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67 / Mülk Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Adını, baş kısmında geçen ve Allah’ın kâinâtı yaratıp, 

yönetmesinden ortaya çıkan mülk ve hâkimiyetten söz etmesinden alır. (H. T. FEYİZLİ, 560. Sahife) 

Peygamber Efendimiz (s) her gece uyumak üzere yatağına girdiğinde Tebâreke sûresiyle Secde 

sûresini okumadan uykuya geçmezdi. (Tirmizi Sevâbü’l Kur’an 9; Dârimi Feazâilü’l Kur’an 19’dan İ. 

H. BURSEVİ, 22/76) 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

67/1-5 BİRBİRİ  İLE  AHENKTAR  YEDİ  GÖĞÜ  YARATANDIR 

1, 2. (Ey insanlar!) Mülk (hükümranlık) elinde olan (Allah) yücedir (nimeti devamlı ve hayrı çok 

olandır). O, herşeye kâdirdir.   

2. O, ölümü ve hayâtı, amel / davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını sınamak için 

yarattı. O mutlak gâlip, çok bağışlayandır. [bk. 18/7; 21/35] 

3, 4. Yedi göğü birbiriyle uyum (ve uygunluk) içinde yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratmasında 

hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak! (Orada) hiçbir çatlak ve 

kusur görebilir misin? 4. Sonra gözü(nü), tekrar tekrar çevir. O göz (aradığı kusuru bulamayıp) 

yorgun ve eli boş olarak sana döner; artık âciz kalmıştır. 

5. Andolsun ki biz, (dünyâya) en yakın göğü kandillerle donattık. Hem de onları, şeytan (ve 

benzer)lerine (göktaşı şeklinde) atılacak şeyler yaptık ve onlara çılgın alevli ateş azâbını 

hazırladık. [bk. 15/16-18; 37/6-10] 

 

1-5.(1).‘Mülk (hükümranlık) elinde olan (Allah) yüce (nimeti devamlı ve hayrı çok)dur’ Yerde ve 

gökte, bütün kâinatta, dünyâ ve âhiret tasarruf ve saltanatı, yaratma ve yok etmesi, ele geçirme ve 

yönetmesi, emrini yerine getirme ve hükmünü  icra etmesi, iyi davranması ve zorlaması, 

cezâlandırması ve ikrâmı, ihsanda bulunması ve nîmet vermesi hep O’nun kudret elindedir. Hepsi 

emir ve irâdesi, hüküm ve kudretiyle cereyan eder. (ELMALILI, 8/177, 178) 

‘ve O, herşeye kâdirdir.’ Hiçbir şey O’nu âciz bırakamaz, hiçbir şey gözünden kaçmaz, hiçbir şey 

O’nun irâdesinin önüne geçmez, hiçbir şey O’nun isteğini sınırlandırmaz. Neyi isterse onu yaratır. 

Dilediğini yapar. Dilediğini yapabilme gücüne, emrini yerine getirme kudretine sâhiptir. O’nun irâdesi 

hiçbir kayıt, hiçbir sınır tanımaz. (S. KUTUB, 10/85) 

(2).‘O, ölümü ve hayâtı, amel/davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını sınamak için 

yarattı. O mutlak gâlip, çok bağışlayandır.’ Ölüm, bedenden ayrılan ruhun bir hâlden bir hâle, 

dünyâ hayâtından berzah hayâtına intikal etmesidir. Ölen kimse, varlık ile ilişkisini bütünü ile kesip, 
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yok olmaz. Başka bir âleme, berzah âlemine gider. Bolayısıyla ölüm, tamamen yok olmak değildir. 

Ölüm, kâfirler için bir ıstırap, müminler için bütün acı ve meşakkatlerden kurtulup nîmet 

yolculuğudur. (İ. KARAGÖZ 8/132)  

Bu kısa cümle, pek çok gerçeğe işâret etmektedir: (1) Birincisi, ölüm ve hayat Allah’tandır. Ve hiç 

kimse bir başkasına hayat veremez, ölüm de getiremez. (2) İkincisi, kendisine iyilik ve kötülük 

yapabilme kudreti verilen insanın yaratılışı maksatsız değildir, bilâkis Allah onu sınamak maksadıyla 

yaratmıştır. Bu hayat insana bir imtihan süresidir ve ölüm bu sürenin sona ermesi demektir. (3) 

Üçüncüsü, Yaratıcının bu süreyi  (fırsatı) insana vermesinin nedeni, onun iyi mi, kötü mü olduğu 

dünyâda fiilen ispatlansın diyebilir. (diyedir, M. SELMAN) (4) Dördüncüsü, hangi davranışın iyi, 

hangi davranışın kötü olduğunu belirlemek yetkisi ancak Yaratıcıya, yâni sınavı yapan zâtın indinde 

hangi amellerin makbul olduğunu bilmesi gerekir. (5) Beşincisi, bu sınavın kendiliğinden çıkan 

sonuca göre, herkes yaptığı davranışın karşılığını (cezâ ve mükâfat) mutlaka görecektir. Çünkü bu 

karşılık olmasaydı, bu sınavın bir anlamı olmazdı. (MEVDÛDİ, 6/376, 377)  

Abdullah b. Abbas’a göre ölüm dünyâyı, hayat da âhireti temsil etmektedir. Dünyâ âhiretten önce 

olduğuna göre, ölümün önce, hayâtın ise sonra zikredilmiş olmasında bir tezat söz konusu değildir. 

(Begavi, Râzi, Kurtubi’den M. DEMİRCİ, 3/388) 

En güzel amel: Allâh’ın rızâsını kazanmak amacıyla riyâ, kibir, desinler / işitsinlerden uzak durarak 

ve haramlar konusunda aşırı duyarlı davranarak yapılan her türlü hayırlı ve yararlı iş demektir. Bu 

özelliği elde etmek de herşeyden önce insanın nefsini terbiye etmesi, kendini şeytanın hâkimiyetinden 

kurtarması ve özündeki hayvâni kuvvetleri yenip, melekûtî kuvvet potansiyeline yükseltmesiyle ancak 

mümkün olabilmektedir. (M. DEMİRCİ, 3/392)  

Dünyâya sınav için geldiğini bilen müslüman, dâimâ hesap gününden korkar. Bülûğ çağı ile ölüm 

arası iğneden ipliğe herşeyin hesâbını vereceğini bilir. Böylece günlük hayâtını, kendi arzu ve 

heveslerine göre değil, Rasûlullâh’ın önderliğinde, Allâh’ın emir ve yasaklarına göre düzenler, 

amellerin en güzelini yapmaya çalışır. (H. T. FEYİZLİ, 1/561) 

Hadis: ‘İştahı kesen ölümü çokça anın.’ (İbn Mâce Zühd 30; İ. KARAGÖZ 8/136) 

(3).‘Yedi göğü birbiriyle uyum içinde yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratmasında hiçbir 

uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni aksine bu yaratmada düzenlilik 

vardır. Tutarsızlık, aykırılık, muhâlefet, eksiklik, kusur ve dengesizlik yoktur. ‘Gözünü çevir de bak!’ 

Göğe çevir ki, haber verilen bu gerçeklerin doğruluğunu gözlerinle görerek anlayasın ve sende bu 

konuda herhangi bir şüphe kalmasın. İbn Kesir der ki: ‘Yâni semâya bir bak ve inceden inceye düşün! 

Onda bir kusur, bir tutarsızlık ve bir çatlaklık görebiliyor musun? ‘Bir aksaklık / çatlak / kusur 

görebilir misin?’ Katâde der ki: Yâni, Ey Âdemoğlu, sen herhangi bir tutarsızlık görebiliyor musun? 

Demektir. (S. HAVVÂ, 15/233) 

Âyet-i Kerîme’nin işâret ettiği yedi kat göklerin anlamını, astronomi ile ilgili teorilere dayanarak 

kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Çünkü bu teoriler, gözlem ve keşif araçları geliştikçe her 

zaman üzerinde değişiklik yapılmaya veya düzeltmeye açık teorilerdir. Bu yüzden âyetin anlamını her 

zaman değişikliğe ve düzeltmeye açık bu tür keşiflerle yorumlamaya kalkışmak doğru değildir. Şu 

hâlde yedi tâne gök olduğunu ve bunların farklı boyutlara sâhip katmanlardan meydana geldiğini 

bilmemiz yeterlidir. (S. KUTUB, 10/87)     
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(4).‘Sonra gözü(nü), tekrar tekrar çevir. O göz (aradığı kusuru bulamayıp) yorgun ve eli boş 

olarak sana döner; artık âciz kalmıştır.’ Yâni sen defalarca bak ve bütün inceliklerine dikkat et, 

herhangi bir tutarsızlık yâhut bir kuSûr bulabilecek misin? (S. HAVVÂ, 15/233) 

(5).‘Andolsun ki biz, (dünyâya) en yakın göğü kandillerle donattık.’ Yere en yakın gök, yıldız ve 

gezegenlerini çıplak gözle görebildiğimiz gökyüzüdür. Onun ötesi ancak teleskop ve benzeri âletler 

yardımıyla görülebilir. Daha ötesi ise âletler vâsıtasıyla da görülemez. Günümüzde elde edilen bilgiler, 

uzayın son derece geniş olduğu yönündedir. Öyle ki, yaratılalı milyarlarca yıl olmakla birlikte ve 

sâniyede üç yüz bin kilometre hız yaptığı hâlde henüz bize ışığı bile ulaşamayan yıldızlardan söz 

edilir. Yaklaşık iki yüz milyar galâksi ve her galâkside de yine yaklaşık yüzelli iki yüz milyar 

yıldızdan söz edilir. Tek kelimeyle bunlar, ilâhi kudretin akılları donduran, gönülleri kendine hayran 

bırakan açıklanması imkânsız eşsiz bir tecellisidir. (Ö. ÇELİK, 5/188)  

‘Hem de onları, şeytan (ve benzer)lerine (göktaşı şeklinde) atılacak şeyler yaptık ve onlara çılgın 

alevli ateş azâbını hazırladık.’ Yıldızların şeytanlar için mermi yapılmasına gelince, bu durum, 

Arapların çok ehemmiyet verdikleri kehânetin aslının olmadığını, tamâmen yalana dayandığını 

bildirir. Çünkü kâhinlerin irtibat hâlinde oldukları şeytanların meleklerden gaybe âit herhangi bir bilgi 

alma imkânlarının olmadığını haber vermektedir. (Ö. ÇELİK, 5/188) 

Sâffât sûresinde, Mele-i Âlâ’yı dinlemeye kalkışan şeytanların kovulup uzaklaştırılacağı, bununla 

birlikte şeytanlardan bir söz kapan olursa, onun da delici bir alevle izleneceği bildirilir. (bk. 37/6-10)  

Şeytanlar birtakım ‘gayb bilgileri’ni elde etmek için göğe nüfuz etmek istedikçe, göğe âit araçlarla 

kovulurlar. Kimileri bunların yanıp sönen ‘şihab’lar olduğunu söylemiştir. (bk. Hicr 15/18; Sâffât 

37/6-10; Cin 72/8, 9) İbni Abbas’tan rivâyete göre cinler göğün sırlarına kulak misâfiri olurlar, bire 

on katarlardı. Dinledikleri gerçek olur, fakat kendi ekledikleri bâtıldır. (H. DÖNDÜREN, 2/919)   

 

67/6-11 NEREDEYSE  CEHENNEM  ÖFKESİNDEN  ÇATLAYACAK! 

6. Rablerini inkâr edenler için cehennem azâbı vardır. O ne kötü bir gidilecek yerdir! 

7, 8. (Kâfirler) oraya atıldıkları sırada, onun kaynarkenki gürlemesini işitirler.  8. (O cehennem, 

kâfirlere) öfkesinden neredeyse parçalanacak. (İnkârcılardan) her bir topluluk içine atıldıkça, 

onun bekçileri, onlara sorarlar: “Size (bunu haber veren) hiç uyarıcı (peygamber) gelmedi mi?” 

9. (Kâfirler): “Evet” derler, doğrusu bize (bu azâbı haber veren) bir uyarıcı geldi. Fakat biz 

yalanladık ve: “Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir şaşkınlık (ve sapıklık) 

içindesiniz.” dedik. [bk. 17/15; 40/49-50] 

10. Ve: “Eğer (peygamberleri) dinlemiş yâhut akıl etmiş olsaydık, (şimdi şu) çılgın ateşin ehli 

içinde olmazdık!” derler. [krş. 39/71; 17/97; 57/13] 

11. Böylece günahlarını itiraf ederler. (Bırak) artık, o çılgın alevli ateş ehli, (Allâh’ın rahmetinden) 

uzak olsun! 

 

6-11. (6).‘Rablerini inkâr edenler için cehennem azâbı vardır. O ne kötü bir gidilecek yerdir!’ 

Ne kötü âhiret, ne çirkin bir değişme yeri, ne acı âkıbettir. (ELMALILI, 8/221) 



5 
 

Bunun kötülüğü, o cehennem azâbının şiddet ve dehşeti, ona atılanların çokluğu, küfürlerinin sebep ve 

mâhiyeti, azâbı görünce kendilerine gelmeleri, cinâyet ve kazandıkları hakları itirafları  şu şekilde 

beyan ve tasvir edilmektedir: (ELMALILI, 8/221) 

(7, 8).(1) Evvelâ, ‘Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.’ Ki bu, 

yalayıp yutma hırsını ifâde eden korkunç hışlayış ve gürleyişi, yâhut ‘Orada onların (çok feci) nefes 

alıp vermeleri vardır.’ (Hûd 11/106) âyetine göre içindekilerin acı mâtem sesleridir. (..) (2) İkincisi, 

‘o, o hâlde kaynıyordur.’ Nesefi der ki: ‘Cehennem içindekilerle birlikte şiddetli bir şekilde 

kaynadığından dolayı istiâre yolu ile  onlara kin ve öfke duymuş gibi  söz konusu edilmektedir.’ (S. 

HAVVÂ, 15/234)  

(3) Üçüncüsü, ‘gayızdan, öfkesinin şiddetinden, hışmından hemen hemen patlayacak hâle gelir.’ 

Öyle çılgın, öyle şiddetlidir. (ELMALILI, 8/221)   

(4) Dördüncüsü, ‘ona her alay atıldıkça,’ yâni ona atılanlar grup grup, topluluk topluluk atılır. Her 

bir grup atıldıkça her defasında ‘onlara, onun muhâfızları’ yukarıdaki sûrede de ‘Onun başında iri 

gövdeli, sert tabiatlı, Allâh’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini 

yapan melekler vardır.’ (Tahrim 66/6) âyetinde de nitelendirildiği gibi gardiyanları, zebâni melekler 

sert sert azarlarlar ve hakaret ederek sorarlar. ‘Size bir uyarıcı gelmedi mi?’ Bu dehşeti haber verip 

gocunduracak bir peygamber, korkutucu bir elçi, bir delil gelmedi mi ki, siz buraya geldiniz? 

(ELMALILI, 8/222)   

(9).‘(Kâfirler): “Evet” derler, doğrusu bize bir uyarıcı geldi.’ Bu, onlar tarafından Allâh’ın adâletini 

bir itiraf ve peygamberler göndermek, içine düştükleri bu durumu haber verip uyarmak sûretiyle ileri 

sürebilecekleri gerekçenin Allah tarafından bırakılmadığını ikrarlarıdır. (S. HAVVÂ, 15/234) (..) 

‘Ama biz’ onları ‘yalanladık ve: Allah hiçbir şey’ Ey Peygamberler, sizin ileri sürdüğünüz gibi 

vaad, tehdid ve buna benzer şeyleri ‘indirmemiştir. Siz hiç şüphesiz büyük bir sapıklık içindesiniz, 

dedik.’ (S. HAVVÂ, 15/234, 235)  Buradaki ‘dalâl: sapıklık’tan murat, dünyâdaki sapıklıkları yâhut 

onun neticesi olan helâklarıdır. (ELMALILI, 8/224) 

(10).‘Ve: “Eğer (peygamberleri) dinlemiş yâhut akıl etmiş olsaydık, (şimdi şu) çılgın ateşin ehli 

içinde olmazdık!” derler.’    (…) Bir mesajdan istifâde edebilmek için, birinci şart dinlemek, iyi 

niyetle yaklaşmaktır. Gerçek olup olmadığını anlamak için üzerinde düşünmek ise ikinci safhadır. Bu 

bakımdan Hz. Peygamber’in getirdiği öğreti olmaksızın, salt akılla bir insanın doğru ve hak yolu 

bulması imkânsızdır. (MEVDÛDİ, 6/379)   

‘Böylece günahlarını’ peygamberleri yalanlamak sûretiyle kâfir oluşlarını ‘itiraf ederler. Uzak 

olsun çılgın alevli cehennemlikler!’ Onlar Allâh’ın rızâsından ve lütuflarından uzak olsunlar. İster 

itiraf etsinler, ister inkâr etsinler, bunun onlara faydası olmayacaktır. (S. HAVVÂ, 15/235)  

 

67/12-14 HİÇ  YARATAN  BİLMEZ Mİ? 

12. Doğrusu görmedikleri hâlde Rablerinden korkan (emirlerine uygun yaşayan)lar var ya! İşte 

onlar için, hem bir bağışlanma hem de büyük bir mükâfat vardır. 

13. (Ey insanlar!) Sözünüzü (ister) gizleyin, ister onu açığa vurun (aynıdır). Çünkü Allah, sînelerin 

özünü hakkıyla bilendir. 
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14. Yaratan Allah, (Yarattığını) bilmez mi? (Elbette bilir.). O, çok lütuf sâhibidir (her gizliyi bilir 

ve herşeyden) hakkıyla haberdardır. 

 

12-14. (12).‘Doğrusu görmedikleri hâlde Rablerinden korkanlar var ya!’ Burada işâret edilen 

gayb kavramı, müminlerin gözleriyle görmedikleri Rablerinden korkmalarını kapsadığı gibi, 

gözlerden uzak gizli gizli Rablerinden korkup yalvarmalarını da kapsıyor. Bunların her ikisi de 

büyük bir anlamın, tertemiz bir duygunun, aydınlık bir bilincin ifâdesidirler. (S. KUTUB, 10/93)   

‘İşte onlar için, hem bir bağışlanma hem de büyük bir mükâfat vardır.’ Bu mükâfat, Allah 

Teâlâ’dan bir ihsan olarak âhirette büyük bir mükâfat olacaktır. Bu aynı zamanda Allah’tan dünyâda 

katlandıkları şiddetli elemlerini unutturacak bir ikram olacaktır. (İ. H. BURSEVİ, 22/41) 

Hadis: Buhâri ve Müslim’de sâbit olduğuna göre: ‘Hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde yüce Allah 

yedi kişiyi kendi gölgesi altında gölgelendirecektir.’ Diye buyurmuş ve makam sâhibi ve güzel bir 

kadının kendisini çağırmasına rağmen; ‘Ben Allah’tan korkarım’ diyen ve sağ elinin ne verdiğini 

sol eli bilmeyecek şekilde gizlice tasaddukta bulunan iki kişiyi de bu yedi kimse arasında saymıştır.’ 

(S. HAVVÂ, 15/250) 

(13).‘Sözünüzü’ Yâni iyi veya kötü söylediğiniz sözü yâhut inanç ve görüşünüzü ‘ister sır olarak 

tutun,’ gizleyin, ‘ister onu açığa vurun,’ haykırın, O’nun yanında aynıdır. Hepsini bilir, ona göre 

hesâbını görür. Binâenaleyh, O’na gizlide ve açıkta tam saygı beslemek gerektir. Ey sorumlulular! Ey 

o ölüm ve hayat arasında imtihan meydanına atılmış saygılı veya saygısız, dinleyen veya dinlemeyen, 

düşünen veya düşünmeyen bütün mübtelâlar! ‘Çünkü O Rabbiniz bütün göğüslerin özünü bilir;’ 

nefislerin, kalplerin içiyle, dışıyla bütün hakikatini, kendi hakikatlerinde kendilerinin bile vâkıf 

olamadıkları gizliliklerin hepsini bütün yönleriyle bilir. (ELMALILI, 8/227)     

(14).‘(Yarattığını) bilmez mi (hiç) yaratan?’ Hâlik olan Allah, nasıl olur da yarattığı mahlûku 

bilemez? Belki mahlûk yaratıcısından habersiz olabilir, ama kesinlikle Yaratan ondan habersiz olamaz. 

Öyle ki, onun her zerresini dahi bilir. ‘O Allah ki, sizlerin damarlarında dolaşan hücreciklerden bile 

haberdardır. Çünkü sizler her nefesinizi O’nun izniyle alıyorsunuz. Bedeninizdeki her organ yine 

O’nun koyduğu kurallara göre işlemektedir. Dolayısıyla sizlerin hiçbir şeyi O’ndan gizli kalamaz. 

(MEVDÛDİ, 6/381)  

 

67/15-18 YERYÜZÜNÜ  SİZE  BOYUN  EĞDİREN  O’DUR  

15. (Ey insanlar!) Sizin (faydanız) için (kâinatta) yeryüzünü (işlenmeye) müsâit kılan O’dur. Artık 

o (yeryüzü)nün omuzlarında (dağ ve ovalarında istediğiniz gibi) gezip dolaşın (çalışın, üretin). 

O’nun rızkından da yiyin ve (unutmayın ki) son dirilip gidiş ancak O’nadır. 

16, 17. (Ey kâfirler!) Semâda olan (melekler)in (Allâh’ın izniyle) sizi yere batırmasına karşı emin 

mi oldunuz? O zaman bir de görürsünüz ki o (yer) çalkalanıp duruyor. [krş. 17/68]   17. Yoksa 

(siz,) semâda olan (melekler)in (iznimizle) üzerinize taş yağdıran (bir fırtına) göndermesi 

konusunda güvence mi aldınız? (Hayır, almadınız. O zaman) tehdîdim nasılmış bileceksiniz! [bk. 

16/45-46] 

18. (Rasûlüm!) Andolsun ki bunlardan öncekiler de yalanladı(lar). Fakat beni inkâr nasılmış 

(gördüler)! 
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15-18. (15).‘Yeryüzünü size boyun eğdiren O’dur.’ Yâni onu yumuşak ve kolaylıkla kullanılır 

insanın ondan yararlanmasına elverişli, onda rahat bulmasına uygun,  bir şekilde boyun eğdirilmiş, 

hazırlanmış, emrinize verilmiş bir şekilde yaratan O’dur. (..) ‘Şu hâlde yerin omuzlarında’ yâni 

istidlâl için ve rızık aramak için dört bir yanında veya dağlarında ve yollarında ‘yürüyün.’ İbn Kesir 

der ki: ‘Yâni dilediğiniz tarafına yolculuk yapın. Onun her bölgesine, her tarafına çeşitli kazanç 

yolları aramak ve ticâret yapmak üzere gidip gelin.’ İşte bu da Allâh’ın yeryüzüne boyun 

eğdirdiğinin ve onu hizmetine sunduğunun tecellilerinden birisidir. (S. HAVVÂ, 15/239)  

‘sizin için yarattı’ cümlesi yeryüzündeki herşeyden faydalanmanın mubah olduğunu ifâde eder. 

(7/31, 32). Yasak olanlar ayrıca bildirilmiştir. (5/3). İnsanlar taş, toprak, mâden, su, ağaç, hayvan ve 

bitkilerden faydalanabilirler. (İ. KARAGÖZ 8/147) 

Yüce Allah sâdece yeryüzündekileri değil, insanların dışında yaratılmış olup, erişilebilen veya henüz 

erişilmemiş olan, görülen ve görülmeyen bütün varlıkları insanın dünyâ ve âhiret hayâtındaki 

mutluluğu için ve hâkimiyeti altına alıp kullanabileceği ve kendisinden büyük yararlar elde 

edebileceği nitelikte yaratmıştır. Yerdeki herşey, toprak, ağaçlar, bitkiler, su, hayvanlar insanlara 

boyun eğdirilmiştir. (36/72; İ. KARAGÖZ 8/148)   

(…) ‘Menâkib: Omuzlar’ ifâdesiyle coğrâfi anlamda yeryüzünün incelenmesi, imkânlarının 

araştırılması, yeraltı zenginliklerinin tespit edilip ortaya konulmasına da bir teşvik bulunmaktadır. 

Fakat bu nîmetler size iş olsun diye sunulmamıştır. Bu bir imtihan gereğidir. Çünkü bir gün bu 

nîmetlerden ayrılacak, Yüce Allâh’ın huzûruna çıkacak ve bunların hesâbını vereceksiniz. (Ö. 

ÇELİK, 5/192)  

‘Allâh’ın rızkından yiyin ve için’ Yeryüzünde yenilip içilebilen, âyet ve sahih hadislerde haram 

olduğu bildirilmeyen şeyleri yiyip içmenin helâl olduğunu ifâde eder. Emir, ibâha / mubahlık içindir. 

Ancak, ölmeyecek ve sağlıklı olarak hayatı sürdürecek kadar yiyip içmek farzdır. Rızık, yediğimiz, 

içtiğimiz ve faydalandığımız herşeydir. (İ. KARAGÖZ 8/148) 

‘Dönüş ancak O’nadır.’ Kıyâmet kopunca ölülerin diriltileceğini, mahşer yerinde toplanacaklarını ve 

hesaba çekileceklerini belirtir. (İ. KARAGÖZ 8/148) 

(16).‘Gökyüzünde olan (melekler)in (Allâh’ın izniyle) sizi yere batırmasına karşı emniyette 

misiniz? O zaman bir de görürsünüz ki o (yer) çalkalanıp duruyor.’ Âyetlerde ‘gökteki’ sözü ile 

Cenâb-ı Hak kastedilmekle birlikte bu mecâzi bir ifâdedir. Bu ifâde, O’nun yüceliğini ve kudretinin 

sonsuzluğunu vurgular. Allah mutlak mânâda yücedir, sonsuz ve sınırsızdır. Zaman ve mekânla kayıtlı 

olanlar sınırlı olduğu hâlde, Allah Teâlâ bu sınırlamalardan pak ve uzaktır. Böyle sınırsız güç ve 

kudrete sâhip olan Allah’tan korkmak gerekir. Çünkü istese Kârûn’u bütün mülk ve saltanatıyla 

yerin dibine geçirdiği gibi bizi de her an yerin dibine geçirebilir. Dilese Lût Kavminin üzerine taş 

yağdıran kasırga gönderdiği gibi, bizim üzerimize de gönderebilir. Bunlar daha önce yalanlamış 

olanların başına gelmiş musîbetlerdir. (Ö. ÇELİK, 5/193)  

(17).‘Yoksa (siz,) gökte olan (melekler)in (iznimizle) üzerinize taş yağdıran (bir fırtına) 

göndermesi konusunda güvence mi aldınız? (O zaman) tehdîdim nasılmış bileceksiniz!’ 

Yeryüzünün beka ve selâmeti Allâh’ın lütfuna bağlıdır. Çünkü sizler, dünyâda kendi gücünüzle 

yaşamıyorsunuz. Hayâtınızın her sâniyesi Allâh’ın elindedir ve O sizi yaşatmaktadır. Şâyet O 

dilerse, bir işâretiyle zelzele getirir ve yeryüzü sizin için bir anne kucağı iken kabriniz oluverir. Yine 

eğer tûfan kopacak olursa, oturduğunuz yerler mahvolur. (MEVDÛDİ, 6/383)   
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(18).‘(Rasûlüm!) Andolsun ki bunlardan öncekiler de yalanladı(lar). Fakat beni inkâr nasılmış 

(gördüler)!’ Benim onların durumlarını reddedişim ve tavırlarına cezâ verişim nasıl oldu? Gerçekten 

bu cezâ büyük, şiddetli ve acıklı idi. O hâlde bunlar küfürlerine karşılık onlara azap vereceğinden 

yana nasıl kendilerini güven içerisinde görebilirler? (S. HAVVÂ, 15/241) 

 

67/19-22 ALLAH  SİZE  VERDİĞİ  RIZKI  KESİVERSE 

19. Kâfirler üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları (havada) 

Rahmân (olan Allah)’tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, herşeyi hakkıyla görendir. [bk. 16/79] 

20. Yâhut Rahmân’dan başka, size yardım ed(ip azâbından kurtar)acak olan askeriniz kimdir? 

Kâfirler ancak bir aldanma içindedirler. 

21. Yâhut (Allah) rızkınızı tutar (keser) ise, artık size kim rızık verecek? Doğrusu onlar bir 

azgınlık ve (hakikatlerden) uzaklaşmada ısrar ediyorlar. 

22. (Ey insanlar!) Yüzüstü kapanarak giden (kâfirler) mi daha doğru, yoksa doğru yolda 

dümdüz/dimdik yürüyen mi? 

 

19-22. (19).‘Kâfirler üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları 

(havada) Rahmân’dan başkası tutmuyor.’ Yüce Allâh’ın başka bir eseri olan kuşların uçma 

yeteneğine işâret edilerek Allâh’ın kudretinin bir işâreti daha gözler önüne serilmektedir. Yer 

çekimine rağmen kuşların gökyüzünde kanat çırparak uçması ve süzülmesi, her gün gördüğümüz 

için önemini gözden kaçırdığımız, gerçekte ise Allâh’ın sanat ve kudretini gösteren hârika 

olaylardandır. Kuşlara bu yeteneği veren Allah’tır. Burada Allâh’ın merhametini yansıtan rahman 

isminin kullanılmış olması, O’nun mahlûkâta merhametle muâmele ettiğini, varlık düzeninin O’nun 

rahmetinden bir yansıma olduğunu îmâ eder. (KUR’AN YOLU, 5/422, 423)  

‘Şüphesiz ki O herşeyi görendir.’ Yâni sâdece kuşlar değil, kâinattaki herşey Allâh’ın kontrolü 

altındadır ve herşeyin sebebini O yaratmıştır. Mahlûkâtın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli 

şeyleri de yaratan Allah’tır. (MEVDÛDİ, 6/383) 

(20).‘Yâhut Rahmân’dan başka, size yardım ed(ip azâbından kurtar)acak olan ordunuz kimdir?’ 

Nesefi der ki: ‘Yâni Allah’tan başka size yardımcı olarak gösterilebilecek kim vardır?’ Böyle bir 

soruya verilecek cevap olumsuz olduğundan dolayı, yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ‘Kâfirler 

sâdece aldanış içerisindedirler.’ Allâh’ın azâbından yana emin oldukları vakit veya başkasına 

güvendikleri vakit yâhut onu inkâr ettiklerinde ya da başkasına ibâdet ettiklerinde ancak aldanış 

içindedirler. (S. HAVVÂ, 15/242)  

(21).‘Yâhut (Allah) rızkınızı tutar (keser) ise, artık size kim rızık verecek?’ Yâni Allah’tan başka 

tek başına ve hiçbir ortağı olmayan Allah’tan başka veren, alıkoyan, yaratan,  rızıklandıran ve yardım 

eden kimdir?’ (İbn Kesir’den) Onlar bunu bildikleri hâlde, başkasına ibâdet ediyorlar. Bu ifâdelerde, 

küfre sapmaları reddedilmekte ve onlardan îman etmeleri istenmektedir. (S. HAVVÂ, 15/242) 

‘Hayır, onlar azgınlık etmekte, kaçışta direnip durmaktadırlar.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni 

azgınlıklarında, iftirâlarında, sapıklıklarında inatlaşarak ve büyüklük taslayarak sürüp gittiler. 

Arkalarını dönerek haktan kaçıp uzaklaştılar. Ne ona kulak verirler, ne de uyarlar.’ (S. HAVVÂ, 

15/242) 
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(22).‘Yüzüstü kapanarak giden (kâfirler) mi daha doğru, yoksa doğru yolda dümdüz / dimdik 

yürüyen mi?’ İbn Kesir der ki: ‘Bu, yüce Allâh’ın mümin ve kâfire dâir verdiği bir örnekdir. Kâfirin 

içinde bulunduğu durumun örneği, yüzüstü eğilip bükülen kimsenin durumuna benzer. Yâni nereye 

gittiğini, nereyi izleyeceğini bilemeyen, aksine yolunu şaşırmış, kaybetmiş kimsenin durumuna 

benzer. İşte böyle birisi mi daha doğru yoldadır,  yoksa doğru yolda dümdüz, dimdik yürüyen mi? (…) 

Dünyâdaki örnekleri işte budur. Âhirette de böyle olacaklardır. Mümin dosdoğru yol üzerinde dimdik 

yürüyecek şekilde haşredilecektir ve bu yol onu uçsuz bucaksız cennete götürecektir. Kâfir işte 

yüzüstü cehennem ateşine yürüyecek şekilde haşredilecektir.’ (S. HAVVÂ, 15/242, 243)  

 

67/23-26 SİZİ  YERYÜZÜNDE  ÇOĞALTIP  YAYAN  O’DUR 

23. (Rasûlüm!) De ki: “Sizi yaratan, size kulak(lar), gözler ve kalpler veren ancak O’dur. (Böyle 

iken) ne az şükrediyorsunuz!” 

24. (Ey Peygamberim!) De ki: “Sizi yeryüzünde yaratıp yayan ancak O’dur ve yalnız O’na 

toplanıp götürüleceksiniz.” 

25. (İnkârcılar müminlere:) “Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit (ettiğiniz kıyâmet) ne zaman?” 

derler. 

26. (Ey Peygamberim!) De ki: “Kıyâmet(in zamanına âit) bilgi ancak Allâh’ın yanındadır. Ben 

sâdece apaçık bir uyarıcıyım.” 

 

23-26. (23).‘(Rasûlüm!) De ki: “Sizi yaratan, size kulak(lar), gözler ve kalpler veren ancak 

O’dur.’ Nesefi; Özellikle kulaklardan, gözlerden ve kalplerden söz edilmesine sebep olarak bunların 

ilim edinmenin araçları olmasını göstermektedir.  ‘Ne de az şükrediyorsunuz!’ Bu nîmetlere siz 

çok az şükrediyorsunuz. Çünkü sizler Allâh’a şirk koşmakta ve O’na ihlâsla ibâdet etmemektesiniz. 

İbn Kesir der ki: ‘Yâni yüce Allâh’ın sizlere nîmet olarak bağışlamış olduğu bu güçlerinizi Allâh’a 

itaatte, emirlerini yerine getirmekte, yasaklarını terk etmekte pek az kullanıyorsunuz.’ (S. HAVVÂ, 

15/245) 

Gözlerin görevleri arasında (..) Mushaflara, din kitaplarına, müminlerin mâbedlerine, müslümanların 

gittikleri yollara; âlimlerin, sâlih kimselerin, fakirlerin ve miskinlerin yüzlerine rahmet nazarıyla 

bakmak, Muhsinlerin yaratılmışlara iltifatlarına; yakin ashâbının, şevk, zevk ve şefkat erbâbının 

bakışlarına bakmak ve bunların dışında hayırlı olan şeylere gözü çevirmek vardır. (İ. H. BURSEVİ, 

22/66) 

Ef’ide yâni kalplerin görevleri arasında ise Allâh’ın celâli, kemâli, cemâli, ihsanları üzerinde 

düşünmek, O’ndan korkup  ümitlenmek, O’nu sevmek, O’nunla buluşmaya özlem duymak, 

peygamberlerini ve velî kullarını sevmek, düşmanlarına buğz etmek, meseleler ve deliller üzerinde  

düşünmek, âile efrâdının ihtiyaçlarına  önem vermek ve buna benzer başka faydalı şeyleri yapmaktır. 

(İ. H. BURSEVİ, 22/67) 

(24).‘De ki: “Sizi yeryüzünde yaratıp yayan’ Nesefi’nin açıklamasına göre sizi yaratan; İbn 

Kesir’in açıklamasına göre; dillerinizin, renklerinizin farklı oluşuna rağmen şekilleriniz, sûretleriniz, 

kılıklarınız farklı olmasına rağmen, sizleri yaratan ve yeryüzünün dört bir tarafına yayan ‘O’dur. Ve’ 

hesâba çekilme ve amellerinizin karşılığını görmek üzere ‘O’nun huzûruna toplanıp 
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götürüleceksiniz.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni dağılıp parçalandıktan sonra toplanacaksınız. Sizi dağıttığı 

gibi toplayacak ve ilkin yarattığı gibi tekrar var edecektir. (S. HAVVÂ, 15/245)      

(25).Onlar aşırı inat ve böbürlenmelerinin bir sonucu olarak ya da âyetin devâmının gösterdiği üzere 

alay olsun diye ‘doğru sözlü iseniz (söyleyin) bu tehdit’ bu vaad edilen mahşerde haşrolma ‘hani ne 

zaman (gerçekleşecek)? Derler.’ Burada vaad edilen haşir ‘ancak onun huzûruna gelip 

toplanacaksınız’ ifâdesiyle belirtilen haşirdir. (İ. H. BURSEVİ, 22/68) İbn Kesir der ki: ‘Yâni, sizin 

bize haber verdiğiniz bu darmadağınık olup parçalanmadan sonraki toplanma ne zaman 

gerçekleşecektir.?’ (S. HAVVÂ, 15/246) 

(26).‘De ki: “bilgi ancak Allah katındadır.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni bunun ne zaman olacağını kesin 

olarak yüce Allah’tan başka hiçbir kimse bilemez. Bununla birlikte O, bana bunun kaçınılmaz olarak 

meydana geleceğini size haber vermemi emretmiş bulunuyor; siz de bundan sakınınız.’ ‘Ve Ben 

sâdece apaçık bir uyarıcıyım.” Nesefi der ki: ‘Ben sizlere şer’i hükümleri açıklıyorum.’ İbn Kesir 

der ki: ‘Yâni benim görevim, tebliğde bulunmaktan ibârettir ve bunu da size karşı yerine getirmiş 

bulunuyorum.’ (S. HAVVÂ, 15/246) 

 

67/27-30 SİZE  KİM  BİR  AKARSU  GETİREBİLİR? 

27. Artık onu (Kıyâmet koptuktan sonra azâbı)  yakın bir hâlde görünce, inkâr edenlerin yüzleri 

(kararıp) kötüleşir ve (onlara): “Kendisini dâvet ettiğiniz (azap) işte budur.” denilir. 

28. (Ey Peygamberim!) De ki: “(Ey kâfirler!) Söyleyin bana! Allah, beni ve berâberimdeki 

(mü’min)leri (arzunuza göre) helâk etse (gideceğimiz yer cennettir) veya bize merhamet edip 

esirgerse (size gâlip oluruz) bu durumda kâfirleri, acıklı bir azaptan kim kurtarabilir?” 

29. (Ey Peygamberim!) De ki: “O (Allah) Rahmân’dır. (Dünyâda bütün yarattıklarına merhamet edip 

nîmet verendir.) İşte biz O’na inandık ve ancak O’na güvenip dayandık. (Ey kâfirler!) Artık kimin 

apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz.” 

30. (Ey Peygamberim!) De ki: “(Ey kâfirler!) Söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size 

akar su (icat edip) getirir? (Elbette, ancak Allah getirir.)” 

 

27-30. (27).‘Artık onu yakın bir hâlde görünce, inkâr edenlerin yüzleri (kararıp) kötüleşir’ Yâni 

tehdit olundukları azâbı görmelerinden hoşlanmadıkları yüzlerinden okunur. Çünkü yüzlerinden keder 

okunacak, siyahlık ve toz yüzlerini kaplayacaktır. ‘ve (onlara): “Kendisini dâvet ettiğiniz (azap) işte 

budur.” denilir.’ Nesefi der ki: ‘Sizin acele gelmesini isteyerek, haydi bize vaad ettiğin şeyi getir, 

dediğiniz yâhut kendisi sebebiyle aslâ diriltilmeyeceğinizi iddiâ ettiğiniz şey işte budur, anlamındadır. 

(S. HAVVÂ, 15/246) 

(28).‘De ki: “(Ey kâfirler!) Söyleyin bana! Allah, beni ve berâberimdeki (mü’min)leri (arzunuza 

göre) helâk etse (gideceğimiz yer cennettir) veya bize merhamet edip esirgerse (size gâlip oluruz) 

bu durumda kâfirleri, acıklı bir azaptan kim kurtarabilir?” Müşrikler, Hz. Peygamber’in 

ölümünü istiyor ve bunu açık bir şekilde dile getirmekten de çekinmiyorlardı. (bk. Tûr 52/30-31). 

Hattâ onu öldürmek için tuzak kuruyor, (bk. Enfâl 8/30), böylece ondan ve getirdiği dinden 

kurtulacaklarını sanıyorlardı. İşte bu âyetler onların niyet ve beklentilerine bir cevap olmak üzere 

inmiştir. (Râzi’den, KUR’AN YOLU, 5/425) 
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(29).‘De ki: “O Rahmân’dır.’ Burada Rahman adının söz konusu edilmesi, îman ehlinin rahmete nâil 

olduklarına, kâfirlerin onlar hakkındaki temennilerinin katıksız bir sapıklık olduğuna bir işârettir. 

Çünkü yüce Allâh’ın onlara bütün yaptıkları her zaman için rahmet ile kuşatılmıştır. ‘Biz O’na 

inandık.’ O’nu tasdik ettik. Sizin inkâr ettiğiniz gibi inkâr edip kâfir olmadık. Biz Allâh’ın rahmetinin 

etkileri üzerlerinde tecelli eden varlıklarız. ‘Ve O’na tevekkül ettik.’ Bütün işlerimizde O’na güvenip 

dayandık; yâni işlerimizi O’na havâle ettik. Bize ne yaparsa biz râzıyız, O’na teslim olmuşuz. O yüce 

Rabbimiz bizim için yeter. ‘Kimin apaçık bir sapıklıkta olduğunu yakında bileceksiniz.’ İbn Kesir 

der ki: ‘Yâni bizden ve sizden kimin apaçık bir sapıklıkta olduğunu, dünyâ ve âhirette güzel âkıbetin 

kimler için olduğunu bileceksiniz, demektir.’ (S. HAVVÂ, 15/248)  

(30).‘De ki: “(Ey kâfirler!) Söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu (icat edip) 

getirir?” Buna Allâh’ın dışında hiçbir kimsenin gücü yetmez. Suları sizin için fışkırtmış olması, 

kulların ihtiyaçlarına göre az ya da çok yeryüzünün dört bir yanında akıtmış olması, O’nun 

lütfundandır, keremindendir. Hamdimiz O’nadır, bütün minnet duygularımız O’nadır. (S. HAVVÂ, 

15/248, 249)  
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68 / Kalem Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Adını ilk âyette geçen “kalem” kelimesinden almıştır. 17, 33 ve 

48-50’nci âyetleri Medîne’de inmiştir. (H. T. FEYİZLİ, 1/563)  

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

68/1-6 SEN  ELBETTE  YÜCE  BİR  AHLÂK  ÜZERESİN 

1, 2. Nûn. Kaleme ve (onunla) yazılanlara andolsun.  2. (Rasûlüm!) Sen Rabbinin nîmeti 

sâyesinde bir mecnun değilsin. 

3. (Ey Peygamberim!) Şüphesiz senin için elbet kesintisiz (ve minnetsiz) bir mükâfat vardır. 

4. (Ey Peygamberim!) Şüphesiz sen, mükemmel bir ahlâk üzerindesin. 

5, 6. (Ey Peygamberim!) Fitneye (deliliğe) tutulanın hanginiz olduğunu, yakında göreceksin, onlar 

da görecekler. 

 

1-6.(1, 2).‘Nûn.’ Sûre başlarında ilk inen harftir. Anlamı, Allah ile peygamber arasında sırdır. (Ö. 

ÇELİK, 5/202) ‘Kaleme ve yazılanlara andolsun.’ Kalem, genel bir ad olup, Levh-i Mahfûzu yazan, 

insanların ve meleklerin yazdığı kalemi kapsar. (bk. Alâk 96/3-5). Hadis: Allah ilk olarak kalemi 

yaratmış ve ona kaderi yazmasını emretmiştir. İşte o anda kalem, olmuş ve sonsuza kadar olacak 

şeyleri yazmıştır. (Tirmizi Kader 17, Ahmed b. Hanbel 5/317’den H. DÖNDÜREN, 2/920) 

Câlib-i dikkat bir husustur ki, ilk inen Alâk sûresi ‘Oku!’ emriyle başlar. İkinci olarak inen bu sûre 

ise, ‘kaleme ve onunla yazılanlara’ yemin ederek başlar.  Bu gerçek, İslâm’ın okumaya, yazmaya, 

ilim, kültür ve medeniyete ve bunların yazıya geçirilerek nesilden nesile aktarılmasına verdiği önemi 

göstermek açısından dikkat çekicidir. (Ö. ÇELİK, 5/202) 

(2).‘(Rasûlüm!) Sen Rabbinin nîmeti sâyesinde bir mecnun değilsin.’ Mekke müşrikleri şâir, kâhin 

ve sihirbazların cinlerden bilgi ve ilham aldıklarına inanırlardı. Hz. Peygamber’in de onlar gibi 

cinlerin etkisi altına girdiğine ve söylediklerinin ona cinler tarafından telkin edildiğine inandıkları 

için ona şâir, kâhin, sihirbaz ve mecnun diyorlardı. (krş. Hicr 15/6; Tûr 52/29-30; Müddessir 74/24 ve 

bu sûrenin 51’inci âyeti). Bu sebeple Allah Teâlâ, kaleme ve kalem ehlinin yazdığı satırlara yemin 

ederek onun, iddiâ edildiği gibi mecnun olmadığını, aksine Allâh’ın lütfuna yâni peygamberlik gibi 

bir şerefe erdiğini ifâde buyurdu. (Şevkâni’den, KUR’AN YOLU, 5/429)   

Nesefi der ki: ‘Bu onların ‘Ey kendisine Zikir indirilen kişi, mutlaka sen bir delisin.’ (el Hicr 15/6) 

sözlerine bir cevaptır. (S. HAVVÂ, 15/261) 
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(3).‘Şüphesiz senin için elbet kesintisiz bir mükâfat vardır.’ Hz. Peygamber’e verilen ‘bitip 

tükenmeyen ödül’ dünyâda peygamberlik görevini yerine getirirken her türlü engellere karşı yanında 

bulduğu Allâh’ın yardımı, âhirette ise Allâh’ın ona lütfedeceği müstesnâ mükâfatlardır. (İbn 

Âşur’dan KUR’AN YOLU, 5/430) 

(4).‘Şüphesiz sen, pek mükemmel bir ahlâk üzerindesin.’ Hz. Peygamber (Salât ve Selâm ona) 

emriyle ve yasağı ile Kur’ânı-ı Kerîm’e uymayı bir huy, bir ahlâk, bir karakter edinmiş ve yaratılıştaki 

karakteristik özelliklerini âdetâ terk etmişti. O bakımdan Kur’ân ona neyi emrettiyse onu yapmış, 

neyi yasaklamışsa onu terk etmiştir. Bununla birlikte şânı yüce Allah onu hayâ, kerem, kahramanlık,  

bağışlamak, hilim ve her türlü güzel huya oldukça büyük ahlâki özelliklere sâhip olarak yaratmıştı. 

(İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 15/261, 262) 

Peygamberimiz (s) nazari kuvvetinin gereği olarak ilimle, irfanla, takvâyla ve ihsanla nitelenmiştir. 

İlmi kuvvetinin gereği olarak da Allâh’ın hoşnutluğunu sağlayacak farz, vâcip veya müstehap olan 

güzel işlerden başka bir iş yapmamıştır. Peygamberimiz (s)’den aslâ haram, müfsit veya mekruh 

şeyler sâdır olmamıştır. O âdetâ melek gibi bir insandı. Hattâ meleklerden daha yüce idi. Bütün 

buraya kadar anlattıklarımız aslında Hz. Âişe (r)’nın kendisine Peygamber Efendimiz’in ahlâkının 

sorulması üzerine, soranlara verdiği şu cevapla özetlenmiştir: Hz. Âişe bu soruyu soranlara: ‘O’nun (s) 

ahlâkı Kur’ân’dan ibâretti’ demişti. (Ahmed b. Hanbel, No 24645’den İ. H. BURSEVİ, 22/97)     

Bu ahlâk toplumdan, çevreden doğmamıştır. Kesinlikle yeryüzü değerlerinden kaynaklanmamıştır. 

İslâm ahlâkı herhangi bir geleneksel anlayışa veya çıkara yâhut herhangi bir kuşakta geçerli olan 

insanlar arası ilişkilere dayanmaz, onlardan kaynaklanmaz. İslâm ahlâkı gökten kaynaklanır, göğe 

dayanır. İnsanlar yüce ufuklara yönelsinler diye gökten yere yöneltilen çağrıdan kaynaklanır. (S. 

KUTUB, 10/124, 125) 

Öte yandan İslâm ahlâkı sâdece, doğruluk, güvenilirlik, adâlet, merhamet ve iyilik gibi bireysel 

üstünlüklerden ibâret değildir. İslâm ahlâkı kusursuz ve insanın her türlü ihtiyâcına cevap veren 

yeterli bir hayat sistemidir. Bu sistemde ruhsal arınmaya yönelik terbiye ile yasal düzenlemeler 

dayanışmalı olarak işlerler. Tüm hayat düşüncesi, hayâta ilişkin tüm amaçlar buna dayanır ve en 

sonunda yüce Allâh’a bağlanır, dünyâ hayâtında geçerli olan herhangi bir anlayışa değil. (S. KUTUB, 

10/125) 

İşte bu İslâm ahlâkı bütün kusursuzluğu ile, bütün güzelliği ile, bütün dengeliliği ile, bütün doğruluğu 

ile, bütün sürekliliği ile ve bütün kalıcılığı ile Hz. Muhammed’in kişiliğinde somutlaşmıştır. Yüce 

Allâh’ın şu yüce övgüsünde ifâdesini bulmuştu: ‘Ve sen yüce bir ahlâka sâhipsin.’ (S. KUTUB, 

10/125)    

(5, 6).‘Fitneye (deliliğe) tutulanın hanginiz olduğunu, yakında göreceksin, onlar da görecekler.’ 

Yâni ‘Ya Muhammed, sen de sana muhâlefet edip seni yalanlayanlar da sen misin deli ve sapık 

kendileri mi, bileceksiniz.’ Âyet-i Kerîmede geçen ‘el meftun: deli’ haktan kaydırılan ve saptırılan 

kimse demektir. İbn Abbas ve Nesefi bu kelimeyi ‘deli’ diye açıklamışlardır. (S. HAVVÂ, 15/262) 

 

68/7-16 HAKİKATİ  YALAN  SAYANLARA  BOYUN  EĞME 

7. (Ey Peygamberim!) Şüphesiz Rabbin, O, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O, doğru yolu 

bulanları da en iyi bilendir. 
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8, 9. (Ey Peygamberim!) Artık (seni ve Kur’ân’ı) yalanlayan (ve bu tavırda olan)lara itaat etme! 9. 

(Çünkü) Kâfirler arzu ettiler ki sen yumuşak davranasın da, (tâviz veresin, şirk düzenlerine 

çatmayasın, uzlaşasın ve hoşlarına gidecek işler yapasın da böylece) kendileri de (sana) yumuşak 

davransınlar. [krş. 109/1-6] 

10-14. (Ey Peygamberim!) Şunların hiçbirine boyun eğ(ip yakınlık göster)me: (Doğruya eğriye) 

alabildiğine yemin eden aşağılığa,  11. Dâimâ (onu bunu) ayıplayana, hep koğuculuk için gezene,  

12. Din adına yapılan hayrı / iyi olanı yapmaya dâimâ engel olana, saldırgana, günaha 

dadanmışa, [krş. 18/ 28; 76/24]  13. Sert, kaba olana. Bundan başka (da) kötülükle (dîne aykırı 

olanı yapmada) damgalı (ve soysuz kimse)ye,  14. Malı ve oğulları vardır, (çevresi geniştir, 

güçlüdür) diye (boyun eğip yakınlık gösterme, izzeti ve ikbâli Allah katında ara). [bk. 35/10] 

15. Çünkü ona âyetlerimiz okunduğu zaman: “(Bu) evvelkilerin masallarıdır.” der (burun 

kıvırır). 

16. Biz onun, yakında hortumu (olan burnu)nun üzerini damgalayacağız. (Rezillik nişânı ile, 

kibrini kıracağız). 

 

7-16. (7).‘Şüphesiz Rabbin, O, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O, doğru yolu bulanları da 

en iyi bilendir.’ Nesefi der ki: ‘O gerçekten kimlerin deli olduğunu bilir. Onlar ise kendi yolundan 

sapan kimselerdir. Kimlerin de akıllı olduğunu bilir; akıllılar ise doğru yolu bulan kimselerdir.’ (S. 

HAVVÂ, 15/262) 

(8).‘Artık (seni ve Kur’ân’ı) yalanlayanlara itaat etme!’ Bu gerçekleri yalanlayan, yalan çıkarmaya 

çalışarak yalancılık eden ve sonunda kendi kendilerini yalanlayacak olan inkârcıları dinleme, tanıma, 

sözlerini tutma, seni sokmak istedikleri yanlış yola gitme; haksızlıklarına, isyanlarına rağmen 

görevine, o yüce ahlâkın uygulanmasına devam et. (ELMALILI, 8/268) 

Peygamber Efendimiz Mekke’de en zor şartlarda bile dînini pazarlık konusu yapmamıştı. Dâveti 

dört bir yandan kuşatıldığı ve bir avuç arkadaşı da Allah yolunda dayanılmaz eziyetlere, işkencelere 

uğratılmak üzere yakalanıp zincirlere vuruldukları hâlde güçlü zorbaların yüzüne karşı söylenmesi 

gereken sözü gizlemeye yeltenmemişti. Kalplerini İslâm’a ısındırmak veya baskı ve işkencelerini 

savmak için böyle bir manevraya gerek görmemişti. Aynı şekilde inanç sistemi ile uzaktan yakından 

ilgili bulunan herhangi bir gerçeği açıklamaktan da geri durmamıştı. (S. KUTUB, 10/127)     

(9).‘Kâfirler arzu ettiler ki sen yumuşak davranasın da, kendileri de (sana) yumuşak 

davransınlar.’ El Hasen el Basri’ye göre âyette yer alan ‘idhan’ fiili, ‘tâviz verme’ anlamında 

değerlendirilmiştir. (Begavi, Kurtubi, Şevkâni) Nitekim Zemahşeri de tefsirinde âyette zikredilen 

‘idhan’ fiiline ‘yumuşak ve tavizkâr davranmak’ anlamını vermiştir. (M. DEMİRCİ, 3/403) 

(…) Kureyş liderlerinden bir grup Hz. Peygamber’e kendisine iyi davranmaları ve kolaylık 

göstermeleri karşılığında, ilâhlarını kötüleme ve inançlarını yermekten vaz geçmesini önermişler ve 

ondan bir müddet daha gelenek ve âyinlerine dokunmamasını istemişlerdi. (Derveze). Ancak yüce 

Allah müteâkip âyetlerde, onların bu beklentilerine karşılık elçisine, kendisini yalancılıkla itham eden, 

olur olmaz yere yemin eden, dâimâ kuSûr arayan, insanlar arasında lâf taşıyan, iyiliği her zaman 

engelleyen, saldırgan, günahkâr, huysuz, sert ve ne idüğü belirsiz o insanlara boyun eğmemesini 

emretmiştir. Bu ifâdelerden anlıyoruz ki, Hz. Peygamber’den birtakım tâvizler koparmaya çalışan 

müşriklerin asıl amaçları, Kur’ân ışığını söndürmekten başka bir şey değildi. Bu sebeple olmalı ki, 
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Yüce Allah elçisini uyararak ona müşriklerle aslâ bir müdâhane içine girmemesini emretti. (M. 

DEMİRCİ, 3/404) 

Onlar tıpkı ticârette olduğu gibi pazarlık yapmaya, ortak bir nokta etrâfında uzlaşmaya çalışıyorlar. 

Oysa inanç ile ticâret arasında büyük fark vardır. İnanç sâhibi bir kimse inancının hiçbir prensibinden 

vazgeçmez. Onun gözünde büyük küçük bütün ilkeler aynı öneme sâhiptir. Daha doğrusu inanç 

sisteminde büyük – küçük diye bir ayırım olmaz. İnanç sistemi, her bir parçası birbirini bütünleyen 

bölünmez bir gerçektir. İnanç sistemine bağlı birisi, bir prensibe uyarken, bir diğerinden aslâ 

vazgeçemez. (S. KUTUB, 10/126).  

(10-14).‘Sakın itaat etme, çokça yemin edip duran aşağılık herkese’ Hak olsun, bâtıl olsun 

durmadan yemin eden, Nesefi’nin işâret ettiği üzere, yemin etmeyi alışkanlık hâline getirmiş olanlara 

azar olarak bu yeter. Aşağılık herkese: Yâni görüşü, ayırdetme gücü itibârıyla aşağılık hiçbir kimseye 

itibar etme. (…) İbn Abbas, aşağılık olanı yalancı diye tefsir etmiştir. Çokça yemin edenin yerilmesi, 

onun çok yemin etmesinin yüce Allâh’ın isimlerine karşı cüretkârlık oluşuna ve yerli yersiz her zaman 

bunları kullandığına delildir. (S. HAVVÂ, 15/264, 265) 

(…) İnsan kesin olarak bildiği hakda dahi çok çok yemin etmekten sakınmalıdır. Zîrâ düşüncesizce 

yemin eden, yalan yere yemin etmeye de alışır. Doğruya, eğriye yemin etmeye alışmış olanlarda ise şu 

niteliklerin hepsi bulunabilir: (a) ‘mehin: alçak’ : Görüşü ve düşüncesi önemsiz, bayağı düşünür, 

kendi kendini küçük düşürür, yalancı, değersiz, her kalıba dökülür, her fenâlığa sürüklenir. (b) ‘Dâimâ 

kuSûr arayıp kınayan’ Şunu, bunu ayıplar, yerer, arkasından çekiştirir, kötüleyip ayıplayarak (..) 

iğneler, dürtüştürür, bizleyici, mahmuzlayıcı; (c) ‘koğuculukla gezer’, hâfiyelik, boşboğazlıkla yaşar. 

(d) ‘Hayra engel olan’ Hayır engeli(dir), Hiç hayra yaramaz. Son derece cimri olduğu gibi, 

başkalarının yapacağı hayra da engel olur. Hayır düşmanı. (e) ‘Saldırgan’ Sınır tanımaz, haddini 

aşkın, hakkına râzı olmaz, hak yiyen. (f) ‘günahkâr’ Günahtan, vebâlden çekinmez, günah yüklü. (g) 

‘Kaba ve haşin’ Zobu, kaba, saygısız, zorba, obur, bulduğunu çarpar yer, ölçüsüz ve yakışıksız sözler 

söyler; acımasız, despot. ‘sonra da’ Yâni bütün bu fenâ huyların arkasından da onlarla berâber, (h) 

‘kötülükle damgalı’ bir delme takma, soyu takma, uydurma yâhut fenâlıkla tanınan, edepsiz damgalı, 

yâhut dalkavuk. (ELMALILI, 8/269, 270)(..) ‘Mal ve oğulları var diye (sakın boyun eğme) Yâni 

servet kazanmış ve kuvveti var, belki bir faydası dokunur veya kötülüğünden sakınılır diye itaat etme. 

(ELMALILI, 8/271)      

(15).‘Ona âyetlerimiz okunduğu zaman o,  “Öncekilerin masalları!” der.’ Sen ona bizim Kelâm-ı 

Kadîm’imizin âyetlerini okuduğun zaman o, ‘bunlar birer masaldan ibârettir, bunları yalandan yere 

uydurmuşlardır’ der. Nitekim ‘Yine onlar dediler ki: Bu âyetler onun başkasına yazdırıp da 

kendisine sabah – akşam okunmakta olan öncekilere âit masallardır.’ (el Furkan, 25/5; İ. H. 

BURSEVİ, 22/115)   

(16).‘Biz yakında onun burnuna damga vuracağız (kibirini kırıp rezil edeceğiz). Burada ‘burun’  

yerine ‘hortum’ denilmesi, yukarıda takdir edilmiş olduğunu söylediğimiz ‘kibir ve gurur’ fiiline 

işârettir. ‘Burnu büyümek’, ‘burun şişirmek’ gibi kibir ve gururdan kinâyedir. Sonra hortum, fil ve 

domuz burunlarında kullanıldığı ve yüze, burna damga ve dağ(lama) en çirkin şeyler olduğu için, bu 

sözde onu büyük bir şekilde aşağılama mânâsı vardır. (ELMALILI, 8/272) 

 

68/17-33  ÂHİRET AZÂBI DAHA BÜYÜKTÜR 
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17, 18. (Rasûlüm!) Doğrusu biz o bahçe sâhiplerini belâya uğrattığımız gibi, bunları (Mekkelileri) 

de belâya uğratırız. Hani onlar (bahçe sâhipleri) , sabah olunca (fakirler görmeden) onu mutlaka 

devşireceklerine yemin etmişlerdi.   18. (Allah izin verirse diye) istisnâ da yapmıyorlardı. (Kendi 

kendilerini yeterli görüyorlardı.) [bk. 18/34-43] 

19, 20. Fakat onlar uyurlarken, hemen Rabbin tarafından dolaşan bir âfet onu sardı da, (o bahçe 

kökünden) simsiyah (yakılmış) kesiliverdi. 

21, 22. İşte sabaha karşı: “(Haydi!) Devşirecekseniz mahsûlünüzün başına erkenden çıkın.” diye, 

birbirlerine seslendiler. 

23, 24. Bahçe sâhipleri: “Aman ha, bugün hiçbir yoksul, karşınıza (çıkıp) oraya girmesin!” diye 

fısıldaşarak gittiler. 

25. (Fakirleri) menetmeye güçleri yetecek edâsıyla erkenden gittiler. 

26, 27. (Fakat) birdenbire onu (harap olmuş, kapkara) görünce: “Herhâlde (yolu) şaşırdık, (yanlış 

geldik)!” dediler.   27. (Bahçeleri olduğunu anladıklarında ise:) “Hayır! Asıl mahrum kalmış 

olanlar biziz.” (dediler). 

28. Onların en insaflısı: “(Ben) size demedim mi (Allâh’a sığınıp, O’nu) tesbih etmeli değil 

miydiniz?” dedi. 

29. (Onlar:) “Rabbimizi (zulümden) tenzih ederiz. Hakikaten biz zâlimlermişiz.” dediler. 

30, 31. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. 31. Dediler ki: “Yazıklar olsun bize! 

Doğrusu biz azgınlarmışız.” 

32. “Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine ondan daha hayırlısını verir. Hakikaten biz (bütün 

isteklerimiz için) Rabbimize yönelenleriz.” 

33. İşte (dünyâda) cezâ böyledir. Âhiret azâbı ise daha büyüktür. Keşke (onlar bunu) bilselerdi. 

 

17-33. (17).Bu âyetlerdeki kıssada bir bahçe olayı örnek gösterilerek Allâh’ın verdiği nîmetlere 

şükretmeyen Mekke müşrikleri uyarılmaktadır. (KUR’AN YOLU, 5/433) 

‘Bir istisnâ da yapmıyorlardı.’ ‘İnşaallah’, ‘Allah izin verirse’, yâhut ‘sağ sâlim sabaha çıkarsak’, 

‘bir kazâ ve belâya uğramazsak’ gibi bir şart, ilerisi için hesâba katılan bir kayıt koymuyorlardı. 

(ELMALILI, 8/274)   

Gelecekte bir işi yapmaya niyet ederken ‘inşaallah’ diyerek işi Allâh’ın irâdesine bağlamak gerekir. 

Nitekim bu konuda yüce Allah Hz. Peygamber’i şöyle uyarmıştır: ‘Allah izin verirse demeden hiçbir 

şey için şu işi yarın yapacağım, deme.’ (Kehf18/23-24); ‘Hiç kimse yarın ne elde edeceğini 

bilemez.’ (Lokman 31/34). Zîrâ bir şeyin meydana gelmesi için sâdece insanın irâde ve gücü yeterli 

değildir, Allâh’ın da onu dilemesi gerekir. (KUR’AN YOLU, 5/433, 434)   

(23).‘Aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın! (diye fısıldaştılar) Düşünmeleri 

gerekirdi ki o bağ ve ürün, kendilerinden önce onu onlara veren ve onlar uyurken onları gözetecek 

olan Allâh’ındır. Onda bir Allah hakkı, Allâh’ın yoksul kullarının nice hakları vardır. O yoksulları 

gözetmek, bu iyiliği bilme alâmeti olmak üzere Allah için onlara efendilik etmek, hem o bağı bozmaya 
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giderlerken öyle despotça hareket etmeyip mümkün olabildiği kadar onlardan bir kısmına da 

yararlanma imkânı vermek, hırs ve zorbalıkla bağlarına düşman çoğaltacaklarına ona gözleri 

takılabilecek  olan fakirleri, babaları zamânında olduğu gibi az çok gözeterek hayırlarını isteyen 

duâcılar, bekçiler yetiştirmek ve bunun kendileri için bir görev olduğunu unutmamak gerekirdi. 

(ELMALILI, 8/275) 

(28).‘İçlerinden en mâkul olanı şöyle dedi:’   ‘Evsatühüm:’ İbnü Cerir’in İbnü Abbas, Mücâhid, 

Katâde ve Dahhak’ten rivâyet ederek açıkça belirttiği şekilde Bakara sûresinde ‘Böylece sizi vasat bir 

ümmet kıldık.’ (Bakara 2/143) âyetinde vasat, adâletli mânâsına olduğu gibi, burada da onun 

üstünlük ismi olarak en doğru, en haktanır, en hayırlı, başka bir tâbirle ‘en ölçülü davranan’ 

demektir. (Taberi’den ELMALILI, 8/276) 

‘Ben size Rabbinizi tesbih etsenize’ dememiş miydim?’ Yüce Allâh’ın kusursuzluğunu tanısanız, 

O’nun eksiklikten uzak bir Allah olduğunu, egemenliğini kimseye vermeyeceğini; alçaklığı, 

haksızlığı, zorbalığı sevmediğini bilseniz, hakkı gözetseniz, istisnâ yapsanız da zorbalığa sapmasanız. 

(ELMALILI, 8/276).  

(29).‘(Onlar:) “Rabbimizi tenzih ederiz. Hakikaten biz zâlimlermişiz.” dediler.’ Böyle Allâh’ın 

noksanlıklardan uzak olduğunu söylediler ve kendi zâlimliklerini, düşüncesiz yeminleriyle, yemin 

ederken istisnâ etmemek ve fakirlere bakmamaya kesin karar vermekle, kendilerine yazık etmiş 

olduklarını itiraf ettiler. Bununla da kalmadılar, dağılıp gidivermediler. Daha çok tevbe edip 

pişmanlık duyarak sâlih kişi olmaya yüz tuttular. (ELMALILI, 8/277) 

(33).‘İşte (dünyâda) cezâ böyledir.’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni Allâh’ın emrine aykırı hareket edip 

Allâh’ın kendisine verdiği şeylerle, Allâh’ın lütfettiği nîmetlerle cimrilik gösterip yoksulların, 

fakirlerin, ihtiyaç sâhiplerinin haklarını engelleyen ve Allâh’ın nîmetine karşı nankörlük edenlerin 

görecekleri cezâ işte böyledir. (S. HAVVÂ, 15/270) 

‘Âhiret azâbı ise daha büyüktür.’ Mala değil, canadır. Geçici değil, sonsuzdur. O bir kez başa 

geldikten sonra uyanmanın faydası olmaz. Onun farkına varıldıkça, şiddeti artar. O, o kadar büyük ve 

şiddetlidir ki, içine düşen kurtulmaz. (ELMALILI, 8/277) 

 

68/34-41 YOKSA  ORTAKLARI  MI  VAR ONLARIN? 

34. Şüphesiz, muttakîler için, Rableri katında nîmetleri tükenmez cennetler vardır. 

35. Biz müslümanları hiç suçlu (kâfir)ler gibi yapar mıyız? 

36- 39. (Ey müşrikler!) Size ne oluyor? (Öldükten sonra mümin ile kâfir eşit olur diye) nasıl hüküm 

ver(ebil)iyorsunuz? 37, 38. Yoksa içinde, beğendiğiniz şeyler sizindir (diye yazan), size özgü bir 

kitap var da ondan mı okuyorsunuz? 39. Yâhut hükmettiğiniz şeyler sizindir diye üzerimizde 

sizin için (lehinize verilmiş) kıyâmete kadar sürecek yeminler mi var? 

40. (Rasûlüm!) Sor kendilerine: Onlardan hangisi bunun savunucusu (olacak)tır? 

41. Yoksa onların (bu sözlerini savunacak) ortakları mı var? Eğer (sözlerinde) doğru iseler 

(önlerinde sevinç gösterisinde, dilek ve şikâyetlerde bulunup putlaştırdıkları) ortaklarını da 

getirsinler. 
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34-41. (34).‘Biz müslümanları hiç suçlu (kâfir)ler gibi yapar mıyız?’ Mekke’de kâfirler şöyle 

demişlerdi: ‘Öldükten sonra herşey biter, müslüman ile suçlu eşit olur. Biz dünyâda fırsatı kaçırmayız, 

canımızın istediğini yapar, dilediğimiz gibi hüküm verir, zevkimize bakarız. Bu nedenle, öldükten 

sonra müslümanlardan daha iyi ölmüş oluruz. Şâyet Muhammed’in dediği o öldükten sonra dirilme 

varsa, biz zevkimizi peşin almış oluruz.’ İşte burada yüce Allah bunları şiddetle reddetmek ve 

kınamak için buyuruyor ki: (ELMALILI, 8/282) 

(36).‘Neniz var?’ Yâni aklınıza ve fikrinize ne oldu? Yâhut neyinize, hangi delilinize, kuvvetinize 

güveniyorsunuz? ‘Nasıl hükmediyorsunuz?’ Suçluları Müslümanlardan daha iyi veya ikisini eşit 

nasıl tutuyorsunuz? Cezâyı inkâr eden, iyiliği ve kötülüğü bir sayan, suçluyu müslümandan 

ayıramayan veya daha iyi tutan nasıl hâkim olur? (ELMALILI, 8/282)  

(…) Cenâb-ı Hak müşriklerin nefsâni arzularına göre söyledikleri sözlerin ve verdikleri hükümlerin 

doğru olmadığını bildirmek üzere onları susturucu sualler sormaktadır. (Ö. ÇELİK, 5/212): 

(37, 38).Birincisi (1): ‘Yoksa içinde, beğendiğiniz şeyler sizindir (diye yazan), size özgü bir kitap 

var da ondan mı okuyorsunuz?’ Durum böyle olmadığına göre ne diye Resulullah (s)’ın size 

Allah’tan alıp bildirdiği haberlerini yalanlıyorsunuz? Niçin gereği gibi amel etmiyor, niçin İslâm’a 

girmiyorsunuz, niçin sizlerle müslümanların Allah katında birbirinize eşit olacağınızı düşünüyorsunuz, 

güzel bir sonuca ve güzel bir yardıma mazhar olacağınızı ümit ediyorsunuz? (S. HAVVÂ, 15/274) 

Hâlbuki hükmetme gücü, hayrı ve şerri belirleme yetkisi sâdece Allâh’a âittir. Bu yetkiyi kesinlikle 

bir başkasına vermemiştir. (Ö. ÇELİK, 5/212) 

(39).İkincisi (2): ‘Yâhut hükmettiğiniz şeyler sizindir diye üzerimizde sizin için (lehinize verilmiş) 

kıyâmete kadar sürecek yeminler mi var?’ Eğer ellerinde kitap yoksa o zaman böyle bir söz almış 

olmalılar. Kıyâmet gününe kadar diledikleri gibi hükmetmek ve dilediklerini seçmek üzere Allah’tan 

bir söz almış olmalılar. Oysa böyle bir şey yok. Allah’tan böyle bir söz almış değildirler. Şu hâlde 

neye dayanarak konuşuyorlar? Dayanakları nedir onların? (S. KUTUB, 10/140) 

(40).Üçüncüsü (3): ‘(Rasûlüm!) Sor kendilerine: Onlardan hangisi bunun savunucusu 

(olacak)tır?’ Yâni bunu tekeffül eden, bunu teminat altına alan kimdir? Onların bu konuda bir 

kefilleri olmadığına göre ve durum böyle olmadığından o hâlde ne diye onlar yalanlıyorlar, İslâm’a 

girmiyorlar? 

(41).Dördüncüsü (4): ‘Yoksa kendilerinin birçok ortakları mı var?’ Onlara o hükümde katılan, 

gönüllerinin isteğine taklit yoluyla uyan birçok ortakları veya kendilerinin uydurdukları ilâhları var 

da onlardan aldıkları kuvvet ile hak ve hakikati değiştirebileceklerini ve istedikleri gibi müslümanları 

suçlulara benzetmeye Allâh’ı mecbur tutacaklarını mı iddiâ ediyorlar? ‘Öyle ise ortakları ile 

gelsinler. Eğer iddiâlarında doğru iseler.’ Çünkü dünyâ bir tarafa gelse Allâh’ın bir hükmünü 

bozamaz, bir gerçeği değiştiremez, hepsi hakkın karşısında aşağılanmaya ve kahrolmaya mahkûmdur. 

(ELMALILI, 8/283) 

Siz kendi kendiniz hakkında hüküm vermektesiniz. Bunların hiçbir temeli yoktur. Akıl ve mantığa 

terstir. Üstelik Allâh’ın gönderdiği hiçbir kitaptan da bir delil gösteremezsiniz. Hiç biriniz Allâh’ın 

böyle bir vaadde bulunduğunu iddiâ edemez. Öte yandan sizin mâbud kabul ettiklerinizle sizi 

cennete sokacaklarına dâir bir garantide bulunamıyorlar. O hâlde bu yanlış fikirleri nereden 

alıyorsunuz? (MEVDÛDİ, 6/397)   

 

68/42-47 KUR’ÂN’I  YALAN  SAYANI  BANA  BIRAK 
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42, 43. Kıyâmet koptuğu gün keşf-i sâk olacak (hakikat perdesi açılıp etekler tutuşacak) ve secdeye 

dâvet edilecekler. Fakat (münâfıklar ve riyâkârlar buna) güç yetiremeyecekler.   43. (Çünkü) artık 

gözleri (dehşetten) öne eğik bir hâlde, kendilerini (kımıldayamayacak) bir horluk ve aşağılık 

kaplar. Onlar (dünyâda) sağ salim iken (ezanlarla Allâh’a) secdeye çağrılırlar (fakat büyüklenerek 

yan çizerler)di. 

44, 45. (Rasûlüm!) Bu Kur’ân’ı yalanlayan kimseleri bana bırak; biz (kendilerine nîmet versek 

bile) onları bilmeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azâba yaklaştıracağız.   45. Onlara mühlet 

veriyorum. (Onlar ise bunu düşünmeyip âsîliğe devam ediyorlar.) Doğrusu benim cezâlandırma 

plânım çok sağlamdır (kurtulamazlar). [bk. 3/196-197; 6/44; 23/54-56] 

46. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı 

kalıyorlar? 

47. Yâhut gayb(a âit bilgi) onların yanında da artık (mukadderâtı) onlar mı yazıyorlar? 

 

42-47. (42).‘Kıyâmetin koptuğu gün keşf-i sâk olacak ve secdeye dâvet edilecekler. Fakat (namazı 

kılmayanlar, münâfıklar ve riyâkârlar buna) güç yetiremeyecekler.’ ‘O gün keşf-i sak olacak’ yâni 

işlerin güçleştiği zaman sahâbe ve Tabiinden bir cemaat bunun bir deyim olarak kullanıldığını 

söylemişlerdir. Zor duruma düşen bir kimse için Arapçada ‘keşfi sak’ da denilmektedir. Hz. 

Abdullah bin Abbas bu anlamda olduğunu rivâyet ederek Arap edebiyâtından getirdiği bâzı delillerle 

bunu pekiştirmektedir. Başka bir görüşe göre ise, İbn Abbas ve Rübey bin Enes’ten ‘keşfi sak’tan 

murâdın,  ‘hakikatın üzerinden perdenin kalkması’ olduğu rivâyet edilmiştir. Bu yoruma göre 

anlam şöyle olmaktadır: ‘O gün bütün hakikatler ortaya çıkınca herkesin yaptığı ortaya çıkacaktır.’ 

(MEVDÛDİ, 6/398) 

(…) Âyette ‘ve yüd’avne ile ssücûd’ denilerek inkârcıların secdeye çağrılmaları, teklif yoluyla 

ibâdete çağırma değil, ‘başa kakmak’ ve ‘utandırmak’ içindir. Zâten âyetin sonunda da ‘fe lâ 

yestetîûn’ denilerek, onların secdeye güç yetiremeyecekleri açıkça ifâde edilmektedir. Yâni inkârcılar 

âhirette secdeye çağırıldıkları zaman güçleriyle kendileri arasına set çekilerek secde etme imkânları, 

kuvvet ve kudretleri ellerinden alınacaktır. Çünkü onlar dünyâda iken esenlik içinde idiler, güç ve 

kudretleri vardı; ama Allâh’a secde etmediler. Âhirette böyle bir muâmeleye mâruz bırakıldılar ki, 

hatâlarını anlasınlar da keder ve pişmanlıkları artıversin. (ELMALILI’dan M. DEMİRCİ, 3/405) 

Hadis: Ebu Said el Hudri dedi ki: Peygamber (s)’i şöyle buyururken dinledim: ‘Rabbim bacağının 

üzerini açar. Her mümin erkek ve kadın ona secdeye kapanır. Geriye dünyâda iken, desinler diye ve 

riyâkarlık olmak üzere secde edenler kalır. Bunlar secde etmeye kalkışır, fakat sırtı dümdüz bir parça 

olur.’ (Buhâri’den, S. HAVVÂ, 15/287)  

(43).‘(Çünkü) artık gözleri (dehşetten) öne eğik bir hâlde, kendilerini bir horluk ve aşağılık 

kaplar. Onlar (dünyâda) sağ sâlim iken secdeye çağrılırlar (fakat büyüklenerek yan çizerler)di.’ 

Kimin Allâh’a ibâdet ettiği, kimin etmediği küçük bir imtihanla belirlenecektir. Bu iş için herkesten 

Allâh’ın huzûrunda secdeye kapanması istenecektir. Dünyâdayken ibâdet edenler, hemen secde 

edeceklerdir. İnkâr edenlerin ise bel kemikleri kaskatı kesilerek kilitlenecek ve secdeye 

gidemeyecekler, zelil ve pişman olarak ayakta kalacaklardır. (Buhâri Tefsir 68/2’den Ö. ÇELİK, 

5/214) 

‘O hâlde bana bırak bu sözü (Kur’ân’ı) yalanlayanı,’ Yâni sen onların yaptıklarından etkilenme, 

çekinme, dediklerine aldırma da görevini yapmaya bak ey Muhammed!  (ELMALILI, 8/290) ‘Biz 
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onları, bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azâba yaklaştırıyoruz.’ Haklarında iyi zannettikleri 

aldatıcı bâzı servetler, kuvvetler, zevkler vererek ve onları gittikçe artırıp hızlandırarak hiç 

hissettirmeden derece derece azap uçurumuna çeker, bilemeyecekleri bir yönden yuvarlarız. 

(ELMALILI, 8/290) 

(44, 45).İstidrac: Âyette sözü edilen, süre verip derece derece azâba yaklaştırma hâline ‘istidrac’ 

denir. Bir kul günahını yeniledikçe, Yüce Allâh’ın onun sağlığını, nîmet ve devletini artırması, ona 

şükrünü, tevbesini, istiğfârını unutturması, böylece onu gazap ve azâba derece derece yaklaştırması 

ve ansızın onu yakalaması demektir. Şeytanın isteğinin kabul olunarak, kıyâmete kadar kötülük 

yapmasına fırsat verilmesi, Firavun, Nemrut ve benzerlerinin yeryüzündeki saltanatlarının, bir süre 

kendi istedikleri gibi yürümesi istidrac türünden olaylardır. Yine zulüm yapanların ve küfür ehlinin 

bir bölümünün dünyâ işlerinin iyi gitmesi de istidracla ilgilidir. (H. DÖNDÜREN, 2/921) 

Hadis: ‘Kulun, günahlarında devam etmesine rağmen, Allâh’ın ona dünyâdan ne isterse verdiğini 

görürsen bu, ancak Cenâb-ı Hakk’tan bir istidracdır. (Ahmed b. Hanbel 4/145, Ayrıca bk. A’raf 

7/182, 183; H. DÖNDÜREN, 2/921)  

‘Onlara mühlet veriyorum.’ İstediklerine bırakıvermişim gibi mühlet veririm, onu kendilerine iyi bir 

iş, bir kâr zannederler, zevklerine göre günahlara dalar, sevinir oynarlar. Artık kurtulduk, öyle 

gideceğiz zannına kapılırlar, belki ipi koparırlar da kaçarlar diye kopmam. ‘Doğrusu benim tuzağım / 

plânım çok sağlamdır.’ İlmim herşeyi kuşatmıştır, aldığım önlem sağlamdır. Her an her durumlarını 

bilir, tam sırası gelince iplerini çekiverir, kendilerine verdiğim hızla onları bir anda yuvarlayacağım 

yere yuvarlarım. (ELMALILI, 8/290, 291)  

Hadis: ‘Şüphe yok ki Allah zâlime mühlet verir. Fakat onu yakaladı mı bir daha da bırakmaz.’ Sonra 

da yüce Allâh’ın: ‘İşte Rabbin  zulmeder hâlde bulunan ülkeleri yakaladığı zaman böyle yakalar. 

Şüphesiz onun yakalayışı pek acıklı pek şiddetlidir.’ (Hûd, 11/102) buyruğunu okudu.  (Buhâri ve 

Müslim Birr ve Sıla 61’den S. HAVVÂ, 15/287)  

(46).‘Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı 

kalıyorlar?’ İbn Kesir der ki: ‘Yâni sen ey Muhammed, onları kendilerinden alacağın bir ücret 

olmaksızın Allah yoluna dâvet etmektesin. Onlardan ücret istemek yerine, sen bunun ecrini, sevâbını 

Allah’tan umuyorsun. Onlar ise sâdece câhillik, küfür ve inatları sebebiyle kendilerine getirdiğini 

yalanlamaktadırlar. (S. HAVVÂ, 15/278)  

(47).‘Yâhut gayb(a âit bilgi) onların yanında da artık (mukadderâtı) onlar mı yazıyorlar?’ Yâni 

Allâh’a âit olan gayb ilmi onların yanında, Levh-i Mahfûz’u yazan yüce kalem onların elinde de artık 

herşeyin kaderini, olup olacak olayları onlar mı yazıyor; işledikleri suçların, Allâh’ı inkâr etmenin ve 

ona ortak koşmanın günah olmayıp sevap ve doğru olduğunu deftere onlar mı yazıyorlar ki, bu şekilde 

akla  ve kitaba uymaz hükümler veriyor, zulümler ediyor, henüz gayb âleminde olan ilâhi hükmün, 

tepelerine ineceği günden çekinmiyorlar. (ELMALILI, 8/291) 

 

68/48-50 BALIK  SÂHİBİ  YÛNUS  GİBİ  OLMA! 

48. (Rasûlüm!) Sen, Rabbinin hükmüne sabret. O balık sâhibi (Yûnus) gibi olma! Hani o, 

(kavmine karşı öfke ve) kederle dolu olarak (Allâh’a) yalvarmıştı. [bk. 21/87-88; 37/ 143-144] 
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49, 50. Şâyet Rabbinden bir nîmet ona yetişmeseydi, (sabırsızlığından) mutlaka yerilmiş / kötü bir 

hâlde, çıplak (ve ıssız) bir alana atılacaktı. 50. Fakat Rabbi (duâsını kabul edip) onu seçti de 

(yeniden vahyine devam edip) onu iyilerden yaptı. [krş. 37/139-148] 

 

48-50. (48).‘(Rasûlüm!) Sen, Rabbinin hükmüne sabret.’ Yâni o vakit Allah nusretini sana 

gönderecek ve muhâliflerini yenilgiye uğratacaktır. İşte o vakit gelene kadar dînin tebliği uğrunda 

musîbet ve eziyetlere katlanmaya devam et. (MEVDÛDİ, 6/399) 

‘O balık sâhibi gibi olma!’ Sen Rabbinin hükmüne ve hikmeti dolayısıyla sabret. Bizden aldığın bir 

izin olmaksızın herhangi bir tasarrufta bulunma. O vakit Yûnus (as)’a isâbet eden, sana da isâbet eder. 

Çünkü cezâlandırılmış idi. (S. HAVVÂ, 15/279)  

‘Hani o, (kavmine karşı öfke ve) kederle dolu olarak seslenmişti.’ Hani o, gamla dolu olarak balığın 

karnında ‘Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni tenzih ederim, gerçekten ben zâlimlerden 

oldum.’ (el Enbiyâ, 21/87) şeklinde Rabbine niyaz etmişti. Allâh’a duâ edip yalvarmıştı. (İ. H. 

BURSEVİ, 22/156)  

(49).‘Eğer Rabbinin nîmeti ona yetişmiş olmasa idi’ tevbe etmeyi ve pişman olarak Allâh’ı tesbih 

etmeyi içine doğurup, duâsını kabul etmek sûretiyle yardım etmeseydi, ‘elbette kınanacak bir hâlde 

ıssız bir diyâra atılacaktı.’ Gerçi sonsuza kadar balığın karnında kalmayacak, her nasılsa atılacaktı. 

Lâkin iyi, övülmüş bir şey olarak değil, yerilmiş olarak fenâ bir hâlde atılacaktı. Demek ki, onun 

oraya düşmesi ve düşmesine sebep olan öfkesi ve sabırsızlığı doğal olarak iyi bir şey değildi. 

(ELMALILI, 8/292) 

Allâh’ın nîmetinden ya da rahmetinden maksat, Yûnus (as)’a tevbeyi nasip etmesi ve yaptığı tevbeyi 

kabul buyurmasıdır. (İ. H. BURSEVİ, 22/158) 

(50).‘Fakat Rabbi onu seçti.’ O huyda bırakmadı, arıttı, yardımıyla derleyip topladı, süzdü, yerilmiş 

olmaktan korudu, öfkeden, tasadan kurtarıp yeni baştan vahyine nâil eyledi. ‘Onu sâlih (iyi) 

kullarından kıldı.’ Yüzbinlere peygamber olarak ve şefaat için gönderdi, onları bu sebeple azaptan 

kurtarıp faydalandırdı da kendisini sâlih kul olmada olgunluğa ermiş Peygamberlerden kıldı. 

(ELMALILI, 8/292, 293) 

  

68/51-52 NEREDEYSE  SENİ GÖZLERİYLE  DEVİRİVERECEKLARDİ 

51. (Ey Peygamberim!) Doğrusu o küfre sapanlar, (Kur’ân’ı) işittikleri zaman, az kalsın seni, 

gözleri(nin bakışları) ile yıkacaklardı. Ayrıca (hasetlerinden): “O delinin biridir!” diyorlardı. 

52. Kur’ân âlemler için ancak bir öğüt ve hatırlatmadır. 

 

51-52. (51).‘Gerçekten o inkârcılar,’ Allâh’ın nîmetlerine nankörlük ederek âyetlerine yalan deyip, 

seni yalancı çıkarmaya kalkışan ve durumları ve huyları anlatılan Mekke kâfirleri ‘neredeyse seni 

gözleri ile devireceklerdi.’ Onun yüksekliğini öyle hissetmişlerdi ki kıskançlıklarından az daha 

nazar değdirecekler, aç ve kem gözlerinin kötülükleriyle ellerinden gelse yok edeceklerdi. 

(ELMALILI, 8/293) ‘Ve O, mutlaka bir delidir, diyorlardı.’ Onlar Hz. Peygamber’e kötü gözlerle 
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hâin hâin baktıkları gibi dilleriyle de onu rahatsız ediyorlar ve ‘o mutlaka bir delidir.’ Yâni Kur’ân-ı 

Kerîm’i getirdiği için bir delidir, diyorlardı. (S. HAVVÂ, 15/280) 

Nazar Değmesi / Göz değmesi: İnsanlar târih boyunca nazarın zarar verdiğine ve ruhsal olarak etki 

yaptığına inanmışlardır. Bugün için de insan zihninin oluşturduğu çeşitli beyin dalgalarının etrâfa 

yayıldığı konusunda bilimsel yayınlar yapıldığı ileri sürülmektedir. Nazarın, işte bu beyin dalgalarının 

bir kişiye odaklanması sonucu meydana geldiği belirtilmektedir. Hâkim olan inanışa göre negatif 

beyin enerjisine mâruz kalıp, nazara uğrayan kişiler sık sık esnemeye başlamaktadırlar. Başlangıçta 

esneme şeklinde kendini gösteren nazar, daha sonra da insana psikolojik anlamda etki yapmaktadır. 

Hattâ denildiğine göre yılan gibi bâzı hayvanlar da avlarını bakışlarıyla sersemletmektedirler. 

(Kaplumbağa da yumurtasına bakarak çatlatmakta ve yavrusu dünyâya gelmektedir, M. SELMAN) 

Demek ki sonuçta insanın ve bâzı hayvanların bakışlarıyla ortaya çıkıp karşıdaki varlıklara zarar veren 

göz değmesi, hayâtın kaçınılmaz bir gerçeğidir. (…) İşte el Hasen el Basri’nin de dediği gibi bunun 

için yapılması gereken şey öncelikle nazar âyetini okumak ve sonra da hadislerde belirtilen 

uygulamalardan istifâde etmek olmalıdır. (M. DEMİRCİ, 3/409, 410) 

Hadis: ‘Göz değmesi bir gerçektir.’ (Buhâri Tıb 36; Müslim Tıb 41, 42’den Ö. ÇELİK, 5/216) 

Hadis: ‘Eğer kaderi bir şey geçecek olsaydı, göz değmesi kaderi geçerdi.’ (Müslim Tıb 42, Tirmizi 

Tıb 17’den Ö. ÇELİK, 5/216) 

Hadis: Abdürrezzak rivâyet ediyor… İbn Abbas dedi ki: Rasûlullah (s) Hasan ve Hüseyin için 

muavvize okur ve şöyle derdi: ‘Her türlü şeytandan ve öldürücü zehiri bulunan her türlü zehirli 

hayvandan, zehirli her bir gözden sizi Allâh’ın eksiksiz kelimeleri ile Allâh’a sığındırıyorum.’ ‘Eûzü 

bi kelimâtillâhi ‘t tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin  min külli aynin lâmmetin’  Ayrıca şöyle 

derdi: İşte İbrâhim de İshak ve İsmâil’i – ikisine de selâm olsun - böylece Allâh’a sığındırıyordu. (İbn 

Mâce Tıb 36; Buhâri ve Sünen sâhipleri el Minhâl’den bu lâfızla rivâyet etmişlerdir. S. HAVVÂ, 

15/288)   

Nazar değmesine karşı Fâtiha sûresi ile muavvizeteyn yâni ihlâs, Felâk ve Nâs sûreleri okunabilir.  

Ebû Said el Hudri (r) şöyle demiştir: Hz. Peygamber (s)’in cinlerden ve insan gözünden Allâh’a 

sığınırdı. Bu durum muavvizeteyn (Felâk, Nâs) sûreleri ininceye kadar devam etti. Daha sonra bu 

sûreleri okjudu, diğerlerini bıraktı. (Tirmizi Tıb 162)  

(52).‘Kur’ân âlemler için ancak bir öğüttür.’ Kur’ân-ı Kerîm, cinler ve insanlar için sâdece bir 

öğüttür. Onlar ise Rasûlullah (s) hakkında delilik hükmünü vermiş ve Kur’ân dolayısıyla ona yan yan 

bakmıştır. Kur’ân-ı Kerîm ise, âlemler için bir öğüttür. Nasıl olur da Kur’ân-ı Kerîm gibi bir kitabı 

getiren hakkında delilik hükmü verilebilir? (S. HAVVÂ, 15/281, bk. 10/57, 81/27)  

‘âlemler için’ Bütün insanlar ve cinler için, anlamındadır. (İ. KARAGÖZ 8/189) 

 

________________________________________ 
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69 / Hâkka Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Adını, “vukûu kesin olan kıyâmet” anlamındaki ilk âyetinden 

almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/565) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

69/1-8 NEDİR O HÂKKA? NEDİR O GERÇEKLEŞECEK OLAN? 

1, 2, 3. Gerçekleşecek olan.   2. (Evet,) nedir o kesinlikle gerçekleşecek olan? 3. (Ey 

Peygamberim!) Elbette o gerçekleşecek olan (kıyâmettir ki on)un ne olduğunu sen nereden 

bileceksin? 

4. Semûd ve Âd (kavimleri) o dehşetle başa gelecek olan (kıyâmet)i yalanladılar. 

5. Semûd’a gelince, onlar, korkunç bir ses (ve sarsıntı) ile helâk edildiler. 

6, 7. Âd (kavmin)e gelince, onlar da azgın bir fırtına ile helâk edildiler.   7. (Allah) onu, yedi gece 

ve sekiz gündüz, (köklerini kesmek için) ardı ardına onların üzerine musallat etti. (O zaman orada 

olsaydın) o kavmin, içi boş hurma kütükleri gibi ölüp yıkılmış olduğunu görürdün. [krş. 11/50-

60; 41/15-16; 46/25] 

8. Şimdi, onlardan geride kalan bir şey görüyor musun? 

 

1-8. (1, 2).‘Gerçekleşecek olan.’ El Hâkka, kıyâmet gününün isimlerinden biridir. Çünkü vadedilen 

mükâfat ve cezâ o gün gerçekleşecektir.  ‘(Evet,) nedir o kesinlikle gerçekleşecek olan?’ Bu soru, 

Kıyâmetin durumunu yüceltmek ve dehşetini büyüklüğünü vurgulamak içindir. (S. HAVVÂ, 15/301)  

(3).‘Elbette o gerçekleşecek olan (kıyâmettir ki on)un ne olduğunu sen nereden bileceksin?’ Nesefi 

şöyle der: Sen onun mâhiyetini ve büyüklüğünün sınırını kavrayamazsın. Çünkü o yaratıkların bilgisi 

kendisini kavramaya yetmeyecek şekilde büyük ve şiddetlidir.’ (S. HAVVÂ, 15/302) 

(4).‘Semûd ve Âd o dehşetle başa gelecek olan (kıyâmet)i yalanladılar.’ Dördüncü âyette kıyâmet 

için ‘kâria’ ismi kullanılmıştır. Kâria, insanların başlarına çarpan, beyinlerinde patlayan, dehşetli 

hâlleriyle insanları ürperten hâdise, demektir. Bu yalanlamaları, onların helâkine sebep oldu. (Ö. 

ÇELİK, 5/221)  

(5).‘Semûd’a gelince, onlar, korkunç bir ses (ve sarsıntı) ile helâk edildiler.’ Semûd kavmi, 

‘tâğiye’ yâni haddini aşan dehşetli bir felâketle helâk edildiler. Bu felâket ‘korkunç çığlık’ (bk. Hûd 

11/94) ve bunun peşinden gelen ‘dehşetli sarsıntı’ (bk. A’raf 7/78) idi. (Ö. ÇELİK, 5/221) 
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(6, 7).‘Âd’a gelince, onlar da azgın bir fırtına ile helâk edildiler.’ ‘(Allah) onu, yedi gece ve sekiz 

gündüz, ardı ardına onların üzerine musallat etti. (O zaman orada olsaydın) o kavmin, içi boş 

hurma kütükleri gibi ölüp yıkılmış olduğunu görürdün.’ Âd kavmi ise, yedi gece sekiz gün 

aralıksız esen uğursuz, azgın, şiddetli, uğultulu, uğradığını büküp atan, parçalayıp kül hâline çeviren 

dondurucu bir kasırga ile mahvedildiler. Kökünden kopup devrilmiş, içleri boşalmış hurma 

kütükleri gibi yerlere serildiler. (Ö. ÇELİK, 5/221)  

Hadis: ‘Bana sabâ rüzgârıyla yardım edildi, Âd kavmi de debur rüzgârıyla helâk edildi.’ 

(Buhâri’den, S. HAVVÂ 15/312) 

(8).‘Şimdi, onlardan geride kalan bir şey görüyor musun?’ Bâki kalan bir can veya bâki kalma 

görüyor musun? İbn Kesir şöyle der: ‘Onlar yâhut onlara mensup olanlardan birini biliyor musun? 

Aksine onların son ferdine kadar hepsi helâk oldular, Allah onlardan geriye hiçbir kimse bırakmadı.’ 

(S. HAVVÂ, 15/303) 

 

69/9-18  O  GÜN  HESAP  İÇİN  HUZÛRA  ALINIRSINIZ 

9. Firavun da, ondan öncekiler de ve alt üst olan yerler(in hâlkı) da (Lût kavmi de, hep) o günahı 

işleyegeldiler. 

10. Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler (ve onların getirdiklerini kabul etmediler). O da 

onları, şiddeti (gittikçe) artan bir yakalayışla yakalayıverdi. 

11, 12. (Bilesiniz ki) sular (tûfanla yükselip) taştığı zaman, (onların nesilleri olan) sizi akıp giden 

(gemi)de biz taşıdık.   12. Onu size bir öğüt (ve ibret) yapalım, işitip belleyen kulak(lar) da onu 

bellesin diye. [krş. 29/15; 36/41; 43/13-14; 54/15] 

13, 14, 15. Artık Sûr’a bir tek üfürüşle üfürüldüğü zaman,   14. Yer ve dağlar, yerlerinden 

kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpılıp ufalandığı (zaman), 15. İşte o gün, o (en büyük) hâdise 

olmuş (kıyâmet kopmuş)tur. [bk. 56/ 4-5; 99/1-2]    

16, 17. Gök yarılmış, o gün, artık (herşey) yıkılıp yok olmaya yüz tutmuştur.   17. Melek(ler) 

onun kenarlarında (başka göreve çekilmiş durumda)dır. O gün Rabbinin arşını, bunların üst 

(kısm)ında bulunan sekiz (melek) taşır. [krş. 11/17] 

18. (Ey insanlar!) O gün, (Allâh’ın huzûruna,) size âit hiçbir sır gizli kalmaksızın, arz olunursunuz. 

 

9-18. (9, 10).‘Firavun da, ondan öncekiler de ve alt üst olan yerler(in hâlkı) da (Lût kavmi de, hep) 

o günahı işleyegeldiler.’ Bundan Lût kavminin yerleşim merkezleri (Sodom ve Gomore) 

kastolunmaktadır. Ayrıca bu konuda Hûd sûresi 2’nci âyette ve Hicr sûresi 74’üncü âyette ‘Biz 

onların altını üstüne getirdik’ buyurulmaktadır. (MEVDÛDİ, 6/407) 

(11,12)‘(Bilesiniz ki) sular (tûfanla yükselip) taştığı zaman, (onların nesilleri olan) sizi akıp giden 

(gemi)de biz taşıdık.’ Hz. Nûh’un gemisine binenler her ne kadar binlerce yıl önce yaşamış iseler de, 

ondan sonra gelen bütün insan nesli, o tûfandan kurtulanların zürriyetidir. Bu sebeple ‘Biz sizi gemiye 

bindirdik’ denilmektedir. (Ö. ÇELİK, 5/222)   
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‘Onu size bir öğüt yapalım, işitip belleyen kulak(lar) da onu bellesin diye.’ Bu işi yâni müminleri 

kurtarma ve kâfirleri batırma işini bir ibret ve öğüt yapalım  ve bu nîmeti anlayan kulaklar anlasın ve 

hatırlasın diye yaptık. Yâni sağlam bir kulağa, üstün bir akla sâhip olan herkes bu nîmeti anlasın ve 

unutmasın diye yaptık. (S. HAVVÂ, 15/303, 304) 

(13, 14).‘Artık Sûr’a bir tek üfürüşle üfürüldüğü zaman,’ (…) Dört büyük melekten biri olan 

İsrâfil, sûr adı verilen boruyu iki defa üfleyecek, ilk üflemede kâinattaki bütün canlılar ölecek, ikinci 

üflemede ise canlılar tekrar dirilecektir. (sûr hakkında ayrıca bk. En’âm 6/73) Kıyâmet sahnelerini 

tasvir eden bu âyetler, 1-3 âyetlerle bağlantılı olup, onları açıklamakta ve kıyâmet denilen olayın nasıl 

meydana geleceğini, dolayısıyla dünyâ hayâtının nasıl son bulacağını anlatmaktadır. (krş. Kehf 18/47) 

(KUR’AN YOLU, 5/444)   

‘Yer ve dağlar, yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpılıp ufalandığı (zaman),’ Yâni yer 

ve dağlar, yumuşak bir kum yığını ve toz duman hâline gelecek şekilde birbirine çarpıldığında. İbn 

Kesir şöyle der: ‘Tabaklanmış deri gibi uzatılıp yeryüzü başka bir şekil aldığında. (S. HAVVÂ, 

15/304) 

(15).‘İşte o gün,’ o bir tek vurup yıkışın olduğu ikinci üfürme meydana geldiği vakit, ‘vâkıa 

olmuştur.’ Yâni en büyük belâ olan Kıyâmet kopmuş, ‘Onun meydana gelmesini yalanlayan yok. 

O alçaltıcı ve yükselticidir.’ (Vâkıa 56/2, 3) sırrı ortaya çıkmış, Allâh’ın diledikleri hâriç olmak üzere 

aşağıda ve yukarıda bulunan kimselerin hepsi bir baygınlıkla yıkılıp serilmiştir. (ELMALILI, 8/306)  

(16, 17).‘Gök de çatlamış yarılmıştır. O da bugün pörsümüş sarkmıştır.’ Allah en iyisini bilir ya 

‘O gün gök bulutla yarılır ve arkasından melekler arka arkaya indirilir.’ (Furkan 25/25) sırrı 

ortaya çıkmış, güneş ve ay tutulmuş, yıldızlar gözden kaybolmuş, gök henüz dürülmemiş fakat gamlı, 

kederli, puslu bir yüz, hüzün veren bir bulut görüntüsü ile yarılıp etekleri sarkmış(tır). (ELMALILI, 

8/307)   

‘Melek(ler) onun etrafı üzerinde’  göğün yarılmasından korkarak yarılan kısımlardan etrâfa, 

yarılmayan yönlere doğru çekilmiş yâhut yarılan kısımdan açılan kenarlar üzerinde saf saf dizilmiş, 

yâhut yeryüzünün kenarlarına saf dizilmiştir. (ELMALILI, 8/307)    

‘Ve o gün Rabbinin arşını, onların da üstünde sekiz tâne (melek) taşır.’ Yâni Kıyâmet gününde 

Rabbinin Arş’ını göğün çevresinde bulunan meleklerin üzerindeki sekiz melek taşır. Buradaki sekiz, 

ya sekiz melek, ya sekiz sınıf yâhut sekiz sıra melek anlamlarına gelebilir. Bunların en kuvvetlisi Arşı 

taşıyan sekiz melek olduğu görüşüdür. (S. HAVVÂ, 15/304, 305)  

(…) ‘Arşı taşıyan melekler’ de Allâh’ın âlemin işleyişiyle görevli kıldığı melekler olarak 

anlaşılabilir. Allâh’ın yarattığı birçok âlemden biri olan madde âlemi dağılırken, O’nun diğer 

âlemlerdeki düzeni ve hükümranlığı (arşı) devam edecektir. Bununlar birlikte İmam Ebû Hanife, 

Eş’ari ve Mâtüridi gibi âlimler âyetin müteşâbihattan olduğunu düşünerek ifâdeyi aynen kabul 

etmemiz gerektiğini bunun ne anlama geldiğini bilemeyeceğimizi itiraf etmenin en doğru tutum 

olduğunu düşünmüşlerdir. (KUR’AN YOLU, 5/445) 

Bu âyet müteşâbihattandır. Tam olarak mânâsını bilmemiz zordur. Arş’ın nasıl olduğu, kıyâmet günü 

sekiz meleğin onu nasıl taşıyacağı keyfiyetlerini bilemiyoruz. Her ne olursa olsun, Allâh’ın Arş 

üzerine oturacağı ve diğer sekiz meleğin de onu taşıyacağı düşünülemez. Âyette Allâh’ın Arş üzerine 

oturmuş olacağına dâir böyle bir ifâde yoktur. Allah Teâlâ cisim, mekân ve yönden münezzeh olduğu 

için Kur’ân-ı Kerîm böyle düşünmemize engeldir. (MEVDÛDİ, 6/407)    
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(18).‘O gün, (Allâh’ın huzûruna,) size âit hiçbir sır gizli kalmaksızın, arz olunursunuz.’ Yerler, 

dağlar şiddetle sarsılıp parça parça toz duman olduktan, gök yarılıp melekler indikten sonra bütün 

insanlar diriltilir, ayağa kalkar, hesâba çekilmek üzere Allâh’ın huzûruna arz olunurlar. Onların 

hiçbir ameli, en ufak bir durumu bile Allâh’a gizli kalmaz. ‘O gün bütün gizlilikler meydana 

serilir.’ (Târık, 86/9) sırrı tecelli eder. (Ö. ÇELİK, 5/223)  

‘O gün (âhirette) Allâh’a arz edilirsiniz.’ Âhirette peygamberler dâhil bütün insanlar, dünyâda îman 

edip etmedikleri, kulluk görevlerini yapıp yapmadıkları konusunda sorgulanırlar. Müminler kolay bir 

hesaba çekilirler (84/7,8; İ. KARAGÖZ 8/211). 

Hadis: Ahmed b, Hanbel’in Ebû Mûsâ el Eş’ari’den rivâyet ettiğine göre Rasûlullah (s) şöyle 

buyurmuştur: ‘İnsanlar kıyâmet günü üç defa arz olunur. Bu arzların ikisi tartışma ve itirazlardır, ama 

üçüncüsünde sahifeler ellerde uçuşur. Bâzısı onu sağından, bâzısı da solundan alır.’ (S. HAVVÂ, 

15/314) 

 

69/19-24  KİTABI  SAĞ  TARAFINDAN  VERİLENLER 

19, 20. Artık (o gün) kitabı sağ elinden verilen der ki: “Alın, kitabımı okuyun. Doğrusu ben, 

zâten hesâbıma kavuşacağımı kesin biliyordum.” [bk. 84/9] 

21-23. Artık o, hoşnut kalacağı bir hayat içindedir.   22-23. Toplanacak (meyve)leri sarkmış 

yüksek bir bahçededir. 

24. “Geçmiş günlerde takdim ettiğiniz (iyi ameller)den dolayı, âfiyetle yiyin için.” (denilir.) 

 

19-24. (19, 20).‘Artık (o gün) kitabı sağ elinden verilen der ki: “Alın, kitabımı okuyun. Doğrusu 

ben, zaten hesâbıma kavuşacağımı kesin biliyordum.” ‘Kitap’tan maksat, amel defteridir; mahşerde 

kişinin amel defterinin sağ tarafından verilmesi, onun dünyâ hayatında Allâh’ın emrine uygun, dürüst 

ve erdemli bir hayat yaşadığını, dolayısıyla sicilinin temiz olduğunu gösterir. Bu durumda olan kimse, 

Allâh’ın lütfuyla kurtuluşa erenlerden olduğunu anlar ve ‘Alın, kitabımı okuyun’ diyerek 

mutluluğunu başkalarıyla paylaşmak ister. (Râzi’den KUR’AN YOLU, 5/447)  

Hadis: İbn-i Ömer’e ‘necvâ’nın ne olduğu sorulduğu zaman dedi ki: Rasûlullah (s)’i şöyle söylerken 

işittim: ‘Allah kıyâmet günü kulu (kendine) yaklaştırır. O zaman kul, bütün günahlarını O’na itiraf 

eder. Sonunda helâk olacağını anlayınca Allah Teâlâ ona: ‘Şüphesiz dünyâda günahlarını örttüm, 

bugün de onları affediyorum’ der. Daha sonra iyiliklerinin yazılı olduğu kitap sağından verilir. Kâfir 

ve münâfığa gelince şâhitler, ‘İşte bunlar Rablerine iftirâ edenlerdir. Biliniz ki Allâh’ın lâneti 

haksızlık yapanlaradır.’ (Hûd 11/18) derler. (S. HAVVÂ, 15/314) 

(21, 22, 23).‘Artık o, hoşnut kalacağı bir hayat içindedir.’ Yüksek bir cennette’ köşkleri yüksek, 

hûrileri çok güzel, konakları dikilmiş, nîmetleri devamlı cennette. Nesefi şöyle der: ‘Yeri yüksek yâhut 

dereceleri yüksek veya binâ ve köşkleri yüksek cennette. ‘Ki meyveleri sarkmıştır.’ Meyveleri 

isteyenlere yakındır. Ayakta duran, oturan, yaslanan, rahatça erişebilir. (S. HAVVÂ, 15/305) 

Hadis:   ‘Yüksek bir cennette’ âyeti ile ilgili İbni Kesir şöyle der: İbn Ebi Hâtim’in, Ebû Selâm el 

Esved’den rivâyet ettiğine göre o, Ebû Ümâme’nin şöyle söylediğini işittim der: Bir adam Rasûlullah 

(s)’e: ‘Cennet ehli birbirini ziyâret eder mi?’ diye sordu. O da cevâben buyurdu ki: ‘Evet, yüksek 
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derecelerde bulunanlar aşağı derecelerde bulunanlara iner ve onlara selâm verirler. Aşağı derecelerde 

bulunanlar yukarılara çıkamazlar. Amelleri onları alıkoyar.’ (S. HAVVÂ, 15/314, 315)       

(24).‘(Onlara) “Geçmiş günlerde peşinen işlediklerinize karşılık, âfiyetle yiyin ve için.” (denir.)’ 

Dünyâdaki günlerde peşinen işlediğiniz sâlih amellere karşılık, yenme ve içilmesinde hoşa gitmeyecek 

ve rahatsız edecek hiçbir şey olmaksızın âfiyetle yeyin ve için. (S. HAVVÂ, 15/305) 

Hadis: ‘Amel ediniz ve amellerinizde orta yolu tutunuz (mükemmel olarak amel edemezseniz) ona 

yakınını işleyiniz. Bilmiş olunuz ki, sizden hiç birinizi ameli cennete sokamaz.’ Sahâbiler: ‘Ey 

Allâh’ın Rasûlü! Seni de mi?’ dediler. Buyurdu ki: ‘Beni de. Meğer ki Allah kendi katından rahmet ve 

lütufla beni kuşatsın.’ (Müslim Münâfikun 76; Buhâri Rikak 18; İbn Mâce Zühd 20; İbn Kesir’den 

Sahih hadis açıklaması var, S. HAVVÂ 15/315) 

 

69/25-37  KİTABI  SOL  TARAFINDAN  VERİLENE  GELİNCE 

25-29. Kitabı solundan verilen (kâfir kimse) ise der ki: “Keşke bana kitabım verilmeseydi!” 26. 

“Hesâbımın ne olduğunu hiç bilmeseydim!” 27. “Keşke o (ölüm,) herşeyi bitirmiş olsaydı!” 28. 

“Malım bana hiçbir fayda vermedi.” 29. “(Bütün) saltanatım da benden yok olup gitti.” 

30-32. (Allah, görevli zebânîlere şöyle buyurur:) “Tutun onu (ellerini boynuna) bağlayın.”   31-32. 

“Sonra onu, o dehşetli ateşe atın, sonra, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire bağlayın!” 

33, 34. “Çünkü o, yüce Allâh’a inanmazdı.”   34. “Yoksulun yiyeceği ile de ilgilenmez / teşvik de 

etmezdi.” 

35-37. Bugün artık o (küfre sapan / inkâr ede)ne burada, hiçbir yakın (akraba ve dost) yoktur.   36. 

İrinden başka yiyecek (ve içecek) yoktur.   37. Onu, (bilinçli) günah işleyenlerden başkası yemez. 

 

25-37. (25).‘Kitabı solundan verilen ise der ki: “Keşke bana kitabım verilmeseydi!” Bunlar 

günahkâr bedbaht kâfirlerdir. Kitabında göreceği rezâletlerden dolayı böyle der. (S. HAVVÂ, 15/306) 

(27).“Keşke o (ölüm,) herşeyi bitirmiş olsaydı!” Keşke dünyâda tattığım ölüm, hayâtıma son 

verseydi de tekrar diriltilip şu gördüklerimi görmeseydim. (S. HAVVÂ, 15/306) 

(28).“Malım bana hiçbir fayda vermedi.” Yâni ‘Neye yaradı benden yana malım?’ Hiçbir şeye 

yaramadı. Yaradıysa başkalarına yaradı. Bana ancak hasret ve azâbı kaldı. (ELMALILI, 8/317) 

(29).“(Bütün) saltanatım da benden yok olup gitti.” Kendisiyle iftihar ettiğim, böbürlendiğim, 

herkesin başına ekşidiğim, güvendiğim mülküm, hâkimiyetim, servet ve zenginliğim yâhut 

tutunduğum bütün delil ve tutanaklarım (yok olup gitti). Felâketler içinde yoksul ve güçsüz, çâresiz 

kaldım. Böyle bir sözle pişmanlık ve hasret belli ki, dünyâ saltanatına güvenip de hesâbını yanlış 

tutan, başkalarına cezâ verdiği hâlde kendisinin cezâlandırılacağını inkâr ederek haksızlık ve zulüm 

eden mal ve saltanat sâhiplerine âittir. (ELMALILI, 8/317) 

(30, 32).‘uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire bağlayın (cehenneme atın)!” Âhiret hayâtı gayb 

âleminden olduğu için Allah orası ile ilgili bilgileri dünyâdaki kullarına temsîli olarak 

anlatmaktadır. Râzi, bunun benzeri başka bir âyetin (bk. İbrâhim 14/49) tefsirinde bu tür ifâdelerin, 
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günahkârların kendi eylem ve eğilimlerini, sonuç olarak öte dünyâda topluca içine düşecekleri genel 

umutsuzluğu dile getiren bir mecaz olduğunu ileri sürmüştür. (KUR’AN YOLU, 5/448) 

‘..cehenneme atın’ Bu emrin hikmeti de şu iki cümle ile açıklanıyor: Birincisi, ‘Çünkü o kimse yüce 

Allâh’a îman etmiyordu.’ İkincisi: ‘düşkünlere yedirmeye teşvik etmiyordu.’ Hâlkın fakirlerini 

gözetmiyor, onların ne yediğine bakmıyor, durumlarından anlamıyor, onlara bakma çârelerini 

araştırmıyor, yardımda bulunmuyor, kendi bakmadığı gibi başkalarını da teşvik etmiyor, sonra da 

kendisi bir fakir yemeğinde bulunacak kadar alçak gönüllü olamıyor, saltanat süreceğim diye halkı 

eziyor, onları korumayı düşünmüyordu. (ELMALILI, 8/319) 

(33, 34).Yoksulu gözetme konusundaki duyarsızlığın, kişinin zincire vurulmasının ana sebeplerinden 

biri olarak Allâh’a inançsızlığın hemen ardından zikredilmesi, İslâm’ın paylaşmaya, sosyal adâlete 

verdiği önemi gösterir. (KUR’AN YOLU, 5/448)   

(35, 36, 37).‘İrinden başka yiyecek (ve içecek) yoktur.’ (…) 36’ncı âyetteki ‘gıslîn’ kelimesine 

müfessirler, ‘cehennemliklerin yediği bir bitki, en kötü yemek, cehennemliklerin yanan bedenlerinden 

akan akıntı’ anlamlarını vermişlerdir. (Şevkâni’den, KUR’AN YOLU, 5/448)   

36 ve 37’nci âyetlerde kâfirlerin cehennemde irin yiyecekleri bildirilmektedir. Cennet gibi 

cehennemde de ölüm yoktur. Cennette her türlü güzel, nezih ve leziz yiyecek ve içeceklere karşılık, 

cehennemde yiyecek olarak  zakkum, diken ve irin, içecek olarak kaynar su, üzerlerine kaynar su 

dökme gibi elem verici birçok azap vardır. (74/38, 39; 52/21, 56/51-54, 78/25, 88/4-8; İ. KARAGÖZ 

8/215) 

 

69/38-52  O,  ÂLEMLERİN  RABBİ  TARAFINDAN  İNDİRİLMİŞTİR 

38-40. Hayır! (Kâfirlerin iddiâ ettiği gibi değil) Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim 

ki;   40. Şüphesiz o (Kur’ân) kesinlikle çok şerefli bir elçinin (Allah’tan getirdiği) sözüdür. 

41, 42. Kur’an bir şâir sözü değildir. Siz, (hâlâ) ne de az inanıyorsunuz!   42. O bir kâhin sözü de 

değildir. Siz, pek az düşünüyorsunuz! 

43. Kur’an, âlemlerin Rabbinden indirilmedir. 

44-47. Eğer (Peygamber) sözlerin bir kısmını bizim adımıza uydursaydı, onu kuvvetle yakalar / 

onun ‘güç ve kuvvetini’ alır, sonra da onun can damarını keserdik. Sizden hiçbiriniz de buna 

engel olamazdı. [krş. 42/24; 46/8; 53/4; 72/22-23] 

(Bu âyetlere rağmen, müşrik ve Batıcılar’ın söylediği gibi Kur’ân, ne Hz. Muhammed’in (sas.) 

kitabıdır ne de sözleri onun tarafından söylenmiştir; lafzı da aynen vahiyle bildirilmiştir.)[bk. 10/37-

38; 32/2-3; 72/23; 53/5-10] (H. T. FEYİZLİ, 567. Sahife) 

48. Gerçekten o (Kur’ân, günahlardan) korunanlar için bir öğüt (ve hatırlatma)dır. [bk. 2/2; 41/44] 

49. (Ey kâfirler!) Biz kesinlikle biliyoruz ki içinizde (Kur’ân’ı) yalanlayanlar vardır. 

50. Şüphesiz ki Kur’ân inkârcılara elbet bir pişmanlık ve hüzün sebebidir.  

51. Şüphesiz o, kesin gerçektir. 

52. (Ey Peygamberim!) Büyük Rabbinin adını tesbih (ve tenzih) et. 
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38-52. (38-40).‘Artık gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki;’ Bunda bütün 

görülebilen ve görülmeyen, gözlenebilen ve gözlenemeyen, gizli veya açık herşey, olmuş ve olacak 

bütün işler dâhildir. (ELMALILI, 8/321)  

‘Görülenler’ dünyâda müşâhede edilenler, ‘görülmeyenler’ ise gâib olanlardır. Dolayısıyla bu iki 

kavramın içine dünyâ, âhiret, cisimler, ruhlar, insan, cin, mahlûkat, yaratıklar, zâhiri ve bâtıni nîmetler 

ve bunların dışında üzerlerine yemin edilmeye lâyık ne varsa tümü dâhildir. (İ. H. BURSEVİ, 22/225) 

‘Şüphesiz Kur’ân kesinlikle çok şerefli bir elçinin (Allah’tan getirdiği) sözüdür.’ Âyette sözü 

edilen ‘Allâh’ın katında çok şerefli bir elçi’den maksat, Peygamber Efendimiz’dir. Bundan 

maksadın O olduğuna delil, ‘rasul’ kelimesinin biraz sonra gelecek âyette ‘şâir’ ve ‘kâhin’ şeklinde 

karşılanmış olmasıdır. Zîrâ âyet-i kerîme, Peygamber Efendimiz’in ne bir şâir, ne de bir kâhin 

olmadığını ortaya koymak ve ispat etmek için sevk edilmiştir. Müşrikler Cebrâil için şâir ve kâhin 

demediklerine göre, buradaki ‘resul’ den maksat, Peygamber Efendimiz olur. (İ. H. BURSEVİ, 

22/227)  

(41, 42).‘Kur’an bir şâir sözü değildir.’ Kur’ân sizin iddiâ ettiğiniz gibi, bir şâir sözü değildir. ‘Ne 

de az inanıyorsunuz!’ Burada îmânın azlığından maksat, onlarda îmânın yokluğunu ifâde etmektir. 

‘Bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz!’ Düşüncenin azlığından maksat da hiç 

düşünce olmamasıdır. (S. HAVVÂ, 15/309) 

(44-47).‘Eğer (Peygamber) sözlerin bir kısmını bizim adımıza uydursaydı, onu kuvvetle yakalar / 

onun ‘güç ve kuvvetini’ alır, sonra da onun can damarını keserdik. Sizden hiçbiriniz de buna 

engel olamazdı. (…) Bu âyetler her ne kadar Hz. Peygamber’i muhâtap almış olsa da aslında onlar 

müşriklerin Kur’an’la ilgili değer yargılarının kesinlikle doğru olmadığını ortaya koymak için 

indirilmiştir. Çünkü ne Peygamber’in böyle bir davranış içine girmesi ne de ismet sıfatı gereği, 

Allâh’ın ona böyle bir iş için müsaade etmesi mümkündür. O zaman yüce Allah, mümkün olmayan 

bir şey için mi peygamberi tehdit ermektedir? Tabii ki böyle bir şeyi düşünme imkânı yoktur. Zîrâ 

(…) bu âyetler Hz. Peygamber (s)’in –haşa- yanlış bir kanaatini tashih etmek için değil aksine 

müşriklerin Kur’ân-ı Kerîm hakkındaki inançlarını düzeltmek için vahyedilmiştir. Hâl böyle olunca 

o zaman denebilir ki, bu âyetlerin indiriliş amacı hem Kur’ân’ın Allah katından indirilmiş ilâhi bir 

kitap olduğunu göstermek, hem de Hz. Muhammed (s)’in nübüvvetini tasdik etmektir. (M. DEMİRCİ, 

3/419) 

(48).‘Doğrusu o müttakiler için bir öğüttür.’ Şüphesiz Kur’ân takvâ vasfını taşıyan müminler için 

bir öğüttür. Bu da Kur’ân’ın Allah katından olduğunu gösteren bir özelliktir. Öğüt olmasından dolayı o 

takvâ sâhiplerine Allâh’ı, âhiret gününü ve Allâh’a itaat olarak yapılması gereken şeyleri hatırlatır. (S. 

HAVVÂ, 15/310)  

Fakat durum böyle değildir. O yüzden Cenâb-ı Hak: ‘İçinizde yalanlayanlar bulunduğunu Biz 

elbette bilmekteyiz’ buyurur. Yâni bu apaçık beyâna rağmen içinizden Kur’ân’ı yalanlayanlar 

bulunacaktır. (S. HAVVÂ, 15/310) 

(50).‘Ve çünkü o Kur’ân,’ onun kıymetini bilmeyip nankörlük eden ‘kâfirlerin üzerine de gerçek 

bir pişmanlıktır.’ Onlar kıyâmet günü takvâ sâhiplerinin aldıkları sevâbı görünce sonsuz bir özleyiş 

içinde kalacak, iç çekeceklerdir. (ELMALILI, 8/328)   
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(51).‘Şüphesiz Kur’an, kesin gerçektir.’ Şiir, kehânet, zan ve tahmin türünden olmak şöyle dursun, 

ilme‘l yakîn (kesin olarak edinilmiş bilgi), ve ayne‘l yakîn (bir şeyi kendi gözü ile görüp  mâhiyetini 

bilme)den de daha yüksek hakka‘l yakîn (gerçekliğinde hiç şüphe olmayan)dır. (ELMALILI, 8/328) 

Şüphesiz bu Kur’an’da bulunan şeyler bâtıldan tamâmen uzak gerçeklerdir. Kur’ân’ın içine aldığı 

şeyler gerçek, onun özelliklerinden birinin de öğüt verme, Muhammed (s)’de sözü ve özü doğru bir 

peygamber olduğuna göre, Kur’ân’ın Allah katından geldiği ve onun söylediklerinin gerçek olduğu 

konusunda şüpheye yer kalmamıştır. Kur’ân’ın söyledikleri de Kıyâmeti haber verdiğinden Kıyâmet 

de hak ve gerçektir. (S. HAVVÂ, 15/311) 

(52).‘Büyük Rabbinin adını tesbih (ve tenzih) et.’ Tesbih, Allâh’ın eksikliklerden uzak olduğunu ve 

yüceliğini dile getirme; sözlerinin gerçekliğini itiraf etme; onaylama, kulluk ve baş eğme anlamlarını 

içerir. (S. KUTUB, 10/170) 

Hadis: ‘Bu son âyeti rükûunuzda okuyunuz.’ (Ebû Dâvud Salât 147, İbn Mâce İkâme 20, Ahmed b. 

Hanbel 4/155; İ. H. BURSEVİ, 22/238) 
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70 / Me’âric Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Adını üçüncü âyette geçen “me’âric”kelimesinden almıştır. 

Me’âric, “ma’rec”’in çoğulu olup “yükselme dereceleri” demektir. (H. T. FEYİZLİ, 1/567) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

70/1-7  ONLAR,  O  AZÂBI  UZAK  GÖRÜYORLAR 

1-3. (Müşriklerden) biri, (meleklerin) yükselme vâsıtaları ve yükseldiği göklerin sâhibi Allah’tan, 

kâfirler için gelecek olan ve hiç kimsenin engel olamayacağı azâbın hemen gelmesini istedi. 

4. Melekler ve Cebrâil, miktarı (sizce) elli bin yıl olan bir gün içinde O’na ulaşır. [bk. 22/47; 

32/5] 

5. (Rasûlüm!) Sen güzel bir sabırla katlan. 

6, 7. Şüphesiz kâfirler, (cehennem) azâbını uzak görürler.  7. Biz ise, onu yakın görüyoruz. 

 

1-7. (1, 2).’İsteyen birisi inecek azâbı istedi.’ İsteyen birisi kâfirler için kesinlikle gerçekleşecek 

azâbın acele inmesini istedi. ‘O kâfirler içindir ve onu önleyecek yoktur.’ O azap kâfirler için 

hazırlanmıştır ve Allah meydana gelmesini istediği zaman azâba engel olabilecek hiçbir kimse yoktur. 

(S. HAVVÂ, 15/324)  

Rasûlullah (s)’in dâvetine inanmayan, onun, îman etmedikleri takdirde başlarına büyük bir azâbın 

geleceği yönündeki uyarısını da alay ve eğlenceyle karşılayan müşrikler, kendilerine vaad edilen o 

azâbın bir an önce gelmesini istiyorlardı. Rivâyete göre Nadr b. Hâris ‘Ey Allah! Eğer bu Kur’ân, 

senin katından gelen gerçek bir kitap ise, hiç durma hemen üzerimize gökten taş yağdır veya 

bize elem verici bir azap gönder.’ (Enfâl 8/32) demişti. Bunun üzerine bu âyetler inmişti. (Râzi’den, 

Ö. ÇELİK, 5/232, 233)  

(3).‘(O azap,)’ yüceliklerin sâhibi Allah’tan gelecektir.’ Yüce Allah, azâbın ne zaman geleceğini 

soran kişiye cevap verirken ‘zi‘l meâric’ ifâdesini kullanarak, bunun yükselme derecelerinin sâhibi 

yâni uçsuz bucaksız kâinâtın yaratıcısı tarafından mutlaka gönderilecektir. Buna göre ‘zü’l meâric’ 

ifâdesiyle Allah semânın yollarını kastetmiştir. Bu da mecâzen Allâh’ın yüceliğini ifâde etmektedir. 

Bu yaklaşımı zü’l meâric sözünün geçtiği 3’üncü âyetin ardından gelen aynı sûrenin dördüncü âyeti de 

desteklemektedir. (M. DEMİRCİ, 3/422)   

(4).Bir önceki âyette geçen ‘huzûruna yükselmenin birçok yolu bulunan’ şeklindeki ifâdenin 

ardından burada da Melekler miktârı ellibin sene olan bir gün içinde O’na yükselmektedirler’ 

buyurulmuştur. Görüldüğü gibi bu ifâdenin kıyâmet ve uhrevi hesapla, dünyâ ve âhiretin süresiyle bir 

ilgisi yoktur; sâdece meleklerin Allâh’a yükselmesinden söz edilmektedir. Şevkâni’nin naklettiği bir 
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yorumda da belirtildiği gibi, bu âyetteki ellibin sayısı bu mertebelerin ne kadar yüce olduğunu 

zihinlerde canlandırmayı amaçlayan temsîlî bir anlatımdır. (krş. Hac 22/47, KUR’AN YOLU, 5/454)    

(5).‘(Rasûlüm!) Sen güzel bir sabırla katlan.’ Kâfirlerin Allâh’ın azâbını acele istemelerinin hemen 

arkasından sabretme emrinin gelmesi, bu gibi tutumlar karşısında, İslâm dâvetçisinin sabır huyuyla 

bezenmesi gerektiğini ifâde etmek içindir. İbn Kesir şöyle der: ‘Ey Muhammed! Kavminin seni 

yalanlamasına ve vukûunu imkânsız gördükleri için azâb-ı ilâhiyi hemen istemelerine karşı sabret.’ 

(S. HAVVÂ, 15/328)  

‘sabret’ emri, Hz. Peygamberin şahsında bütün müminlere yöneliktir. Dolayısıyla sabretmek farz 

bir görevdir. (..) Yüce Allah, Bakara sûresinin 155’inci âyetinde sabredenlerin müjdelenmesini 

istemiş, Zümer sûresinin 10’uncu âyetinde sabredenlere hesapsız derecede sevap vereceğini 

bildirmiştir. Bu sevaba erişebilmek için ‘Rabbin için sabret’ (74/7) âyetinde emredildiği gibi sabrın 

Allah için yapılması gerekir. (İ. KARAGÖZ 8/211) 

(6, 7).‘Şüphesiz kâfirler, azâbı uzak görüyorlar.’ Yâni kâfirler azâbın gerçekleşmesini imkânsız 

görüyorlar.    ‘Biz ise, onu yakın görmekteyiz.’ Yâni Biz onu muhakkak meydana gelecek bir olay 

olarak görmekteyiz. (S. HAVVÂ, 15/328) 

 

70/8-18  O GÜN  GÖKYÜZÜ  ERİMİŞ  MÂDEN  GİBİ  OLUR 

8-10. Kıyâmet koptuğu gün gök, (cisimleri ile) erimiş mâden gibi olacak. [bk. 55/37; 84/1]  9. 

Dağlar da (atılmış) rengârenk yün gibi olacak. [krş. 101/5]  10. Hiçbir yakın (akrabâ ve dost), bir 

yakınını (birbirinin hâlini) sormayacak. 

11-16. (Kâfir ve isyankâr dostlar) birbirlerine gösterilecekler. (Fakat birbirleriyle meşgul 

olamayacaklar.) Suçlu, o günün azâbından (kurtulmak için) ister ki oğullarını, karısını ve 

kardeşini, kendisini barındıran sülâlesini ve yeryüzünde bulunan herşeyi fidye versin de nihâyet 

kendisini (azaptan) kurtarsın. [bk. 23/101; 31/33; 34/54; 80/34-37]  15. Hayır! (Kurtaramazlar.) 

Çünkü o alevli bir ateştir.  16. Başın (ve diğer uzuvların) derisini kavurup soyandır. 

17, 18. O ateş, (îman ve itaate) arka dönüp de yüz çevireni, (malı ve parayı) toplayıp da (Allah için 

zekât vermeyip) saklayanı (kendisine) çağırır. 

 

8-18. (8-10).‘Gök o gün erimiş mâden, dağlar da atılmış yün gibi olur.’ Gök renk olarak yağ 

tortusu yâhut eritilmiş gümüş gibi, dağlar da atılmış ve çeşitli renklere boyanmış yün gibi olur. 

Çünkü dağların yapısı değişik renklidir. Havada savrulup dağıldığı zaman, rüzgârın uçurduğu atılmış 

yüne benzer. (S. HAVVÂ, 15/328)  

‘Hiçbir yakın diğer bir yakınını sormaz.’ Herkes kendi derdiyle meşgul olacağı için hiçbir akrabâ 

başka bir akrabâsının hâlini sormaz. (S. HAVVÂ, 15/328)  

(11-18).‘Onlar sâdece birbirlerine gösterilirler.’ Aslında birbirlerini görecekler ama herkes kendi 

başının çaresinde olduğu için, birbirlerini soracak hâlleri olmayacak. (MEVDÛDİ, 6/421) 

‘Eşini ve kardeşini,’  ‘kendisini barındıran içinde yetiştiği tüm âilesini,’ içlerinde yetiştiği ve başı 

sıkıştığı zaman kendisini kucaklayan, barındıran kavmini ve kabilesini, aşiretini, hemşerilerini, obasını 
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(ELMALILI, 8/338) ‘ve yeryüzünde bulunan herkesi fedâ etmek ister.’ Kâfir bütün bunları fedâ 

ederek kendi nefsini Allâh’ın azâbından kurtarmak ister. (S. HAVVÂ, 15/329) 

‘Fakat ne mümkün.’  Bunların hepsini getirebilse bile onun hiçbir fidyesi kabul edilmez. Kaldı ki bu, 

onları nasıl getirebilecek? (S. HAVVÂ, 15/329) ‘Çünkü o hâlis ateştir.’ Cehennemin bir ismi de 

‘lezâ’dır. Lezâ, alev alev yanan ateş demektir. ‘Deriyi soyup kavurandır.’  Öyle ki, içine atılanların 

üzerine saldırır, onları yakar kavurur; el, ayak, baş, kulak,  gibi uzuvları bedenlerden ayırır, onların 

derilerini soyar bırakır. Ancak azâbın yenilenmesi için onların derileri yine eski hâllerine çevrilir. 

(bk. Nisâ 4/56, Ö. ÇELİK, 5/234)  

Hakka ‘Sırtını çevirip arka döneni çağırır.’ ‘Malını toplayıp saklayanı da’ Burada insanların 

cehenneme atılmalarının iki mühim sebebine dikkat çekilir: Birincisi; Peygamberin getirdiği hak 

dîne, tevhid inancına sırtını dönmek ve Allâh’a kulluktan yüz çevirmek. İkincisi; haram helâl 

demeden mal biriktirmek, onu yığmak; muhtaçların o mallarda bulunan hakkını ödememek, 

servetinden fakirleri faydalandırmamak. (Ö. ÇELİK, 5/234, 235) 

Kâfirlerin hiçbir dostunun bulunmamasına karşılık Allah, peygamber ve melekler, müminlerin 

dostudur. (3/68). ‘(Yâ Rabbi,) Dünyâ ve âhirette sen, benim velimsin, dostumsun’ (12/101). 

Melekler de müminlerin velisi ve dostu olacaktır. (41/30-32). Müttakiler birbirlerinin dostudur: ‘O 

gün (âhirette) dostlar birbirlerinin düşmanıdır, ancak müttakiler birbirlerinin dostudur.’ (43/67; 

İ. KARAGÖZ 8/214)  

 

70/19-35  İNSAN,  PEK  HIRSLI  (VE  SABIRSIZ)  YARATILMIŞTIR 

19-23. Şüphesiz insan(lardan bir kısmı), gâyet hırslı ve sabırsız olarak yaratılmış (tatminsiz bir 

hayâta sâhip)tir. [krş. 17/11]  20. Kendisine şer dokunduğu zaman, sızlanıp feryat eder.   21. Ona 

hayır dokununca da çok cimri kesilir.  22-23. Ancak, namaz kılanlar öyle değildir. Onlar (güzel 

huy sâhibi olarak) namaza devamlıdırlar.  

24, 25. Müminler (bilirler) ki gerek dilenen, gerekse (utancından istemeyip) mahrum kalan (fakire 

vermek) için, mallarında belli bir hak vardır. [krş. 16/71] 

26. Müminler (o namaz kılanlar), hesap gününü tasdik ederler. 

27, 28. Müminler, Rablerinin azâbından korkarlar. 28. Çünkü Rablerinin azâbinâ (karşı) güven 

içinde olmuş değillerdir. 

29, 30, 31. Müminler edep yerlerini, eşleri ve ellerinin (altında) mâlik oldukları (câriyeleri) 

dışında herkesten koruyanlardır. Şüphesiz ki onlar (bundan dolayı) kınanmazlar. 31. Ama 

bundan ötesini arayanlar ise, işte onlar haddi aşanların ta kendileridir. 

32. Müminler, emânetlerini ve ahitlerini gözetenlerdir. 

33. Müminler, şâhitliklerini dosdoğru yapanlardır. 

34. Müminler namazlarını (şartlarına ve gâyesine uymakla) muhâfaza edenlerdir. 

35. İşte bunlar cennetlerde ikram olunurlar. [Son yedi âyet için bk. 23/1-11] 
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19-35. (19-23).‘Gerçekten insan hırsına düşkün yaratılmıştır.’ Kur’ân’ın insanın ahlâkî 

zayıflığından söz ettiği pek çok yerde, bundan îman edenler ve doğru yolda olanlar istisnâ edilmiştir. 

(…) Burada kendiliğinden anlaşılıyor ki, doğuştaki bu fıtri zayıflık daha sonra değiştirilemez 

değildir. Fakat insan, Allâh’ın gönderdiği hidâyeti kabul eder ve kendi nefsini ıslah için bilfiil gayret 

gösterirse o zaman bu zayıflığını tedâvi edebilir. Eğer nefsini gevşek bırakırsa bu zâfiyetler onun 

içerisinde yerleşir, gelişir. (MEVDÛDİ, 6/421) 

‘Başına bir fenâlık gelince feryâdı basandır.’ Kendisine meselâ bir ağrı, bir sıkıntı, bir yoksulluk, 

hastalık gibi bir acı dokundu mu kıvranır, sızlanır, feryat eder, dayanamaz, başkalarından medet 

bekler. (ELMALILI, 8/339) 

‘Bir iyiliğe uğrayınca da çok cimridir.’ Zenginlik, sağlık, güvenlik gibi nîmet ve imkânlara 

kavuştuğunda ise bencilleşir, cimrileşir, eriştiği nîmetleri Allâh’ın bir lütfu olarak değil, kendi kudret 

ve gayreti ile elde ettiği varlık olarak değerlendirir; ne Allah yolunda harcamada bulunur, ne de 

insanlara yardım eder. (KUR’AN YOLU, 5/458) 

Ancak, şu güzel niteliklere sâhip olanlar, bu kötü sıfatlardan temizlenir ve kendilerini cehennemden 

korurlar: (Ö. ÇELİK, 5/235) 

(1). Birincisi: ‘Ancak, namaz kılanlar öyle değildir. Ki onlar namazlarına devam ederler.’ 

Sâdece onun ‘farz olduğuna inandım’ demekle kalmayıp, Allâh’ın emrettiği ve Peygamberin 

öğrettiği şekilde bilinen namazlarını terk etmeksizin devamlı kılmayı da huy edinmişlerdir. Allâh’ı ve 

emirlerini unutmazlar. (ELMALILI, 8/339) 

(24).(2). İkincisi: ‘Onların mallarında belli bir hak vardır; isteyen için, istemekten utanan 

yoksun için.’ Mahrum’a da bir pay ayırırlar. Burada ya utandığından veya Cenâb-ı Hakk’a tevekkül 

ettiğinden istemeyen, başkalarının da kendisini zengin zannettiği ve bu sebeple mahrum kalan kimse 

kastedilir. (İ. H. BURSEVİ, 22/275) 

(…) Söz konusu âyetteki ‘hakkun ma’lûm’ sözü, ilk müslümanların mâhiyetine muttali olup fakirlere 

verdikleri bir sadaka demektir. Bir başka ifâde ile buradaki ‘ma’lûm’ kelimesi miktar anlamında 

değil, âyetin indiği dönemdeki ilk muhâtaplar tarafından bilinen ‘örf’ anlamındadır. Çünkü konu ile 

ilgili olarak Mekke döneminde inen âyetler zekâtı, İslâm’ın ilk yıllarında gündeme getirmek sûretiyle 

müslümanların bilincine yerleştirmiş, Medîne döneminde ise miktar ve nisâbını belirlemek ve sarf 

yerlerini göstermek sûretiyle kurumsallaştırmıştır. (…) ‘İnnema ‘ssadakâtü lil fukarâi ve‘l 

mesâkîni…’ Tevbe 9/60 âyeti hem zekâtın Medîne’de farz kılındığını hem de kurumsallaştığını 

ifâde etmektedir. (ELMALILI’dan M. DEMİRCİ, 3/426) 

(26).(3). Üçüncüsü: ‘Müminler (o namaz kılanlar), hesap gününü tasdik ederler.’ Cezâ gününü 

(âhiret günü hesaplaşma) doğrulayan kişi, yeryüzünün değil, gökyüzünün terâzisini, dünyâ 

hesaplaşmasını değil, âhiret hesaplaşmasını gözeterek hareket eder. İyi kötü her olayı teslîmiyet 

duygusu içinde karşılar; bu olayların sonuçlarının öteki dünyâda alınacağını bilir. Bu yüzden 

olayları değerlendirirken beklenen sonuçlarını da hesâba katarak değerlendirme yapar. (S. KUTUB, 

10/183, 184)   

(28).(4). Dördüncüsü: ‘Müminler, Rablerinin azâbından korkarlar.’ ‘Doğrusu onlar, Rablerinin 

azâbından güvende değillerdir.’ Bir kimse itaat ve gayrette ne kadar ileri giderse gitsin, Allah 

Teâlâ’nın azâbından emin olmaması aksine korku ve ümit arasında yaşaması gerektiğini bildirir. 

Zîrâ hiç kimse âkıbetinin ne olacağını bilemez. (İ. H. BURSEVİ, 22/277) 
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Allah katında seçkin bir yere sâhip bulunan, Allâh’ın kendisini seçip gözettiğini bilen Peygamber 

Efendimiz sürekli Allâh’ın azâbından sakınır, hep azâba çarpılma endişesini taşırdı. Allâh’ın lütfu ve 

merhameti olmadıkça amellerinin kendisini koruyamayacağını, cennete girmesine neden 

olamayacağını kesin olarak biliyordu. Arkadaşlarına şöyle diyordu: ‘Hiç kimseyi ameli cennete 

girdirmez.’ Sen de mi ey Allâh’ın elçisi?’ diye sorulduğunda: ‘Evet, beni de. Ancak Rabbimin 

rahmeti ile beni kuşatması sayesinde cennete girebilirim.’ (Buhâri, Müslim, Nesâi’den S. KUTUB, 

10/184)   

(29, 30).(5). Beşincisi: ‘Müminler edep yerlerini, eşleri ve ellerinin mâlik oldukları (câriyeleri) 

dışında herkesten koruyanlardır. Şüphesiz ki onlar (bundan dolayı) kınanmazlar.’ Böylece İslâm, 

eşlerle ve el altında bulunan câriyelerle kurulan temiz ilişkiyi onaylıyor. Câriyeler, yasal bir 

nedenden dolayı sâhip bulunulan kadınlardır. İslâm’ın kabul ettiği tek yasal gerekçe de Allah yolunda 

yapılan savaşta esir almaktır. Çünkü İslâm’ın onayladığı tek savaş Allah yolunda olanıdır. Savaş 

esirleriyle ilgili asıl hüküm, Muhammed Sûresindeki şu âyette vurgulanmıştır: ‘Savaşta kâfirlerle 

karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Sonunda onlara üstün geldiğinizde onları esir alın. 

Savaş sona erince, onları ya karşılıksız ya da fidye ile salıveriniz..’ (Muhammed 47/4) Fakat bâzan 

günün koşullarından dolayı esirler ne karşılıksız ne de fidye karşılığı serbest bırakılmayabilirler. 

Çünkü karşı taraf – başka bir isim altında da olsa - herhangi bir şekilde müslüman esirleri 

köleleştirirse müslümanların ellerindeki esirler de köleleştirilirler. Bu durumda İslâm, sâdece 

sâhiplerinin câriyelerle ilişki kurmalarına izin verir. Onların özgürlüklerini ise İslâm’ın bu 

kaynağın kuruması için öngördüğü birçok yola havâle eder. İslâm bu konuda açık ve temiz ilkelerini 

belirleyerek, bu kadın esirlerin iğrenç bir cinsel kargaşaya neden olmalarını önler. (S. KUTUB, 

10/185) 

‘Fakat ondan ötesini isteyenler,’ nikâhlı eşlerinin ve mülkleri altında bulunan câriyelerin dışında 

zevk arayan, ırzlarını korumayan, harama açılan, gayr-i meşru ilişkide bulunan ve fuhuş yapan kişi; 

gerek erkek gerek dişi, ‘işte onlar haddi aşan, sınır tanımaz kişilerdir.’ Onlar her türlü kınama ve 

yermeye, yasaklama ve engellemeye lâyıktırlar. (ELMALILI, 8/340) 

(32).(6). Altıncısı: ‘Müminler, emânetlerine ve verdikleri sözlerine uyarlar.’ Kendilerine emânet 

edilen söz, hâl, fiil, mal, Allah haklarına ve kul haklarına; Allâh’a ve kullarına, âilelerine, çoluk – 

çocuklarına, mülkleri altında bulunanlara, komşularına, yabancılara ve yakınlarına vermiş oldukları 

ahit ve sözlere uyarak onları tutarlar, bozmaktan sakınırlar. Şeriatın bütün hakları birer emânet olduğu 

gibi, yüce Allâh’ın kullara vermiş olduğu organ, mal, çoluk – çocuk ve diğer nîmetlerin hepsi de 

emânettir. Onları kullanılması gereken yerin dışında kullananlar emânete hâinlik etmiş olurlar.   

(ELMALILI, 8/341) 

Hadis: Kendisinde bu dört huydan birisi bulunanda da münâfıklıktan bir huy, bir alâmet bulunmuş 

olur: ‘Emânet verildiği zaman hâinlik eden, söz söylediği zaman yalan söyleten, söz verdiği zaman 

sözünde durmayan, düşmanlığa kalkıştığı zaman da edepsizlik eden, yâni yalan ve iftirâ ile 

edepsizliğe sapan. (Buhâri, Müslim, Tirmizi’den ELMALILI, 8/341)  

(33).(7). Yedincisi: ‘Müminler, şâhitliklerini dosdoğru yapanlardır.’ Çünkü yüce Allah, birçok 

hakkın, sâhibini bulmasını şâhitlik görevinin yerine getirilmesine bağlamıştır. Bu bakımdan âyet-i 

kerîmelerde, şâhitlik yapmaktan kaçınmak yasaklanmış (Bakara 2/282), yargılanma esnâsında 

şâhitliği gizlemek yasaklanmış (Bakara 2/283), özellikle de bir tarafa eğilim göstermeden ve gerçeği 

saptırmadan doğrunun yerini bulması için şâhitlik yapmak emredilmiştir. (bk. Nisâ 4/135, Ö. 

ÇELİK, 5/238)  
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Bir şeye şâhit oluvermek farz-ı kifâyedir. Başka kimse yoksa, o şâhitliği yerine getirmek farz-ı 

ayndır. Şâhitlik sebebiyle dâvâcıdan ücret almak ittifakla helâl değildir. (…) Ebû Hanife (ra)’e göre, 

şâhitlik konusunda müslümanın zâhiren âdil görülmesi, yâni büyük günahları işlemeyip küçüğünde 

ısrarlı olmaması, iyiliklerinin günahlarından fazla bulunması yeterlidir, ancak had ve kısasta bu kadarı 

kâfi değildir. Ayrıca şâhidin gizlice araştırılması gerekir. (İ. H. BURSEVİ, 22/282) 

(34).(8). Sekizincisi: ‘Müminler namazlarını muhâfaza edenlerdir.’ 34’üncü âyette ‘namazı 

muhâfaza etme’ ifâdesi geçmektedir. Bu ifâdeyi şöyle anlamak mümkündür: ‘Onlar namazları 

vaktinde, farzını, sünnetini gözeterek, şekil ve rûhuna bağlı kalarak kılarlar. İhmal ederek veya 

tembellik göstererek namazlarını kaçırmazlar. Namazdan önce, namaz kılarken ve namazdan sonra 

yapılacak işlere özen göstererek en mükemmel bir şekilde olmasına dikkat ederler.’ (Ö. ÇELİK, 

5/239) 

Görülüyor ki burada, bu sekiz özelliğin başı ve sonu namaz ile çerçevelenerek hepsi de namaz kılan 

kişinin niteliği olarak özetlenmiş ve bu şekilde namazın dînin direği olduğu anlatılmıştır. 

(ELMALILI, 8/342) 

(35). ‘İşte bunlar cennetlerde ikram olunacaklardır.’ Demek ki bu sekiz huy cennetin sekiz kapısı 

yerindedir. (ELMALILI, 8/342)   

 

70/36-44  O  GÜN  KABİRLERİNDEN  FIRLAYA  FIRLAYA  ÇIKARLAR 

36, 37. (Ey Peygamberim!) İnkâr edenlere ne oluyor ki sağdan soldan, ayrı ayrı gruplar hâlinde, 

sana doğru koşmaktadırlar? 

38, 39. Kâfirlerden her biri, (nîmetleri bol) Na’îm cennetine yerleştirileceğini mi umuyor?  39. 

Hayır! (Öyle şey yok.) Biz onları bildikleri (atılan meni)den yarattık. 

40, 41. Yine hayır! (Durum, onların zannettikleri gibi değildir.) Doğuların ve batıların Rabbi (olan 

Ben) yemin ederim ki şüphesiz o (inkâr ede)nleri, kendilerinden daha hayırlısıyla değiştirmeye 

elbette kâdiriz. Biz önüne geçile(bile)ceklerden de değiliz. 

42. (Ey Peygamberim!) O hâlde kâfirleri, (kendi hâllerine) bırak. Tehdit edildikleri (azap) 

günlerine kavuşuncaya kadar (bâtıl yaşayışları içine) dalsınlar, oynayadursunlar.   

43, 44. Kıyâmet koptuğu gün onlar, sanki dikilen (put)lara koştukları gibi kabirlerden süratle 

çıkacaklar.  44. Gözleri (dehşetten) öne eğik, kendilerini bir horluk ve aşağılık kaplamış olarak 

(koşarlar). İşte bu, onların tehdit edildikleri gündür. 

 

36-44. (36, 37).‘İnkâr edenlere ne oluyor ki sağdan soldan, ayrı ayrı gruplar hâlinde, sana doğru 

koşmaktadırlar?’ Müşrikler Hz. Peygamber (s)’in etrâfına halka halka, bölük bölük toplanıyor ve 

onun söyledikleriyle alay ederek ‘Eğer Muhammmed’in dediği gibi bunlar cennete girerlerse biz 

onlardan önce gireriz’ diyorlardı. Bunun üzerine bu âyetlerin indiği rivâyet edilmiştir. (ELMALILI, 

8/344) 

Yukarıdaki iki âyet, kâfirlerin dünyâ işlerinde ciddi ve hırslı olduklarına, Rasûlullah (s)’den hidâyet 

yolunu öğrenmek istemediklerine, müslümanın edebinin Rasûlullah’ın yanında durmak ve onun 

etrâfında toplanmak olduğuna delâlet eder. (S. HAVVÂ, 15/333)  
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(38, 39).‘Kâfirlerden her biri, (nîmetleri bol) Na’îm cennetine sokulacağını mı umuyor?’  Rasûl-i 

Ekrem (s)’den kaçtıkları haktan uzaklaştıkları hâlde onlar Naim cennetine gireceklerini mi umuyorlar? 

Aslâ. Bilâkis onların sığınağı cehennemdir. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 15/333)       

‘Biz onları, şu bildikleri şeyden yaratmışızdır’ ifâdesi ise insanın, kendisine önemsiz gibi gelen 

spermden yaratıldığına işâret eder; bu da onun gururlanacak bir varlık olmadığını, dolayısıyla 

müşriklerin kendilerini üstün görüp, fakir müminleri küçümsemelerinin anlamsız olduğunu 

gösterir. (Kurtubi’den; KUR’AN YOLU, 5/460)  

Buna rağmen insanlar, ancak îmanları ve Allah’a yakınlıkları sayesinde değer kazanacaklarını 

düşünmediler. [bk. 77/20] (H. T. FEYİZLİ, 1/568) 

(40, 41).‘Yine hayır! Doğuların ve batıların Rabbi (olan Ben) yemin ederim ki şüphesiz o (inkâr 

ede)nleri, kendilerinden daha hayırlısıyla değiştirmeye elbette kâdiriz.’ ‘Doğu ve batılar’ ifâdesi 

güneş, ay ve yıldızların doğduğu ve battığı noktalar yanında, yıl boyunca güneşin doğduğu ve battığı 

ufuktaki farklı noktaları da kapsar. Yüce Allâh’ın bu şekilde yıldızların doğduğu ve battığı yerlere 

yemin etmesi, O’nun evrendeki bütün yörünge hareketlerine hâkimiyetini ve sonsuz kudretini 

gösterir. (KUR’AN YOLU, 5/460)  

‘Ve hiç kimse de önümüze geçemez.’ Biz söylediklerimizi yapmaktan âciz değiliz. Öyleyse neden 

onlar Allâh’a itaat ederek ve O’ndan korkarak, O’na, âhiret gününe ve Peygamber’e inanmıyorlar? (S. 

HAVVÂ, 15/333) 

(42-44).‘Bırak onları..’ Ey Muhammed! Bırak bu kâfirleri. Bâtıllarına ‘dalıp’ dünyâlarından 

faydalanarak ‘oynasınlar.’ İbn Kesir şöyle der: ‘Onları yalanlamaları, küfürleri ve inatlarıyla başbaşa 

bırak.’ ‘Kendilerine vaad olunan güne kavuşmalarına kadar.’ O zaman onlar bu günü ve başka 

şeyleri de öğrenecek ve yaptıkları işin azâbını tadacaklardır. (S. HAVVÂ, 15/334)   

‘Kıyâmetin koptuğu gün onlar, sanki dikilen (put)lara koştukları gibi kabirlerden süratle 

çıkacaklar.’ Onların âhirette mahşere doğru koşmaları, dünyâda iken putlarına koşmalarına benzer. 

Zîrâ onlar dünyâda iken, hangimiz önce selâmlayacak diye diktikleri putlarına doğru koşuyorlardı. 

İbn Kesir şöyle der: ‘Cenâb-ı Hak, kendilerini hesap yerine çağırdığı zaman, putlara doğru 

koşuyorlarmış gibi, kabirlerinden hızlı hızlı kalkarlar.’ (S. HAVVÂ, 15/334)  

‘Gözleri düşkün’ gözleri aşağıya çevrilmiş olarak; Nesefi şöyle der: ‘Aşağılandıklarından dolayı 

gözlerini yukarıya kaldıramazlar.’ ‘Kendilerini bir zillet bürümüş olarak’ İbn Kesir der ki: 

‘Dünyâda itaati terk etmelerine karşılık onları bir zillet sarar.’ ‘İşte bu, onlara (dünyâda) vaad 

olunan gündür.’ Hâlbuki onlar bunu yalanlıyorlardı. (S. HAVVÂ, 15/334)  
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71 / Nûh Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. Adını, konusu olan Hz. Nuh ve tebliğinden almıştır. 28 âyettir. (H. T. 

FEYİZLİ, 1/569) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

71/1-4 KEŞKE  BİLSEYDİNİZ! 

1. Şüphesiz biz, Nûh’u; “Kendilerine acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar.” diye 

peygamber olarak gönderdik. 

2-4. (Nuh kavmine şöyle) Dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz ben sizin için (gönderilmiş) apaçık bir 

uyarıcı (peygamber)im.” 3-4. “Allâh’a kulluk edin, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat 

edin ki (Allah da) sizin günahlarınızı bağışlasın ve (azap etmeksizin) sizi belli bir vakte kadar 

geciktirsin. Çünkü Allâh’ın (takdir ettiği) vakti geldiği zaman artık geri bırakılmaz. Keşke 

bilseydiniz (îman ederdiniz)!” 

 

1-4.(1).’Şüphesiz biz, Nûh’u; “Kendilerine acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar.” diye 

peygamber olarak gönderdik.’ Gönderen Allah Teâlâ, gönderilen Nuh (as) ve kendilerine 

peygamberler gönderilenler Nuh (as)’ın kavmidir. Zîrâ bizim peygamberimizden önce her peygamber 

sâdece kendi kavmine gönderiliyordu. Bu da Tûfân’ın bütün yeryüzünü kaplamadığını ve Nûh’un 

kavminin yaşadığı bölgeyi içine aldığı görüşünü destekler. (S. HAVVÂ, 15/346) 

Hadis: ‘Önceden bir peygamber sâdece kendi kavmine gönderilirdi, ben ise tüm insanlara 

gönderildim.’ (Buhâri Salât 56, Müslim Mesâcid 3, Dârimi Salât 111’den İ. H. BURSEVİ, 22/298)  

(2).‘(Nuh) Dedi ki: “Ey kavmim! Şüphesiz ben sizin için (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcı 

(peygamber)im.” Allah yoluna çağıran dâvetçi görevini ve o görevin karakterini tanıtıp, başkalarına 

kendisi hakkında yanlış bir tasavvur verebilecek hiç kimseye fırsat bırakmamalıdır. (S. HAVVÂ, 

15/348) 

(3, 4).“Allâh’a kulluk edin, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki (Allah da) sizin 

günahlarınızı bağışlasın’ Birincisi Allâh’a ibâdet, ikincisi takvâ ve üçüncüsü Rasûl’e itaat. İşte Hz. 

Nuh, risâleti tebliğe başladığında kavmini bu üç şeye dâvet etmişti: Allâh’a ibâdetin anlamı, 

başkalarına ibâdet etmeyi bırakarak yalnızca O’na ibâdette bulunmak ve O’nun emirlerini yerine 

getirmektir. Takvâ’dan kasıt, Allâh’ın hoşnut olmadığı bütün işlerden – ki o ameller Allâh’ın azâbına 

sebep olur – sakınmak ve Allah’tan korkarak yaşamaktır. Üçüncü olarak, ‘bana itaat edin’den kasıt, 

‘Benim size Allâh’ın Rasûlü olarak tebliğ etmekte olduğum emirlere itaat edin’ demektir. 

(MEVDÛDİ, 6/431)     
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‘Çünkü Allâh’ın (takdir ettiği) vakti geldiği zaman artık geri bırakılmaz.’  (…) Söz konusu (1 ile 

4’üncü) âyetler bağlamında kastedilen ecel, Hz. Nûh’un kavmi için belirlenmiş olan toplumsal ölüm 

ecelidir. Yâni yüce Allah, topluluk olarak îman etmeleri şartıyla onlar için bir ecel takdir etmiştir. 

Ancak inkârda ısrar ettikleri takdirde önceden belirlenen ecel gelmeden yine topluluk olarak 

cezâlandırılıp helâk edilmeleri de ilâhi takdîrin bir gereğidir. İman etmeleri durumunda ise, önceden 

belirlenen o vakte kadar toplumsal varlıklarını devam ettirmeleri mümkün olacaktır. (M. DEMİRCİ, 

3/428)   

 

71/5-14  NE  ZAMAN DÂVET  ETTİYSEM  AYAK  DİREDİLER 

5, 6. (Nuh tekrar) dedi ki: “Ey Rabbim! Hakikaten ben, kavmimi gece ve gündüz (îmâna) dâvet 

ettim. Fakat benim dâvetim, ancak onların (îmandan) kaçışını artırdı.” 

7. “(Yâ Rabbi,) Şüphesiz ben, kendilerini bağışlaman için (îmâna gelsinler diye) ne zaman dâvet 

etsem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar (beni görmemek için) elbiselerine büründüler, (şirke ve 

küfre sapmada) ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler.” 

8, 9 “Sonra hakikaten ben onları, yüksek sesle dâvet ettim.”  9. “Daha sonra ben, onlara hem 

açıktan açığa tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye onlarla konuştum.”    

10-11. Dedim ki: “Artık Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü O çok bağışlayıcıdır. 11. 

“(İstiğfârınız ve duânız sebebiyle Allah) gökten üstünüze bol yağmur göndersin.   

12. “Sizi mallar ve oğullarla desteklesin, size bahçeler meydana getirsin ve size ırmaklar 

akıtsın.” 

13, 14. “(Nuh kavmine şöyle dedi: Ey kavmim!) Size ne oluyor da, Allâh’ın büyüklüğünü takdir 

edip inanmıyorsunuz?” 14. “Hâlbuki O, sizi türlü türlü hâllere koyarak yarattı.” [bk. 39/6] 

 

5-14. (7).“(Yâ Rabbi,) Şüphesiz ben, kendilerini bağışlaman için (îmana gelsinler diye) ne zaman 

dâvet etsem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar’ Yâni dâveti duymamak için kulaklarını kapattılar. 

‘Parmakları kulaklarının üzerine koymak’ ifâdesi, olayın kinâye yolu ile anlatımıdır ancak hakiki 

anlama alınmasına da herhangi bir engel yoktur. (İ. H. BURSEVİ, 22/307) 

‘elbiselerine büründüler’ Hz. Nûh’un sözünü duymak istemedikleri gibi, yüzünü de görmek 

istemiyorlardı. Yâhut bunu, Nuh (as) yanlarından geçerken onları tanımasın ve kendilerini çağırmasın 

diye yapıyorlardı. Nitekim Mekke kâfirleri de aynı küstahlığı Peygamberimiz (s)’e karşı 

sergiliyorlardı. (bk. Hûd, 11/5, Ö. ÇELİK, 5/248) 

‘küfürde direttikçe direttiler’ Onlar, hem kendi bâtıl yollarında yürümekte ısrar ettiler hem de 

gerçek dâveti dinleyip kabul etmeme husûsunda ısrar edip durdular. (Ö. ÇELİK, 5/248) 

‘ve büyüklendikçe büyüklendiler’ Hakkı kabul etmemede büyüklendikçe büyüklendiler. ‘Senin 

peşinden gelenler toplumun en bayağı kimseleri iken, bizim sana inanmamızı nasıl beklersin?’ 

dediler. (Şuarâ 26/111, Ö. ÇELİK, 5/248) (..) İnkârcılar ve münâfıklar her devirde, tâğûtlara ve 

hevâlarına bağlanıp ilâhî vahye kulak tıkamışlardır. Aynı zamanda yayılmasını ve insanların ona 

meylini ve ona gidişini önlemeye çalışmışlardır. (H. T. FEYİZLİ, 1/569) 
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(8, 9).“Sonra ben onları, yüksek sesle dâvet ettim.” “Daha sonra ben, onlara hem açıktan açığa 

tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye onlarla konuştum.” Bu âyet-i kerîme kâfirleri dâvetin,  -bir 

önceki âyette bütün vakitlerde yapıldığını zikrettikten sonra-  bütün hâllerde işlendiğine işâret 

etmektedir. Yâni onları tekrar tekrar, bir daha, bir daha, muhtelif şekillerde, çeşitli üslûplarla dâvet 

ettim. ‘sümme: sonra’ kelimesi, dâvet şekillerinin çeşitliliğini ifâde etmek için getirilmiştir. (İ. H. 

BURSEVİ, 22/309)  

(10).‘Dedim ki: “(Ey Rabbim,) Artık Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü O çok bağışlayıcıdır.’ 

“(İstiğfârınız ve duânız sebebiyle Allah) gökten üstünüze bol yağmur göndersin.’ Bu âyetten dolayı 

istiskâ namazında Nuh sûresinin okunması müstehaptır. Müminlerin emiri Hz. Ömer (r)’dan rivâyet 

olunduğuna göre o, Allah’tan yağmur istemek için minbere çıktı. Mağfiret diledi ve istiğfarında bâzı 

âyetler okudu. Okuduğu âyetler içinde (…) (Nuh 71/10-11) âyeti de vardı. (İbn Kesir’den, S. 

HAVVÂ, 15/356, 357) 

Yağmur duâsı sünnettir. Hz. Peygamber ve dört halîfe yağmur duâsı yapmıştır. Hz. Peygamber, bir 

sahâbenin kuraklık yüzünden Cuma namazında duâ etmesini istemesi üzerine duâ etmiş, hemen 

namazdan sonra başlayan yağmur bir hafta sürmüş, âfet hâlini almaması için ertesi hafta, yağmurun 

ihtiyaç olan beldelere yayılması için duâ etmiştir. (…) Ebû Hanîfe’ye göre yağmur duâsı sâdece duâ 

ve istiğfardan ibârettir. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise duâda cemaatle iki rekât namaz 

kılmak müstehaptır. (H. DÖNDÜREN, 2/923) 

(12).“Sizi mallar ve oğullarla desteklesin, size bahçeler meydana getirsin ve size ırmaklar 

akıtsın.” İbn Kesir der ki: ‘Eğer Allâh’a tevbe eder, O’ndan bağışlanma ister ve O’na itaat ederseniz 

rızkınız çoğalır, hayvanlarınızın memeleri süt akıtır ve Allah sizi mallar ve oğullarla destekler. Size 

mallar, evlât ve içinde çeşitli meyveler bulunan, aralarında ırmaklar akan bahçeler verir. Bu, 

özendirme yoluyla dâvet şeklidir. (S. HAVVÂ, 15/351) 

(13).“Size ne oluyor da, Allâh’ın büyüklüğünü takdir edip inanmıyorsunuz?” Niçin Allâh’ı 

hakkıyla ululamıyorsunuz? Niçin Allâh’ın musîbet ve cezâsından korkmuyorsunuz? (S. HAVVÂ, 

15/351) 

(14).“Hâlbuki O, sizi aşamalardan geçirerek yarattı.’ O sizi önce meni, sonra yapışkan bir şey, 

sonra bir çiğnem et, sonra da et ve kemik merhâlelerinde defâlarca yaratmıştır. Hâl böyleyken ve bu 

hâl îman etmeyi gerektirirken, siz neden Allâh’a inanmıyorsunuz? (S. HAVVÂ, 15/352) 

 

71/15-20  YERYÜZÜNÜ  SİZİN  İÇİN  BİR  SERGİ  YAPMIŞTIR 

15. “(Ey kavmim!) Allâh’ın yedi göğü(n katlarını/katmanlarını) birbiriyle âhenkli olarak nasıl 

yarattığını görmediniz mi?” [bk. 2/29; 17/44; 23/17; 65/12]   

16. “Bunların içinde aya aydınlık verip güneşi de (ışık kaynağı) bir kandil yapmıştır.” 

17, 18. “(Ey kavmim!) Allah, bitkilerde olduğu gibi, sizi de yerden yetiştirdi.”  18. “Sonra sizi 

yine oraya döndürecek ve (mahşerde kabirlerden) diriltip çıkaracaktır. 

19, 20. “Allah, yerde geniş geniş yollar (açıp) gidesiniz diye yeri sizin için bir yaygı yapmıştır.” 
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15-20. (15).“Görmüyor musunuz? Allâh’ın yedi göğü birbiri üstünde nasıl tabakalar hâlinde 

yaratmıştır?” Abdullah b. Abbas ve Süddi’ye göre bu âyette ifâde edilen ‘seb’a semâvatin tıbâka’ 

sözüyle ‘üst üste oluşan yedi gök tabakası’ kastedilmiştir. (M. DEMİRCİ, 3/429) (..) Ay, güneş, 

yıldızlar ve bütün gezegenler yakın göktedir. Yakın gök ise yedi gökten biridir. Yedi gök hakkında 

ise bilgimiz yoktur. Bunlar, görmeksizin inanmamız emredilen gayb âlemine âit şeylerden bâzılarıdır. 

(S. HAVVÂ, 15/359) 

(16).“Bunların içinde aya aydınlık verip güneşi de bir kandil yapmıştır.” Nuh –aleyhi ‘s selâm- 

önceki âyetlerde Allâh’ın varlığını ve kudretini gösteren insanın oluşum ve gelişimiyle ilgili 

delillere dikkat çekmişti; burada da dış dünyâdaki delillerden örnekler verilmektedir. (yedi gök 

hakkında bilgi için bk. Bakara 2/29; Talâk 65/12; KUR’AN YOLU, 5/466))  

Cenâb-ı Hak arz ve güneşten her birini gece ve gündüzün bilinmesi için ayrı ayrı yaratmıştır. 

Güneşin doğuşuyla gündüz, batışıyla da gece bilinir. Ay’a da birtakım konak yerleri ve burçlar takdir 

etmiştir. Işığı bâzan artarak dolunay hâline gelir, sonra eksilmeye başlar; ayların ve senelerin sona 

erdiğini göstermek için tamâmen kaybolur. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: ‘Güneş’i ışıklı ve 

Ay’ı nurlu yapan, yılların sayısını ve hesâbı bilmeniz için Ay’a konak yerleri düzenleyen O’dur. 

Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. Bilen millete âyetleri uzun uzadıya açıklıyor.’ 

(Yûnus, 10/5; S. HAVVÂ, 15/358) 

(17, 18).“Allah, bitkilerde olduğu gibi, sizi de yerden yetiştirdi.” Hiç kuşkusuz bu, dikkat çekici bir 

olgudur. Çünkü bu olgu, yeryüzündeki hayâtın kaynağının birliğine işâret ediyor. İnsanların da 

tıpkı bitkiler gibi topraktan yeşerdiklerini; toprakta bulunan belli başlı elementlerden meydana 

geldiğini, bu elementlerden oluşan besinlerle beslenip geliştiğini anlatıyor. Şu hâlde insan da 

topraktan çıkan herhangi bir bitkidir. Yüce Allah bitkilere o tür bir hayat bahşettiği gibi, insana da bu 

tür bir hayat bahşetmiştir. Ama her ikisi de toprağın ürünüdür. (S. KUTUB, 10/203)   

‘Sonra ölünce sizi yere döndürecek’ Bir gün her insan ölecektir. (21/35). Ölen insanın 

bedenitoprağa verilir. Zamanla beden toprakta çürür ve toprağa dönüşür. (..) ‘Kıyâmet kopunca sizi 

diriltip yerden çıkarır.’ İsrâfil adlı meleğin ikinci defâ sûr denilen âlete üflemesi ile bütün ölüler 

diriltilir (39/68) ve kabirlerinden çıkarlar. (İ. KARAGÖZ 8/237) 

(19, 20).“Allah, onda geniş geniş yollar (açıp) gidesiniz diye yeri sizin için bir yaygı yapmıştır.” 

İbn Kesir der ki: ‘Üzerinde yerleşesiniz, dilediğiniz ülkesinde ve köşesinde dolaşasınız diye 

yeryüzü(nü) sizin için yarattı.’ (S. HAVVÂ, 15/352)   

 

71/21-28  ZÂLİMLERİN  ANCAK  HELÂKİNİ  ARTTIR 

21, 22. Nuh kavmini şikâyetle şöyle) dedi ki: “Ey Rabbim! (Bu öğütlere rağmen) doğrusu onlar 

bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine ziyandan başkasını artırmayan (şımarık zengin) 

kimselerin peşinden gittiler. 22. “Büyük büyük hile (ve tuzak)lar kurdular.” 

23. Dediler ki: “İlâhlarınızı sakın terk etmeyin. (Putların en büyükleri olan) Vedd’i, Suva’ı, 

Yeğûs’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i aslâ bırakmayın.” 

24. “(İleri gelen) Müşrikler birçoğunu sapıklıkta bıraktılar. (Rabbim!) Sen de zâlimlere 

şaşkınlıklarını artır!” 
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25. (İşte sırf bu) günahlarından dolayı (Tûfan ile) suda boğuldular, (ardından) da ateşe atılacaklar. 

Kendilerine Allah’tan başka yardımcılar da bulamayacaklar. 

26, 27. Nuh (Rabbine şöyle) duâ etti: “Ey Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi 

bırakma!” 27. “Çünkü sen onları bırakırsan, hem kullarını saptırırlar hem de (kendileri gibi) 

ahlâksız ve kâfir kimseler yetiştirirler.” 

28. “Ey Rabbim! Beni, anamı, babamı, îman etmiş olarak evime (mescide veya gemime) gireni 

(kıyâmete kadar gelecek) mü’min erkekleri ve mü’min kadınları sen bağışla. Zâlimlere de 

helâkini artır!” [bk. 11/36-37; 21/76; 54/9-10] 

 

21-28. (21).Nuh (as) şikâyet ederek dedi ki: ‘Rabbim, doğrusu bunlar, bana isyan ettiler.’ İbâdet, 

takvâ, itaat, istiğfar ve tâzim konularındaki emirlerimi dinlemediler. ‘ve malı, çocuğu, kendisine 

sâdece zarar getiren kimseye uydular.’ Ayaktakımı hâlk ve fakirler; malı çocuğu âhirette kendisine 

sâdece zarar getirecek olan başkanlara, serveti çok ve çocukları kalabalık kimselere uydular. (S. 

HAVVÂ, 15/353)  

(22).“Büyük büyük hîleler kurdular.” Âyetin anlamı; kendi adamlarına, kendilerinin hak ve hidâyet 

üzere olduklarını göstermek için büyük büyük hîleler kurdular, demektir. Nitekim Kıyâmet gününde 

adamları onlara: ‘Hayır, gece gündüz hîle kuruyor ve bize Allâh’ı inkâr etmemizi ve O’na 

ortaklar koşmamızı emrediyordunuz.’ (Sebe 34/33) derler. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 15/360) 

(23).O liderler, önderler kendilerine tâbi olanlara ve düşük seviyedeki kimselere ‘sakın ilâhlarınızı 

bırakmayın’  yâni onlara ibâdeti kesinlikle bırakmayın. Nûh’un Rabbine ibâdet etmeye kalkmayın 

(dediler). (İ. H. BURSEVİ, 22/326) 

23’üncü âyette Nuh kavminin taptığı putların beş tânesinin ismi sayılmaktadır. İbn Abbas (ra)’ın 

bildirdiğine göre bu putların isimleri, aslında sâlih insanlara âit idi. Onlar öldükten sonra, şeytan o 

kavme: ‘Toplantı yerlerinizin karşısına bunlar için anıtlar dikin ve onların adlarını verin!’ diye 

telkinde bulundu. Önceleri bunlara tapan yoktu. Fakat onlar ölüp gittikten sonra, bu isimlerin sâhipleri 

hakkındaki bilgiler de unutuldu ve insanlar onlara tapmaya başladı. (Buhâri Tefsir 71/1’den Ö. 

ÇELİK, 5/251)    

(24).‘Rabbim! Sen bu zâlimlerin sâdece şaşkınlığını arttır.’ Bu bedduâ, uzun süre mücâdele eden, 

çok meşakkat çeken, her türlü yola başvurduktan sonra zâlim, azgın ve kıt anlayışlı kalplerde hayır 

olmadığını anlayan, bunların hidâyeti hakketmediklerini, kurtuluşa lâyık olmadığını  gören bir 

kalpten yükseliyor. (S. KUTUB, 10/206) 

(25).‘Nuh kavmi günahları yüzünden suda boğuldular; (ardından) da ateşe sokuldular.’ Hatâları, 

günahları ve isyanları yüzünden suda boğuldular, ateşe sokuldular. Bu âyette bağlaç olarak ‘fa’ 

harfinin kullanılmış olması bir amaca yöneliktir. Çünkü ateşe sokulmaları ile suda boğulmaları 

arasında uzun bir zaman yoktur. Aradaki zaman farklılığı kısadır, yok gibidir. Çünkü zaman, 

Allâh’ın ölçüsünde bir değer ifâde etmez. Sıralanış ve ardardalık onların dünyâda boğulmaları ve 

âhirette ateşe sokulmalarından kaynaklanıyor. (S. KUTUB, 10/206) 

Âlûsi, ‘ateşe atıldılar’ âyetiyle ilgili olarak der ki: ‘Bu ateş, berzah ateşidir. Bundan maksat da kabir 

azâbıdır. İster suda boğulsun, ister ateşte yanarak can versin, isterse yırtıcı hayvanlara yem olsun, 

kabirde göreceği azâbı yine görür.’ (S. HAVVÂ, 15/354) 
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‘Kendilerine Allah’tan başka yardımcılar da bulamadılar.’ Yâni, kendilerinin yardımcıları 

zannettikleri ilâhlar bunları kurtaramadı. Bu âdetâ, Mekke ehline bir îkazda bulunma idi. Allâh’ın 

azâbı geldiğinde bu güvendiğiniz ilâhların size de hiçbir yardımı olmayacak. (MEVDÛDİ, 6/436)  

(26).‘Nuh dedi ki: “Ey Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!” Nuh peygamber, 

artık bundan sonra inkârcılar arasından kendisine îman edenlerin çıkmayacağını vahiy yoluyla 

öğrenince yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi bırakmamasını Allah Teâlâ’dan niyaz etmiştir. Âyetin 

devâmı, Nûh’un kişisel sebeplerden değil, gelecek nesillerin kurtuluşu için böyle bir bedduâda 

bulunduğunu göstermektedir. (KUR’AN YOLU, 5/468) 

(27).“Çünkü sen onları bırakırsan, hem kullarını saptırırlar hem de (kendileri gibi) ahlâksız ve 

kâfir çocuklar dünyâya getirirler.” Onlar toplumun içinde bâtıl ve sapık geleneklerin yayılmasına 

önayak olurlar. Bunlara dayalı gelenekler, rejimler, düzenler ve yasalar oluştururlar. Bunların 

gölgesinde de Hz. Nûh’un söylediği gibi ancak ahlâksızlar, kâfirler yetişir. (S. KUTUB, 10/207) 

(28).“Ey Rabbim! Beni, anamı, babamı, îman etmiş olarak evime (mescide veya gemime) gireni 

(kıyâmete kadar gelecek) mü’min erkekleri ve mü’min kadınları sen bağışla. Zâlimlere de 

helâkten başka (bir şey) artırma!” Kaynaklar Hz. Nûh’un anne ve babasının mümin olduklarını, bu 

sebeple onlar için duâ ettiğini kaydetmişlerdir. ‘İnanmış olarak evime girenleri’ ifâdesiyle mümin 

olmayan karısı ve oğlunu duâsının dışında tuttuğu anlaşılmaktadır. Nuh (as)’ın duâsının kıyâmete 

kadar gelecek olan bütün müminleri kapsadığı, aynı şekilde zâlimler aleyhindeki bedduâsının da 

kıyâmete kadar gelecek olan bütün zâlimler hakkında geçerli olduğu kabul edilir. (KUR’AN 

YOLU, 5/468) 

İbn Kesir şöyle der: ‘li’l mü’minîne ve’l mü’minât’ bütün erkek ve kadın müminler için bir duâdır. 

Onlardan ölmüş olanlarını ve dirilerini içine alır. Nuh (as)’a uyarak bu şekilde duâ etmek 

müstehaptır. Nitekim hadislerde meşhur ve meşru bir şekilde bize ulaşan duâlarla duâ etmek de 

müstehapdır.’ (S. HAVVÂ, 15/356) 
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72 / Cin Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Cinler rûhânî, latîf varlıklardır. Zâriyât sûresinin 56’ncı âyetine 

göre bunlar da insanlar gibi sorumludur. Müslüman ve kâfirleri vardır. Kâfirleri şerlidir. Şeytan da 

kâfirler grubundandır. Bu sûrede, cinlerden bir grubun gelip Hz. Peygamber’den Kur’ân dinledikleri 

ve îman ettikleri anlatılmaktadır. (H. T. FEYİZLİ, 1/571) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

72/1-7 RABBİMİZE  ASLÂ  ORTAK  KOŞMAYACAĞIZ 

1, 2. (Rasûlüm!) De ki: “Cinlerden bir topluluğun (Kur’ân’ı) dinledikleri ve şöyle söyledikleri 

bana vahyolundu: ‘Doğrusu biz, doğru yola çağıran, hayranlık veren bir Kur’ân dinledik ve ona 

îman ettik. Artık Rabbimize hiçbir (şey)i aslâ ortak koşmayacağız.’” 

3. “‘Şüphesiz Rabbimizin şânı pek yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir.’” 

4. “‘Şüphesiz bizim beyinsizimiz (İblis ve tâifesi) Allah hakkında (eş ve çocuk edindi diyerek) 

gerçek dışı / yalan yanlış şeyler söylediler.’” 

5. “‘Şüphesiz biz de insanların ve cinlerin, Allâh’a karşı aslâ yalan söylemeyeceğini sanmıştık.’” 

6. “‘Şu da bir gerçektir ki insanlardan birtakım erkekler (korkulu durum ve yerlerde) birtakım 

erkek cinlere sığınırlardı da onların azgınlık ve şımarıklıklarını artırırlardı.’” 

7. “‘(Ey müşrikler!) Şüphesiz kâfir cinler, sizin zannettiğiniz gibi, Allâh’ın hiç kimseyi aslâ 

diriltemeyeceğini sanmışlardı.’” 

 

1-7. (1, 2).Abdullah b. Abbas (r)’ın haber verdiğine göre, hicretten önceki günlerin birinde, Rasûl-i 

Ekrem (s) birkaç sahâbisi ile Ukaz semtine doğru gidiyordu. O günlerde şeytanların göklerden haber 

alması engellenmiş, göğe çıkmak istediklerinde üzerlerine alevler atılmaya başlanmıştı. Bunun 

üzerine kavimleri onlara: ‘Gökten haber almanızı engelleyen herhâlde yeni bir olay vardır; yeryüzünü 

dolaşın da bunun sebebini öğrenin’ deyince cinler, yeryüzüne dağılmışlardı. Ukaz’dan geçen bir grup 

şeytan, ashâbına sabah namazı kıldıran Efendimiz (s)’in okuduğu Kur’ân’ı dinleyince: ‘Gökten 

haber almanızı engelleyen işte budur!’ dediler ve kavimlerinin yanına gidince: ‘Biz harikulâde güzel 

bir Kur’ân dinledik. O her hususta doğru yolu gösteriyor; biz de ona îman ettik. Bundan böyle 

artık Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız.’ (Cin 72/1-2) dediler. (Buhâri Tefsir 72/1, 

Müslim Salât 149’dan Ö. ÇELİK, 5/255) 
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Peygamber (s)’in Kur’ân okuyuşunu dinleyen cinler, kavimlerine dönünce şöyle demişlerdir: (S. 

HAVVÂ, 15/371) (Cinlerin konuşmaları 15’inci âyetin sonuna kadar aktarılmaktadır, M. SELMAN) 

‘’‘Biz harikulâde güzel bir Kur’ân dinledik.’’’ ‘Kur’ânen aceben’ Aceb, ‘çok hayret verici, hayran 

bırakıcı, harikulâde güzel’ demektir.  Bununla gerek dil yönünden, gerek fesâhat ve belâgat cihetiyle,  

gerek mânâ ve mevzu / konu itibâriyle Kur’ân’ın emsalsizliğini dile getirmişlerdir. Kur’ân hakkında 

ikinci tespitleri, onun ‘her hususta doğru yolu gösteren; itikatta, amelde, ahlâkta doğru olanı öğreten 

bir kitap’ olmasıdır. Cinler, anladıkları bu gerçeklere dayanarak îman ettiler, Allâh’ın birliğini 

anladılar ve O’na bir daha aslâ şirk koşmayacaklarını söylediler. (Ayrıca bk. Ahkaf 46/29-32; Ö. 

ÇELİK, 5/256, 257)   

Terim olarak cin ateşten yaratılmış, duyularla idrak edilemeyen, şuur ve irâde sâhibi, ilâhi emirlere 

uymakla yükümlü olan, insanlar gibi iyileri ve kötüleri bulunan varlık türünü ifâde eder. (…) İnsanlar 

gibi cinler de, kendi aralarında evlenip çoğalırlar; insanlara nisbetle daha üstün bir güce sâhiptirler. 

Meselâ kısa sürede uzun mesâfeleri katedebilir, insanlar onları görmedikleri hâlde onlar insanları 

görür, insanların bilmediği bâzı hususları bilirler; fakat gaybı bilemezler. Cinlerin gaybı bildiklerine 

dâir yanlış inancı Kur’ân kesinlikle reddeder (bk. Sebe 34/14). Gökteki meleklerin konuşmalarından 

gizlice haber almak isterlerse de buna imkân verilmez. (bk. Hicr 15/18). Kur’ân bâzı cinlerin Hz. 

Süleyman’ın emrine girerek ordusunda hizmet gördüklerini ve insanlarla berâber çalıştıklarını 

bildirmektedir. (bk. Sebe 34/12-13, KUR’AN YOLU, 5/472) 

Câhiliye Araplarının bir kısmı, şeytanın şer tanrısı olduğuna inanır, melekleri Allâh’ın askerleri, 

cinleri de şeytanın askerleri sayarlardı. (bk. En’âm 6/100). Kur’ân-ı Kerîm bu bâtıl inançları 

reddetmiş, cinlerin de insanlar gibi Allâh’a kulluk etmeleri için yaratıldıklarını haber vermiştir. 

(Zariyât 51/56). Onlara da Peygamber gönderilmiş, içlerinden îman edenler olduğu gibi, inkâr 

edenler de olmuştur. (En’âm 6/130). Hz. Peygamber ilâhi emirleri cinlere de tebliğ etmiştir. (Ahkâf 

46/29, En’âm 6/100; Hicr 15/27; Kehf 18/50; KUR’AN YOLU, 5/473) 

Kur’an’da fâiz yiyenlerin kıyâmet günü şeytanın çarptığı kimselerinkalkışı gibi kalkacakları 

bildirilmektedir. (2/275) İnsan bedeninde kanın dolaştığı gibi, dolaşabilirler. (Buhâri Ahkâm 21). Hz. 

Peygamber (s), cinlerin insanlar üzerindeki etkisinden kurtulmak ve onları etkisiz hâle getirmek için 

Felâk ve Nâs sûreleri ile Âyet’el Kürsi’nin okunmasını tavsiye etmiştir. (Buhâri Vekâlet 10, Tirmizi 

Fezâilü’l Kur’an 2, 3; İ. KARAGÖZ 8/244) 

(3).“‘Şüphesiz Rabbimizin şânı pek yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir.’” Allah Teâlâ eş ve 

çocuk edinmekten münezzehtir. Ben derim ki: Cinlerin bu sözü, onların daha önce hristiyan bir 

çevrede bulunduklarını gösterir. Selmân-ı Fârisi’nin rivâyetinde Nasibiyn’in eski bir hıristiyan ülkesi 

olduğuna işâret vardır. Çünkü cinler, Allâh’ın eş ve çocuk edinmekten münezzeh olduğunu, Kur’ân’ı 

sâdece dinlemekle açıkça anlamışlardır. (S. HAVVÂ, 15/372) 

(4).“‘Şüphesiz bizim beyinsizimiz (İblis ve tâifesi) Allah hakkında gerçek dışı / yalan yanlış şeyler 

söylediler.’” Mücâhid’e göre cinlere Allah hakkında asılsız şeyler söyleyerek onları Allah’tan 

başkasına tapmaya dâvet eden ‘beyinsiz’den maksat İblistir. (Kurtubi) İblis, Allâh’a eş, ortak ve 

çocuk isnâdında bulunur, cinler de ona inanırlardı; ama Kur’ân’ı dinleyip bilinçlendikten sonra, artık 

ona inanmaktan vaz geçmişlerdir. (Taberi)  Beyinsiz yalnız İblis değil, ‘Cinlerin inkârcı ve itaatsiz 

olanlarıdır’ şeklinde açıklanmıştır. (Şevkâni, KUR’AN YOLU, 5/474) 

(5).“‘Şüphesiz biz de insanların ve cinlerin, Allâh’a karşı aslâ yalan söylemeyeceğini sanmıştık.’” 

Cinlerin bu sözlerinde belirttikleri şey, insanlık târihinde sapıklığa düşmenin en önemli sebeplerinden 

biri kabul edilmektedir. Bu da insanın ehil olmayanlara yanılmazlık özelliği vermesi ve onlara 
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güven duymasında aşırılığa kaçmasıdır. Cinler Kur’ân’la öğrenmiş oldular ki, güven ancak 

Kur’ân’a uygun düşen şeylere duyulur. Bu gerçek İslâm’ın en büyük gerçeklerinden biridir. (S. 

HAVVÂ, 15/372) 

(6).“‘Şu da bir gerçektir ki insanlardan birtakım erkekler (korkulu durum ve yerlerde) birtakım 

erkek cinlere sığınırlardı da onların azgınlık ve şımarıklıklarını artırırlardı.’” Bir adam ıssız bir 

vâdide yatmak veya konup geçmek istediği  ve başına bir tehlike gelmesinden korktuğu zaman yüksek 

sesle: ‘Ey bu vâdinin azîzi! Ben senin itaatinde bulunan beyinsizlerden sana sığınıyorum’ der ve 

böylece o vâdideki cinninin kendisini koruyacağına inanırdı. Kuşkusuz bu inançtaki kişiler, başı 

sıkıldıkça veya herhangi bir amaca ermek istedikçe, işi önce cinne sığınmak olur. (ELMALILI, 

8/376) 

‘Onların şaşkınlıklarını arttırırlardı’ meâlindeki cümle, bu cinlerin kendilerine sığınılmasından 

dolayı kibirlenip azgınlaştıklarını anlatmaktadır. (KUR’AN YOLU, 5/474) 

(7). Bu âyette cinlerin kâfirlerinin, Mekkeli müşrikler gibi Allâh’ın peygamber gönderdiğine 

inanmadıklarını beyan etmektedir. (İ. KARAGÖZ 8/248) 

 

72/8-17 BİZ  ALLÂH’I  ÂCİZ  BIRAKAMAYACAĞIZ 

8. “‘Şüphesiz biz (melekleri dinlemek için) göğü yokladık. Fakat onu çok güçlü bekçilerle ve akıp 

yakan alev (top)larıyla dolu bulduk.’” 

9. “‘Şüphesiz biz (önceden meleklerden haber) dinlemek için onların otur(ul)acak yerine 

otururduk. Artık kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev (topu) buluyor.’” 

10. “‘Yeryüzündekilere, bir fenâlık mı istendi, yoksa Rableri onlar için bir hayır mı diledi, 

doğrusu biz, bilmeyiz.’” 

11. “‘Şüphesiz biz (cinler)den (îman etmiş) iyi kimseler olduğu gibi, bunun dışında olan (kötüler) 

de var; biz çeşit çeşit yollar tutmuşuzdur.’” 

12. “‘Şüphesiz biz (Kur’ân’ı dinleyince) anladık ki yeryüzünde (kalsak) da Allâh’ı aslâ âciz 

bırakamayız, (göğe) kaçmakla da O’nu aslâ âciz bırakamayız (elinden kurtulamayız).’” 

13. “‘Hiç şüphesiz biz, hidâyet rehberini (Kur’ân’ı) dinleyince, ona îman ettik. Kim de Rabbine 

îman ederse, (hakkının) eksik verilmesinden ve zulme ve zillete uğramaktan endişe etmez.’” 

14, 15. “‘Şüphesiz biz (cinler)den, müslüman olanlar da var, hak yoldan sapan (zâlim)ler de 

vardır. Müslüman olanlar ise, işte onlar, doğru yolu araştır(ıp bul)anlardır.’” 15. “‘Hak yoldan 

sapanlar ise, artık cehenneme odun olmuşlardır.’” 

16, 17. (Ey Peygamberim!) (Cinlerin bu sözlerinden sonra Allah buyurur ki:) Eğer onlar (insanlar ve 

cinler) hak yol (İslâm’)da dosdoğru gitselerdi, bu hususta kendilerini imtihan edelim (îmanda 

sebat eden ve şükredenleri görelim) diye elbette onlara bol bir su (bereket ve rızık) verirdik. Kim 

de Rabbinin zikrinden (ibâdet ve itaatinden) yüz çevirirse, (Rabbi) onu (şiddeti) gittikçe artan 

çetin bir azâba sokar. [bk. 5/66; 7/69] 
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8-17. (8).“‘Şüphesiz biz (melekleri dinlemek için) göğü yokladık. Fakat onu çok güçlü bekçilerle 

ve akıp yakan alev (top)larıyla dolu bulduk.’” ‘Biz îman ettik ki, ‘Allah kimseyi peygamber 

göndermeyecek, göndermez’ zannı yanlış imiş, biz yüce bir şahsın peygamber gönderildiğini anladık. 

Çünkü biz göğü, o yüksek âlemi yokladık da onu şiddetli bekçiler, kuvvetli muhâfız melekler ve 

atılmaya hazırlanmış ateş gibi alevler, korlarla doldurulmuş bulduk. (ELMALILI, 8/378) 

Peygamberimiz (s) gönderilip Kur’ân inmeye başladıktan sonra cinlerin göğe çıkmaları engellenmiş, 

böylece daha önce çıkıp oturdukları yerlere oturma ve gök haberlerini dinleme imkânları 

kalmamıştır. Bunun asıl sebebi, cin ve şeytanların Kur’ân vahyine müdâhâlesini engellemek ve 

vahyin sağlıklı, arı duru, tertemiz bir şekilde Peygamber’e ulaşmasını sağlamak olduğu 

anlaşılmaktadır. (Ö. ÇELİK, 5/259)  

(9).“‘Şüphesiz biz (önceden meleklerden haber) dinlemek için onların otur(ul)acak yerine 

otururduk. Artık kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev (topu) buluyor.’” Bugün kim 

kulak hırsızlığı yapmak istese, kendini bekleyen bir alev bulur. O bu alevden kurtulamaz, alev onu 

yakıp helâk eder. Allah Teâlâ burada, Peygamber’i Muhammed (s)’i gönderdiği ve ona Kur’ân’ı 

indirdiği zamanki cinlerden haber veriyor. Gök güçlü bekçilerle doldurularak, diğer köşeleri 

korunarak, Kur’ân’dan hiçbir şeyi duyup kâhinlere bildirmesinler diye şeytanlar daha önce 

oturmakta oldukları yerlerden kovularak Kur’ân’ın muhâfaza altına alındığını bildiriyor. (İbn 

Kesir’den, S. HAVVÂ, 15/373) 

Hadis: ‘Melekler bulutlara inerler ve gökte takdir buyurulan şeyleri söylerler, şeytanlar ise kulak 

hırsızlığı yapıp onlardan bâzı şeyleri duyarlar ve bunları kâhinlere bildirirler. Kâhinler de kendi 

kafalarından onların yanına yüz tâne yalan katarlar. (Buhâri Bed’ül Hâlk 6’dan, İ. H. BURSEVİ, 

22/361) 

(10).“‘Yeryüzündekilere, bir fenâlık mı istendi, yoksa Rableri onlar için bir hayır mı diledi, 

doğrusu biz, bilmeyiz.’” Bu âyetten, cinlerin gaybı bilmedikleri anlaşılmaktadır. Hicr sûresinin 17 

ve 18’inci âyetlerinin tefsirinde de açıklandığı üzere, burada vahyin korunduğuna, Allah’ın dilemesi 

dışında hiçbir gücün gayb ilmine ulaşamayacağına, kâhinlik, büyücülük gibi kötü amaçlar için 

kullanmak maksadıyla vahyi bilgileri öğrenmeye kalkışan şeytâni güçlerin alev topuyla 

engellendiğine işâret edilmiştir. (KUR’AN YOLU, 5/476)  

Burada dikkat çeken husus, cinlerin kötülüğü kimin murad ettiğini belirtmemeleri fakat iyiliği 

Allâh’a nisbet etmeleridir. İbn Kesir şöyle der: ‘Bu onların ifâdelerindeki edeplerinden biridir. Çünkü 

onlar, kötülüğü isteyenin kim olduğunu belirtmemişler, fakat iyiliği Allah Teâlâ’ya nisbet etmişlerdir.’ 

(S. HAVVÂ, 15/374) 

(11).“‘Şüphesiz biz (cinler)den (îman etmiş) iyi kimseler olduğu gibi, bunun dışında / bundan 

aşağı olan (kötüler) de var; biz çeşit çeşit yollar tutmuşuzdur.’” Bundan aşağı olanlar ile ya salah 

ve takvâda kâmil olmayan orta seviyedeki cinleri yâhut da sâlih olmayan cinleri kastetmişlerdir. ‘Biz 

türlü türlü yollara ayrılmışız.’ Biz değişik mezhep ve çeşitli din sâhipleriyiz. (S. HAVVÂ, 15/374) 

(12).“‘Şüphesiz biz (Kur’ân’ı dinleyince) anladık ki yeryüzünde (kalsak) da Allâh’ı aslâ âciz 

bırakamayız,’  Yeryüzünün neresinde olursak olalım, ne kadar gizlenirsek gizlenelim, gerek böyle 

ihtilâf içinde kalalım, gerekse birleşelim, her ne yapsak Allâh’a karşı koyup da ondan kurtulmamıza 

imkân ve ihtimal yok. ‘ve ondan kaçmakla da kurtulamayacağız.’’’ Yeryüzünde kalmayıp da göğe 

kaçacak olsak yine onu âciz bırakamayacağız. Ona îman ve itaat etmedikçe, nerede bulunsak bizi 

yakacak. Biz bunu tecrübeyle anladık. (ELMALILI, 8/379)  
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(13).“‘Hiç şüphesiz biz, hidâyet rehberini (Kur’ân’ı) dinleyince, ona îman ettik. Kim de Rabbine 

îman ederse, (hakkının) eksik verilmesinden ve zulme ve zillete uğramaktan endişe etmez.’” Yâni 

hakkı yenilmek, mükâfâtından bir şey eksiltilmek sûretiyle zulme de uğramaz; gerek insan gerek cin 

başka birisi tarafından hüküm altına alınıp zillete de düşmez. Bu korkuların hiçbiri kalmaz. Zîrâ 

Allâh’ın ortağı yoktur. Onun güç ve kuvvetine karşı gelecek kimse bulunamaz. Kısacası, insan ve 

cinne sığınanlar kendilerini kurtaramaz. Ancak Allâh’a îman edip de O’na sığınanlar esenliğe erer. 

(ELMALILI, 8/380) 

(14).“‘Şüphesiz biz (cinler)den, müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da vardır.’’’ 

Müslüman olanlar Allah ve Rasûlüne îman eden, onlara boyun eğen ve İslâm dinine giren kimselerdir. 

Zâlimler ise, haktan sapan kişilerdir. ‘’’Müslüman olanlar ise, işte onlar, doğru yolu araştır(ıp 

bul)anlardır.’” Nesefi, ‘taharri’ kelimesi, öncelikli olanı aramak anlamınadır’ der. (S. HAVVÂ, 

15/375)  

(15).“‘Hak yoldan sapanlar ise, artık cehenneme odun olmuşlardır.’” Cehennemin kendileriyle 

tutuşturulacağı yakacak oldular. Nesefi der ki: ‘Bu âyette kâfir olan cinlere de cehennemde azap 

edileceğine delil vardır.’ (S. HAVVÂ, 15/375) 

(16, 17).‘(Cinlerin bu sözlerinden sonra Allah buyurur ki:) Şâyet doğru yolda gitselerdi onlara bol 

su verirdik.’ ‘Bol yağmur’, nîmetlerin bolluğunu ifâde eder. Çünkü su hayattır. Bir yere ancak orada 

su varsa yerleşilir. Zîrâat, ekim, dikim su ile yapılır. Su olmazsa hayat devam etmez, hiçbir temel 

ihtiyaç elde edilemez. (Ö. ÇELİK, 5/260)  

Kur’ân-ı Kerîm’de, inancı doğru, yaşayışı düzgün olanların nîmetlerle, güzel bir hayatla 

ödüllendirileceği (meselâ bk. Nahl 16/97; Nûh 71/10-12); fakat bu lütufların aynı zamanda bir sınav 

riski taşıyacağı (meselâ bk. Enfâl 8/28; Tâhâ 20/131; Zümer 39/49) başka yerlerde de bildirilmiştir. 

16’ncı âyete şöyle de mânâ verilir: Eğer onlar, içinde bulundukları inkârcılığa devam ederlerse 

istidrac olarak onların rızıklarını çoğaltırız, sonunda zenginliklerine ve güçlerine güvenerek fitneye 

düşer,  büsbütün sapkınlaşırlarsa onları hem dünyâda hem âhirette cezâlandırırız. (KUR’AN YOLU, 

5/479)  

Diyeceksiniz ki dünyâda yüce Allâh’ın doğru yolunu izlemedikleri hâlde refah içinde yüzen nice 

zengin milletler var. Bu gözlem doğrudur. Fakat bu tür toplumlar başka âfetlerle cezâlandırılıyorlar. 

İnsanlıkları, güvenlikleri, psikolojik huzurları, değerleri ve onurları konusunda kayıplara 

uğratılıyorlar. Öyle ki bu kayıplar ve bunalımlar yüzünden refahları ve zenginlikleri anlamlarını 

yitiriyor, hayatları insanlıklarının, insan ahlâkının, insan onurunun, güvenliğin ve huzûrun aleyhine 

işleyen uğursuz bir lânete dönüşüyor. (S. KUTUB, 10/233) 

‘Onları bu konuda imtihan edelim diye.’ Yâni öyle hepsi doğru yolu tuttukları hâlde de onları 

başıboş bırakıverecek değildik. Bu dünyâ imtihan dünyâsı olduğu için bunun darlığı da genişliği de 

bir imtihandır. Sıkıntı içinde bir gâyeye yürüyüştür. Fakat hep rızık darlığı içinde imtihan vermekle, 

bolluk içinde imtihan vermek arasında fark vardır. Onun için onlar o istikâmetle gitselerdi onları darlık 

içinde değil bol bol rızıklar içinde imtihan eder o yüzden yükseltirdik. Fakat onlar, o insan ve cinler 

öyle yapmadılar, çokları o öğüdü dinlemediler, yüz çevirdiler. (ELMALILI, 8/380)  

‘Kim Rabbinin zikrinden’ O’na ibâdetten veya O’nun verdiği öğütten ya da O’nun vahyinden ‘yüz 

çevirirse Rabbin onu çetin’ çok zor  ‘bir azâba sokar.’ Bu azap, azap görene öyle baskın, öyle gâlip 

gelir ki, kişi o azâba dayanamaz. (İ. H. BURSEVİ, 22/371)   
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72/18-28  BEN  ANCAK  RABBİME  YALVARIRIM 

18. (Ey Peygamberim! De ki:) Şüphesiz (bütün) secde edilen yerler / mescidler Allâh(’a yaklaşmak 

ve O’na teslîmiyeti göstermek) içindir. O hâlde Allah ile berâber (başka) birine (sığınıp) kulluk 

etmeyin. 

19. Şüphesiz, Allah’ın kulu (Muhammed) kalkıp O’na duâ (ve ibâdet) ederken, (cinler hayretten, 

ya da müşrikler kötülük yapmak için) neredeyse etrâfında keçeler gibi (sımsıkı birbirlerine yapışık) 

oluyorlardı. 

20. (Rasûlüm!) De ki: “Ben sâdece Rabbime kulluk ederim ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam.” 

21. (Ey Peygamberim!) De ki: “Doğrusu, size zarar ve fayda vermeye mâlik değilim.” 

22, 23. (Ey Peygamberim!) De ki: “Doğrusu ben (saparsam) beni de Allâh’(ın azâbın)dan hiç kimse 

koruyamaz ve O’ndan başka, bir sığınak da aslâ bulamam.” 23. (Benim elimden gelen) ancak, 

Allah’tan geleni ve (onunla) peygamberlik (görev)lerini tebliğdir. Kim de Allâh’a ve Rasûlü’ne 

isyan ederse şüphesiz ona (ve benzerlerine) içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır. [bk. 

5/67] 

24. Nihâyet kâfirler, tehdit edildikleri (azâbı) gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha 

zayıf ve sayısının daha az olduğunu bilecekler. 

25. (Rasûlüm!) De ki: “(Ey kâfirler!) Tehdit edildiğiniz (azap) yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun 

bir müddet mi belirler, kesin bilmiyorum.” 

26, 27, 28. Bütün görülmeyeni bilen O’dur. O, gizli olanı, seçtiği peygamber dışında kimseye 

açıklamaz. Ancak onların da ardından gözetleyiciler koyar ki, Rablerinin gönderdiklerini 

hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin(ler). Çünkü O, onları(n hepsini ilmiyle) kuşatmış ve herşeyi 

sayısıyla (bir bir) saymıştır. 

 

18-28. (18).‘Şüphesiz ki (bütün) secde edilen yerler / mescidler Allâh(’a yaklaşmak ve O’na 

teslîmiyeti göstermek) içindir. O hâlde Allah ile berâber (başka) birine (sığınıp) kulluk etmeyin.’ 

El Hasen el Basri demiştir ki: Bu âyetteki ‘mesâcid’ ifâdesiyle ‘yeryüzünün tamâmı’ kastedilmiştir. 

Çünkü bir hadiste Allah Rasûlü (sav) ‘yeryüzünün kendisi için mescid kılındığını’ (Buhâri, Tirmizi, 

Nesâi) beyan etmiştir. (Zemahşeri, İbn Atıyye’den M. DEMİRCİ, 3/437)  

(…) Söz konusu âyetin içerisinde yer aldığı Cin sûresi Mekke’nin orta dönemlerinde inmiş bir sûredir, 

dolayısıyla bu âyetin ilk muhâtapları için bugünkü anlamda bir ‘mescid’  algısını gündeme getirmiş 

olması uzak bir ihtimaldir. Zîrâ o dönemde müslümanların zihinlerinde henüz mescid fikri oluşmuş 

değildi. (…) Yeryüzü Yüce Allah tarafından yaratılmıştır ve mescidin her bir unsuru arzın bir 

parçasına işâret etmektedir. Böyle olunca arzın tamâmı mescid demektir. Buna göre ‘ve enne‘l 

mesâcide lillâhi…’ ifâdesi ‘yeryüzünde Allah’tan başkasına kulluk etmeyin’ anlamına 

gelmektedir. (M. DEMİRCİ, 3/438) 

(19).‘Şüphesiz, Allâh’ın kulu (Muhammed) kalkıp O’na duâ (ve ibâdet) ederken, neredeyse 

etrâfında keçeler gibi (sımsıkı birbirlerine yapışık) oluyorlardı.’ El Hasen el Basri’nin (..) şöyle bir 

rivâyeti naklettiği ifâde edilmektedir: ‘Allah Elçisi Hz. Muhammed ne zaman hakkı tebliğ etmek için 

müşriklerin karşısına çıksa, onlar hemen Rasûlullah’ın etrâfını yoğun bir şekilde kuşatıverirlerdi. 

Amaçları, birbirlerine destek vermek sûretiyle Allâh’ın nûrunu söndürmekti.’ (M. DEMİRCİ, 3/439) 



50 
 

Mekke müşriklerinin Hz. Muhammed’e karşı olan düşmanca tavırları aslında peygamberle berâber 

bütün müslümanlara yönelikti. Bunun sonucu olarak müşrikler Mekke’de müslümanları baskı altında 

tutmak sûretiyle yer yer onlara zulüm de yapıyorlardı. İşte Cin 72/19. âyeti, Mekke müşriklerinin, 

söz konusu düşmanca tavırlarından söz etmektedir. Bilindiği gibi esâsen amaçları da Hz. Peygamber’i 

dâvâsından vazgeçirmek ve İslâm nûrunu söndürmekti. (M. DEMİRCİ, 3/441) 

Hz. Peygamber (s), birkaç sahâbe ile birlikte Ukaz Panayırına giderken Nahle denilen yerde sabah 

namazını kıldırdığı zaman (Buhâri Tefsir 72) namazda okuduğu âyetleri işiten cinler, Kur’ân’ı 

dinlemek için Hz. Peygamber’e sokulmuşlar, âdetâ üst üste yığılmışlardır. (İ. KARAGÖZ 8/259) 

(20).‘(Rasûlüm!) De ki: “Ben sâdece Rabbime kulluk ederim!’ İbn Kesir der ki: ‘Rasûlullah (sa), 

getirdiği dîni geçersiz kılmak için kendisine eziyet ettikleri, kendisini yalanladıkları, aleyhine 

gösteriler yaptıkları ve aleyhine düşmanlıkta ittifak ettikleri zaman onlara: ‘Ben ancak Rabbime 

duâ ederim’ dedi. Yâni ben sâdece ortağı olmayan Rabbime ibâdet ederim, O’ndan kurtuluş isterim, 

O’na güvenirim ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmam. (S. HAVVÂ, 15/379) 

(21).‘De ki: “Şüphesiz, size zarar ve fayda vermeye mâlik değilim.” Burada sanki şöyle demiş 

oluyor: ‘De ki ey müşrikler! Ben ne fayda vermeye ne zarar vermeye, ne saptırmaya ne de doğru yola 

iletmeye mâlikim. Bütün bunlar benim elimde değil, tam tersine Cenâb-ı Hakk’ın elindedir.  Zarar 

veren, fayda veren, doğru yola ileten ve sapıklığa sevk eden sâdece O’dur. (İ. H. BURSEVİ, 22/378, 

379)  

(22).‘De ki: “Şüphesiz ben (saparsam) beni de Allâh’(ın azâbın)dan hiç kimse koruyamaz’ Yâni 

Allah, ‘Allah’tan başka hiç kimseye duâ etme’ buyururken, ondan başkasına duâ ve ibâdet edecek, 

emrine uymayacak olursam Allah azap eder ve Allah’tan beni ne insan ne cin ne melek ne başka 

birisi, hiç kimse kurtaramaz. Bu nedenle, başkasına duâ ve ibâdet etmekte hiçbir fayda yok, büyük 

zarar vardır. (ELMALILI, 8/385) 

‘ve ondan başka bir sığınak bulamam’ gerek kendi azametinden ve gerek başkalarının düşmanlık ve 

zararından sığınacak yer ve sığınılacak ancak O’dur. Herşey O’nun istediğini yapmak zorundadır. Duâ 

ve ibâdet ancak O’na olur. (ELMALILI, 8/385) 

(23).‘(Benim elimden gelen) ancak, Allah’tan geleni ve (onunla) peygamberlik (görev)lerini 

tebliğdir. Kim de Allâh’a ve Rasûlü’ne isyan ederse kesinlikle ona içinde ebedî kalacakları 

cehennem ateşi vardır.’ Burada ‘ebeden: ebedi olarak’ kaydı, bu isyânın Allâh’a ortak koşarak ve 

onu inkâr ederek isyan demek olduğunu anlatır. (ELMALILI, 8/386) 

(24).‘Nihâyet kâfirler, tehdit edildikleri (azâbı) gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha 

zayıf ve sayısının daha az olduğunu bilecekler.’ Nesefi der ki: ‘Onlar mı, yoksa müminler mi? Yâni 

o gün kâfirin hiçbir yardımcısı yoktur. Ama mümine Allah, melekleri ve peygamberleri yardım 

edecektir.’ (S. HAVVÂ, 15/381) 

Bu âyetin arka plânı şudur: O dönemde Allah Rasûlü’nün Allâh’a dâvetini duyduklarında Kureyşli’ler 

onun üzerine hücum ederlerdi. Kendi gruplarının kalabalık ve güçlü olduğunu ve Rasûlün yanında 

birkaç kişinin bulunduğunu ve dolayısıyla onu kolayca alt edebiliriz (kolayca alt edebileceklerini, 

M. SELMAN) zannediyorlardı. (MEVDÛDİ, 6/449) 

(25).‘(Rasûlüm!) De ki: “Tehdit edildiğiniz (azap) yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet 

mi belirler, kesin bilmiyorum.” Kesinlikle olacağı bildirildi, fakat yakınlığı uzaklığı bildirilmedi. 

İşin bu yönü bilinmemektedir, bu yön gayptır. (ELMALILI, 8/386) 
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(26-28).‘(O) Gaybı bilendir.’ Gaybı sâdece Allah bilir. Bundan dolayı Kıyâmetin ne zaman 

kopacağını ve o kâfirlere ne zaman azap edeceğini de yalnız O bilir. ‘Fakat O kendi gaybını kimseye 

açmaz.’ Beğenip seçtiği bir peygamber müstesnâ yaratıklarından hiçbir kimseyi bilgi sâhibi kılmaz.  

Allah ona gaybdan bâzı şeyleri, bununla ilgili verdiği haber kendisi için bir mûcize olsun diye 

bildirir. (S. HAVVÂ, 15/382) 

‘Fakat O kendi gaybını kimseye açmaz.’ Açık ve kesin şekilde gösterecek kesin bir keşf ile gaybını 

kimseye açmaz. Onun için ne insan, ne cin, ne melek ne de bir başka varlık mutlak gaybı yakinen 

bilmez. Böyle olması izâfi gayb (göreli gayb)a dâir bâzı bilgiler edinilebilmesine aykırı 

olamayacağı gibi, rüyâ, ilham, kerâmet veya gizli bâzı sebeplerle mutlak gayba dâir bâzı şeyler 

sezilebilmesine de aykırı değildir. Bununla berâber bunların hiç biri zan ve kuruntudan arınmış tam 

bir keşif ve ortaya çıkarma anlamına kesin bir ilim olamaz. (ELMALILI, 8/387) 

‘Ancak (bildirmeyi) dilediği peygamberler bunun dışındadır.’ Yâni Rasûl’ün kendisi bizzat gaybı 

bilici olamaz. Fakat Allah onları risâlet göreviyle seçtiği için gayb ilminin bâzı gerçeklerini istediği 

zaman onlara verebilir. (MEVDÛDİ, 6/449) 

Allâh’ın peygamberlerini kıyâmet ve âhiret hâlleri gibi bâzı gayb konularından haberdar etmesinin 

bir amacı da mûcize mâhiyetindeki bu bilgilerle onların nübüvvetini kanıtlamaktır. Bu âyetler, 

astroloji yoluyla olağanüstü bilgilere ulaştıklarını söyleyenleri de yalanlamaktadır. Zemahşeri gibi 

mûtezile âlimleri bu âyetlere dayanarak kerâmetin imkânsızlığını, kerâmet olduğu söylenenlerin 

asılsız olduğunu söylemişlerdir. Ancak Râzi, burada özellikle âhiretle ilgili gaybî bilgilerden söz 

edildiğini belirterek Mûtezilenin bu âyetten bu anlamı çıkarmasını da dayanaksız bulmuştur. 

(KUR’AN YOLU, 5/481) 

‘Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar,’ Burada muhâfızlardan kasıt, meleklerdir. 

Yâni, Allah (cc) vahiy vâsıtasıyla gayb ilmini Rasûlullah’a gönderdiği zaman tam olarak Rasûl’e 

ulaşması ve kimsenin ona bir dokunması olmasın diye her taraftan melekler onu muhâfaza altına 

alırlar. Aynı şey yukarıda 8. ve 9. âyetlerde de açıklanmıştı. Şöyle ki, Allah Rasûlü’nün bi’setinden 

sonra cinler için semâya yaklaşacak bütün kapılar kapandığında cinler, melekler tarafından çok sıkı 

bir kontrol olduğunu ve bir şeyler duyabilmelerinin mümkün olmadığını görmüşlerdi. (MEVDÛDİ, 

6/449) 

‘Bilsin diye ki,’ (..) Yüce Allah o gözetleyicileri şunun için dizer ki, o elçi (Peygamberimiz, sav, M. 

SELMAN)  şunu bilsin: bütün tanıklarıyla apaçık yakinen şunu bilsin. (ELMALILI, 8/388) 

‘onlar Rablerinin elçiliklerini yerine getirmişlerdir.’ Ki, onu Allâh’ın gaybından ona getiren elçiler, 

gerçekten Rableri olan yüce Allâh’ın kelâmını, gönderdiği emânetlerini olduğu gibi, hakkıyla 

bildirmişlerdir. ‘Allah onlarda bulunan herşeyi kuşatmış’ Ve o kelâmı açıklayıp gönderen yüce 

Allah, gerek o gözetleyicilerin ve gerek o elçinin katında olan bitenin hepsini ilmiyle kuşatmış ‘ve 

herşeyi bir bir saymıştır.’ Ve herşeyi sayısıyla, bütün ayrıntılarıyla zabıt altına alıp saymıştır. İşte 

Allah, o elçi (Peygamberimiz, sav, M. SELMAN)  bütün bunları yakinen bilsin de ona göre görevini 

yerine getirsin diye, o gözetleyicileri kendisi dizer. (ELMALILI, 8/388) 

‘Herşeyi saymıştır.’ Yâni, gerek Elçi’ler ve gerekse melekler Allâh’ın kudretinin kuşatması 

altındadırlar. Bir kıl payı kadar Allâh’ın emrinden dışarı çıksalar, hemen yakalanırlar. Allâh’ın 

gönderdiği mesajlar, noktası noktasına sayılmıştır. Ne meleklerde ve ne de peygamberlerde onun bir 

harfini bile çıkartmaya veya ilâve etmeye bir cesâret yoktur. (MEVDÛDİ, 6/449) 
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73 / Müzzemmil Sûresi 

Mekke döneminde indirilmiştir. 20 âyettir. 11 ve 20’nci âyetleri Medîne’de inmiştir. İlk âyetindeki 

kelime, sûrenin adı olmuştur. (H. T. FEYİZLİ, 1/573) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

73/1-4  GECELERİ  KALK  NAMAZ  KIL 

1, 2, 3, 4. Ey örtünüp bürünen! (Rasûlüm!) Gece (ya) biraz (uyumanın) dışında kalk (ibâdet et); 

(ya da) yarısında (kalk), ister o (yarısı)ndan biraz eksilt, ister onu artır. Kur’ân’ı tertîl ile oku. 

 

1-4. (1).‘Ey örtünüp bürünen!’ Hz. Muhammed’e 610 M. Yılında Hira mağarasında melek ilk vahyi 

getirdiği zaman onun heybetinden titreyerek dönmüş, Hz. Hatîce’ye ‘Beni örtünüz’ diyerek örtüsüne 

bürünmüştü. Bunun üzerine Cebrâil (as) gelerek ‘Ey örtünen’ (Müddessir 74/1), arkasından da ‘Ey 

örtüsüne bürünen’ (Müzzemmil 73/1) âyetlerini getirmiştir. (Buhâri, Müslim’de H. DÖNDÜREN, 

2/925) 

Ebû Nuaym’ın Câbir (ra)’ten nakline göre müşrikler, Dârü‘n Nedve’de toplanarak Hz. Peygamber’e 

‘şâir, kâhin, mecnun,  arayı açan büyücü’ gibi sıfat koymayı tartışmışlar,  sonuncusunda karar 

kılmışlardı. Bu haber Allâh’ın Rasûlü’ne ulaşınca üzülmüş ve giysilerine bürünerek yatmıştı. 

Arkasından da melek gelip bu vahyi tebliğ etmiştir. (Kurtubi, Âlûsi’den H. DÖNDÜREN, 2/925) 

‘(Rasûlüm!) Gece (ya) biraz (uyumanın) dışında kalk’ Gece kıyam yâni kalkış, maksada göre 

kapsamlı anlamlar ifâde eder. Burada sözün devâmında ‘Kur’ân’ı yavaş oku’, ‘Rabbının ismini 

zikret’, ve ‘Rabbine yönel’ gibi sözlerin gelmesinden anlaşılduığına göre maksat, ‘ibâdet için 

kalkmak’tır. (ELMALILI, 8/395) 

Başlangıçta gece ibâdeti hem Peygamberimiz (s)‘e hem de müslümanlara farz kılınmıştı. Kalkıp 

ayakları şişinceye kadar namaz kıldılar. 20’nci âyetle bu ibâdet, müslümanlara hafifletilmiş, Efendimiz 

(s)’e emriyle farziyeti devam etmiştir. (bk. İsrâ 17/79) Daha çok ’teheccüd’ olarak bilinen bu ibâdet, 

diğer müslümanlar için önemli bir sünnet olarak kabul edilmiştir. Ö. ÇELİK, 5/271) 

(2, 3, 4).‘Birazı müstesnâ’ birazı hâriç, yâni gecenin birazı dışında kalk. Ne kadar? ‘Gecenin yarısı 

yâhut ondan biraz eksilt’ yarısından az kalk, ama bu eksiltme yarının yarısından, yâni gecenin dörtte 

birinden fazla olmasın, en aşağı dörtte biri kadar kalk. Çünkü dörtte birinden aşağı eksiltmek, yarısının 

yarısından az değil, çok olmuş olur. ‘Yâhut onu artır’ Yarısından fazla kıl ki bu da üçte ikisi, nihâyet 

dörtte üçü kadar olabilir. (ELMALILI, 8/395, 396) 
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Hadis: ‘Farz namazlardan sonra en faziletli namaz geceleyin kılınan namazdır.’ (Tirmizi Salât 324; İ. 

KARAGÖZ 8/266) 

‘Kur’ân’ı tertîl ile oku.’ Efendimiz (s)’e verilen ikinci tâlimat, Kur’ân-ı Kerîm’i ‘tertil ile 

okumak’tır. Tertil; tecvîdine, harflerinin çıkışına dikkat ederek Kur’ân-ı Kerîm’i ağır ağır, tâne tâne, 

anlamını düşünerek okumaktır. (Ö. ÇELİK, 5/271) 

Kur’ân, Rasûlullah’a (s) tecvidli olarak nâzil olmuştur. Rasûl-ü Ekrem onu, tecvidli olarak okumuş 

ve okutmuştur. Müslümanlar Kur’ân’ın tecvidli olarak nasıl okunacağını peygamberden alarak 

nesilden nesile aktarmışlardır. Kıraat bilginleri tecvid kurallarını tespit etmiş ve bu konuda birçok 

kitap yazmıştır. İslâm âlimleri, tecvid ilmini, öğrenilmesi her müslümana farz-ı ayın olan ilimlerden 

kabul etmişlerdir. (S. HAVVÂ, 15/411)    

Hadis: ‘Kur’ân’ı okuyunuz. Çünkü Kur’an kıyâmet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecektir.’ 

(Müslim Müsâfirin 252; İ. KARAGÖZ 8/268) 

 

73/5-14  BÜTÜN  VARLIĞINLA  O’NA  YÖNEL 

5. (Ey Peygamberim!) Şüphesiz biz senin üzerine (sorumluluğu) ağır bir söz (olan Kur’ân’ı) 

vahyedeceğiz.  

6, 7. Şüphesiz gece (ibâdete) kalkmak, (okumaya ve ibâdet etmeye) daha uygun ve Kur’ân’ı 

anlamaya daha elverişlidir. 7. Çünkü gündüzde, senin uzun meşgûliyetin vardır. 

8. (Ey Peygamberim! Kur’an okumaya başlarken) Rabbinin adını an. (besmele çek) ve bütün 

benliğin ile Allâh’a yönel ve ihlâs ile ibâdet et.  

9. (Allah,) doğunun ve batının Rabbidir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Yalnız O’nu vekil tut 

(O’na bağlan ve yalnız O’na kulluk et). 

10. O (puta tapa)nların söylediklerine karşı dayan (metânetli ol). Onlardan güzel bir ayrılışla 

ayrıl. 

11. (Ey Peygamberim!) Varlık sâhibi olup da (seni) yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz 

mühlet ver. 

12, 13. Şüphesiz bizim yanımızda (boğazlarına takılacak) bukağılar, şiddetli bir ateş, bir de 

boğazdan geçmeyen bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır. 

14. Kıyâmetin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar dağılıp çökmüş bir kum yığını 

olur. 

 

5-14. (5).‘Şüphesiz biz senin üzerine (sorumluluğu) ağır bir söz vahyedeceğiz.’ Yâni, sana gece 

namazını kılman emri ‘Sana yüklediğimiz bu ağır sözü taşıyabilmek için sende tahammül gücü 

geliştirsin’ diye verilmiştir. Bu güç, eğer sen gecenin rahatını bırakır da  aşağı yukarı yarısını ibâdetle 

geçirirsen hasıl olacaktır.. Kur’ân için çok ‘ağır bir söz’ denmesi, O’nun emirlerini uygulamanın, 

O’nun tâlimâtına göre bir örnek oluşturmanın, O’nun dâvetini yaparken bütün dünyâyı karşısına 
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almanın, bu kitaba göre inanç, düşünce, ahlâk, edep, kültür ve medeniyet düzeninde bir inkılâp 

oluşturmanın güç bir misyon olduğu içindir. (MEVDÛDİ, 6/457) 

‘Ağır söz’den maksat, bu Kur’ân ve içerdiği yükümlülüklerdir. Kur’ân aslında ağır değildir, 

okunması ve anlaşılması kolay bir kitaptır. Fakat o, ‘hak terâzisindeki tartısı’ ve ‘kalplere yönelik 

etkisi’ açısından ağırdır. Nitekim yüce Allah başka bir âyette ‘’Eğer Biz bu Kur’ân’ı bir dağa 

indirmiş olsaydık, sen onun Allah korkusu ile parça parça olduğunu görürdün.’ (el Haşr 59/21) 

Ama yüce Allah Kur’ân’ı bir dağa değil de onu algılamaya yetenekli ve dağdan daha sağlam, daha 

sarsılmaz bir kalbe indirdi. (S. KUTUB, 10/248)  

Hadis: (…) Peygamber (s) Efendi’mize ‘Vahiy sana nasıl geliyor?’ diye sorulunca şöyle cevap 

vermiştir: ‘Zaman zaman bana çan sesi gibi gelir. O bana en ağır olan vahiy çeşididir. Benden o hâl 

geçer geçmez meleğin söylediğini iyice bellemiş olurum. Bazen melek bana insan sûretinde görünür 

ve benimle konuşur. Ben de söylediğini iyice bellerim.’ (Buhâri Bed’ül Vahy 2, Tirmizi Menâkıb 7, 

Nesâi İftitah 37, Muvatta’ Messü’l Kur’an 7’den İ. H. BURSEVİ, 22/405) 

(6).‘Gerçekten gece (ibâdete) kalkış, daha uygun ve okuyuş bakımından da daha etkilidir.’  (…) 

Bu âyette belirtilmek istenen husus, gece vaktinin sessizlik, tenhâlık ve serinliğinden dolayı huzur ve 

sükûn içerisinde ibâdet etmeye, tefekkür ve tezekküre daha elverişli olduğudur.  Bunun için Yüce 

Allah, tüm canlıların uykuya dalıp yarı ölüm hâlinde bulundukları bir zaman dilimi içinde kendisi ile 

başbaşa kalarak her türlü riyâdan uzak bir şekilde ibâdet etmemizi istemektedir. Çünkü gece esâsen 

istirahat zamanıdır. O yüzden gece istirahatını terk edip ibâdet için kalkmak insan tabiatına aykırıdır, 

ama nefsin kontrol altına alınması için çok etkili bir yoldur. Bu yolla insan, kalbiyle dili arasında bir 

armoni (uyum) sağlamış olur. Zîrâ gece saatlerinde Allah ile kul arasına hiçbir engel giremez. Yâni bu 

hâlde insan, diliyle ne söylüyorsa kalbiyle de onu söyler. Böylece de kalp ile dil arasında bir ahenk 

meydana gelmiş olur. Bu da insana büyük bir mutluluk ve haz verir. O yüzden gece vakti ibâdet 

etmek, tefekkür, tezekkür ve tedebbür için kalkmak ve her türlü riyâ (fiili gösteriş) ve süm’adan (sözlü 

gösteriş) uzak olarak Allah Teâlâ’ya kulluk görevini yerine getirmek, üzerinde durduğumuz âyetin 

insana vermek istediği mesajın özetidir. Bu mesajı yerine getirmek için de bir müddet uyku 

uyuduktan sora kalkıp gecenin belli bir kısmında ibâdet etmek gerekmektedir. (M. DEMİRCİ, 

3/448) 

(7).‘Çünkü gündüzde, senin uzun meşguliyetin vardır.’ Burada Hz. Peygamber’e ve onun şahsında 

ümmetine, gündüzleri daha çok maîşet temini, Kur’ân’ı tebliğ, dîni öğretme ve daha başka işlerle 

meşgul olacakları, bu tür maksatlarla koşuşturacakları; bu sebeple namaz, Kur’ân okuma gibi ibâdetler 

için gecenin daha elverişli bir zaman olduğu hatırlatılmıştır. (KUR’AN YOLU, 5/487) 

(8).‘Rabbinin ismini an’ Gece ve gündüz O’nu an. ‘Sübhânallah’, ‘Lâ ilâhe illâllah’, ‘Allâhü Ekber’ 

demek, Allah’ı ululamak, namaz kılmak, Kur’ân okumak, ilim öğretmek, Allah için öğüt verip yol 

göstermek gibi Rasûlullah (s)’in gece ve gündüz bütün saatlerinde meşgul olduğu şeyler buna dâhildir. 

‘Tam anlamıyla O’na yönel.’ Kendini herşeyden çekerek Rabbine çekil, samîmi bir şekilde O’nun 

emir ve itaatı ile meşgul ol. İçinde yüzdüğün dünyâ meşgale ve maksatları, alâkası gönlünü aslâ 

meşgul etmesin. Tebettül; lügatte ‘kesmek’ demektir. Nitekim herşeyle ilgisini kesip Allâh’a ibâdet 

ettiği için Hz. Meryem’e ‘betül’ denilmiştir. (ELMALILI, 8/400)  

(9).‘(Allah,) doğunun ve batının Rabbidir.’ Doğunun ve batının sâhibi ve mutasarrıfı O’dur. O’ndan 

başka ilâh yoktur. Sâdece O’na ibâdet ettiğin gibi, yalnız O’na tevekkül et, O’nu vekil tut. (S. 

HAVVÂ, 15/403) 
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‘O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Yalnız O’nu vekil tut’ Bütün işlerini O’nun görmesini iste. 

Şuurlu dileklerin hepsinde O’nun emir ve hükmü doğrultusunda yürü, O’na dayan. Ne senin kendinin 

ne de başkalarının arzusuna göre yürüme. O’nun her hususta irâde ve gücü geçerlidir. Oysa O’nun 

hükmüne uymayan her düşünce ve emel bâtıl ve geçersizdir. O senin bütün işlerini iyileştirmeye ve 

düzeltmeye, sana düşmanlık edecek olanların hakkından gelmeye yeter. (ELMALILI, 8/400, 401)  

(10).‘Onların söylediklerine sabret,’ ‘Onların Ben’im hakkımda eş ve çocuk edindiğim, senin 

hakkında sihirbaz, şâir olduğun yolundaki sözlerine sabret.’ (Nesefi’den S. HAVVÂ, 15/404) 

‘Onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl.’ ‘Onlardan ayrılmak’tan kasıt, onlara tebliğ yapmayı bırak 

demek değil. Yalnız onlar beyhude şeyler söylediklerinde onları muhâtap alma denilmek 

istenmektedir. Onların terbiyesizliklerine cevap vermeyin ve bunlara karşı kızmayın, öfkelenmeyin. 

(MEVDÛDİ, 6/459) 

(Rasûlullah’ın) saldırganlardan ‘uygun bir şekilde uzaklaşması’ (..) fiziksel anlamda uzaklaşmaktan 

çok, onlarla tartışma ve çatışmaya girişmekten, karşılık vermekten kaçınmak şeklinde 

yorumlanmıştır. Nitekim hicrete kadar Hz. Peygamber’in tutumu da burada belirtilen şekilde olmuştur. 

(KUR’AN YOLU, 5/487)  

(11).‘Varlık sâhibi olup da (seni) yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.’ 

Dilimizde de bilindiği gibi ‘sen onu bana bırak’ demek, ‘ben onun tamâmen hakkından gelirim’ 

demektir. Yâni, ‘sen yorulma, merak etme, onları sâdece bana bırak ve acele etme, onlara çok değil 

biraz süre ver, ben onların tam olarak haklarından gelmeye ve cezâlarını vermeye yeterim. 

(ELMALILI, 8/402) 

Bu şuna işârettir: Mekke’de o yalanlayan ve türlü hîleler ile Allah Rasûlü’ne karşı halkın taassubunu 

kışkırtanlar kavimlerinin zengin olanları idiler. Çünkü İslâm inkılabına çağrı, onlara dokunmaktaydı. 

Kur’ân-ı Kerîm bize bunun sâdece Hz. Muhammed (s)’e yönelik bir şey olmadığını bildirmektedir. 

Her zaman bu ıslahatçı bir harekete hep bu zenginler sınıfı karşı çıkmışlardı. (MEVDÛDİ, 6/459) 

(12, 13).‘Çünkü bizim yanımızda (boğazlarına takılacak) bukağılar, şiddetli bir ateş, bir de 

boğazdan geçmeyen bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır.’ 12’nci âyet onların (Mekke 

müşriklerinin) cezâlarının dünyâda sona ermediğine, âhirette de cehennem ateşiyle 

cezâlandırılacaklarına işâret etmektedir. ‘Prangalar’ diye çevirdiğimiz ‘enkâl’ kelimesi’ kelepçeler, 

bukağılar, demir hâlkalar’ anlamına da gelmektedir. Buna göre âyet suçluların elleri kelepçeli, 

ayakları bukağılı, boyunlarına hâlka geçirilmiş olarak cehenneme sürüleceklerine işâret eder. 

Müfessirler, ‘boğazdan geçmeyecek yiyecekler’den maksadın zakkum ağacı ve kuru diken olduğunu 

söylemişlerdir. (krş. Gâşiye 88/6, Şevkâni’den KUR’AN YOLU, 5/488)  

(14).‘Kıyâmetin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar dağılıp çökmüş bir kum yığını 

olur.’ Çünkü o zaman yer çekimi kalmayacaktır. Dağlar parçalanacak ve önce bir kum yığını hâline 

gelecek, daha sonra zelzele ile yer sallanacak ve bu sâyede bu tepeler çökerek dümdüz bir hâle 

gelecektir. Aynı husus Tâhâ sûresi 105-107 arasında da açıklanmaktadır. (MEVDÛDİ, 6/459)  

 

73/15-19  ÇOCUKLARI AK SAÇLI İHTİYARLARA ÇEVİRECEK O  GÜNDEN  SAKININ 

15. (Ey kâfirler!) Size (emirleri tebliğ eden ve kıyâmet günü de) üzerinize şâhit olan bir peygamber 

gönderdik; nitekim Firavun’a da bir peygamber göndermiştik. 
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16. Firavun ise o Rasûl’e karşı geldi (Allah yerine, kendi emirlerini geçerli kıldı). Biz de onu en 

‘ağır bir cezâ’ ile yakalayıp alıverdik. 

17. Eğer inkâr ederseniz, (şiddetinden) çocukları bile ak saçlı bir ihtiyar yapıverecek o gün(ün 

şiddetin)den nasıl korunacaksınız? 

18. Gök o (günün dehşeti)nden dolayı yarılmış, O’nun vaadi mutlaka yerine gelmiştir. 

19. Şüphesiz ki bu (âyetler) bir ‘öğüt ve uyarı’dır. Artık kim dilerse Rabbine giden bir yol seçer. 

 

15-19. (15).‘(Ey kâfirler!) Size üzerinize şâhit olan bir peygamber gönderdik; nitekim Firavun’a 

da bir peygamber göndermiştik.’ ‘Şâhitlik edecek’ ifâdesi ile kastedilen mânâ, ‘bu peygamberin, 

sizin işlemiş olduğunuz inkâr ve isyâna kıyâmet günü şâhitlik edecek demektir. Hz. Peygamber’in bu 

şâhitliği sâdece size değil, ‘Her bir ümmetten bir şâhit getirdiğimiz ve seni de onlara şâhit olarak 

gösterdiğimiz zaman hâlleri nice olacak!’ (en Nisâ 4/41) âyetinde belirtildiği gibi diğer ümmetlere 

de olacaktır. (İ. H. BURSEVİ, 22/422) 

(16).‘Firavun ise o Rasûl’e karşı geldi. Biz de onu en ‘ağır bir cezâ’ ile yakalayıp alıverdik.’ 

‘Öyleyse siz bu peygamberi yalanlamaktan kaçının. Yoksa sizin de başınıza Firavun’un başına 

gelenler gelir. Öyle ki Allah onu, üstün ve güçlü birinin yakalayışı gibi yakalamıştı. Şâyet 

peygamberinizi yalanlarsanız siz helâka daha lâyık olursunuz. Çünkü sizin peygamberiniz Mûsâ b. 

İmran’dan daha şerefli ve büyüktür. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 15/405, 406) 

(17).‘Eğer inkâr ederseniz, (şiddetinden) çocukları bile ak saçlı bir ihtiyar yapıverecek o gün(ün 

şiddetin)den nasıl korunacaksınız?’ Bu o kadar korkunç, o kadar şiddetli acı bir gündür. 

(ELMALILI, 8/404) 

Kıyâmet kopunca çocukların saçlarının beyazlaması, kıyâmetin dehşetinden kinayedir. Kıyâmetin 

şiddeti, Hac sûresinin ikinci âyetinde şöyle bildirilmektedir: ‘Her emzikli kadın emzirdiği çocuğunu 

unutacak ve her hâmile kadın rahmindeki çocuğunu düşürecektir. Sarhoş olmadıkları hâlde 

insanları sarhoş olarak göreceksin! Çünkü o gün Allâh’ın azâbı çok şiddetli olacaktır.’ (İ. 

KARAGÖZ 8/276) 

Hadis: ‘Allah Teâlâ Kıyâmet günü ‘Ey Âdem’ der. Âdem cevap verir: ‘Lebbeyk (buyur) her emrine 

hazırım, bütün hayırlar senin elindedir, der. Allah: ‘Cehennem ehlini çıkar, gönder’ buyurur. Âdem 

sorar: ‘Cehennem ehlinin sayısı kaçtır?’ Allah Teâlâ: ‘Her bin kişiden dokuzyüz doksandokuz kişi 

cehennemliktir’ buyurur. Peygamber (s) devamla şöyle der: ‘İşte o çocuğun ihtiyarladığı ve her 

hâmile kadının çocuğunu düşüreceği zamandır.’ (Buhâri Enbiyâ 7, Müslim Îman 319’den İ. H. 

BURSEVİ, 22/425, 426) 

(18).‘Gök o (günün dehşeti)nden dolayı yarılacaktır.’ O öyle dehşetli bir gün ki, yalnız dağlar 

erimek, çocuklar kocalmakla kalmayacak, o yüksek gök bile yarılıp ayrılacak, ilâhi emir gelip yeni bir 

âlem kurulacak. (ELMALILI, 8/404) 

‘O’nun vaadi mutlaka yerine gelmiştir.’ O günün geleceğine dâir söz gerçekleşmiş olacaktır. Yâhut 

Cenâb-ı Hakk’ın o günün geleceği hakkındaki tehdidi yerine getirilmiş olacaktır. İbn Kesir: ‘O gün 

muhakkak vukû bulacak ve o günden kurtulmak mümkün olmayacaktır.’ (S. HAVVÂ, 15/406) 

(19).‘Şüphesiz ki bu (âyetler) bir ‘öğüt ve uyarı’dır. Artık kim dilerse Rabbine giden bir yol 

seçer.’ ‘tezkire / öğüt’ ile maksat, insanlara nasihat etmek, onları iyiye, güzele ve doğruya teşvik 
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etmek, ilâhi gerçekleri hatırlatmaktır. Kur’an bir öğüttür: ‘Öğüt fayda versin, vermesin sen öğüt 

ver. Allah’tan korkan kimse öğüt alır.’ (87/9, 10). ‘Öğüt ver, çünkü öğüt vermekmüminlere 

fayda verir.’ (51/55; İ. KARAGÖZ 8/277)  

 

73/20  ALLÂH’A  GÖNÜL  HOŞLUĞUYLA  ÖDÜNÇ  VERİN 

20. (Rasûlüm!) Şüphesiz Rabbin biliyor ki sen, gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte 

birini ayakta dur(up ibâdetle geçir)iyorsun ve seninle berâber olanlardan bir topluluk da (böyle 

yapıyor). Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder (ölçer). (Allah) sizin onu (o gece ayakta durma 

miktarını) böyle say(ıp tam başar)amayacağınızı bildi de sizi affetti (farz kılmayıp onu 

kolaylaştırdı). Artık (namazda) Kur’ân’dan kolay gelen (miktâr)ı okuyun. O içinizden bir kısmının 

hasta (durumda), diğer kısmının Allâh’ın lütfundan (nasip) arayarak yeryüzünde yol katedecek 

ve bir diğerinin de Allah yolunda savaşacak olduğunu bilmektedir. O hâlde ondan kolay gelen 

(miktar)ı okuyun, (farz) namazı da hakkıyla kılın. Zekâtı verin ve Allâh’a güzel (gönül hoşluğu 

ile) bir borç verin. (Karşılığını Allah’tan almak üzere iyilik yapın.) Kendiniz için önden (dünyâda 

iken) ne gönderirseniz, Allah katında onu, daha hayırlı ve mükâfatça daha büyük bulacaksınız. 

Allah’tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. [bk. 57/11 ] 

 

20-20.‘Artık Kuran’dan kolayınıza geleni okuyun.’ İbn Kesir şöyle der: ‘Herhangi bir vakit 

belirlemeksizin fakat kolayınıza gelecek şekilde gece kalkarak teheccüd kılın. Âyet-i Kerîme’de 

namaz, okuma kelimesiyle ifâde edildi. (el İsrâ, 17/10, S. HAVVÂ, 15/408) 

Çoğunluk fakihler ‘Kur’ân’dan kolayınıza geleni okuyunuz.’ (Müzzemmil 73/20) âyetine ve 

‘Fâtiha’yı okumayanın’ namazı yoktur.’ (Tirmizi Mevâkit 69) hadîsine dayanarak, namazların her 

rekâtında Fâtihayı okumanın ‘farz’ olduğunu söylerken, Hanefiler; yukarıdaki âyeti ve namazını 

eksik kılan kişiye, Hz. Peygamber’in ‘Kur’ân’dan bildiğin kolayına geleni oku.’ (Buhâri Ezan 95, 

Müslim Salât 45. Ebû Dâvud Salât 144.) hadîsini delil alarak, namazda mutlak kıraatin ‘farz’ 

olduğunu, Fâtiha’yı okumanın ise ‘vâcip’ hükmünde bulunduğunu söylemişlerdir. Hanefilerde fetvâya 

esas olan görüşe göre, namazda farz olan kıraat ‘üç kısa âyet veya uzun bir âyet’ olmakla yerine 

gelmiş olur. (H. DÖNDÜREN, 2/926)    

‘İçinizden hasta olacakları, Allâh’ın lütfundan aramak üzere yeryüzünde yol tepecekleri ve 

Allah yolunda savaşacak olanları şüphesiz ki Allah bilir.’ Hastalara, ticâret yoluyla rızık kazanmak 

yâhut ilim öğrenmek üzere yolculuk yapanlara gece ibâdeti zor gelir, mücâhidler savaşla gece 

ibâdetini birarada yürütemezler. (S. HAVVÂ, 15/408) 

Bu âyet hatta sûrenin tümü Mekke’de nâzil olmuştur. O zaman savaş henüz meşru kılınmamıştı. İşte 

bu Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu gösteren en büyük delillerden biridir. Çünkü bu, 

gelecekle ilgili haber verme kabilindendir. (S. HAVVÂ, 15/416) 

‘O hâlde ondan kolayınıza geleni okuyun.’ Yâni gecenin üçtebiri vesâire diye takdir etmeden 

(isterse bir koyun sağımı bir süre kadar olsun) gece namazından size kolay geleni kılınız. Bu, dört 

rekât olabildiği gibi, iki rekât da olabilir. Âyette ‘okuyunuz’ buyurulmuş, ‘namaz kılınız’ 

kastedilmiştir. Yâni namazın içindeki bir parça olan ‘okuma’ zikredilmiş, bununla namaz kılma fiili 

kastedilmiştir. Böylece ortaya çıkıyor ki, teheccüd namazı ihtiyâri / seçimlik bir namazdır. (İ. H. 

BURSEVİ, 22/432, 433) ‘… namazı kılın.’ İbn Abbas, İkrime, Mücâhid, Hasan, Katâde ve seleften 

birçoğu; bu âyet daha önce müslümanların üzerine farz kılınmış olan teheccüd namazıyla ilgili 
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hükmü yürürlükten kaldırılmıştır, derler. Ancak farz kılınma ile neshedilme arasındaki süre konusunda 

(…) değişik görüşler ileri sürülmüştür. (S. HAVVÂ, 15/417)  

‘… ve Allâh’a gönül hoşnutluğu ile ödünç verin.’ Burada verilmesi istenen sadakalar nâfile 

sadakalardır. (S. HAVVÂ, 15/409) 

Hadis: Gecenin yarısı veya üçte ikisi geçtiği zaman yüce Allah yakın göğe (rahmeti) iner ve şöyle 

seslenir: İsteyen yok mu ona verilsin. Duâ eden yok mu duâsı kabul edilsin. Bağış dileyen yok mu, 

bağışlansın. Bu durum sabah oluncaya kadar devam eder.’ (Müslim Salât 172, İ. KARAGÖZ 8/281) 

Sadaka veren (..) sadaka verdiği miktarı malından ayırıp Allah yolunda harcamaktadır. Âyette, zengin 

verdiği borcu fakirin başına kakmasın diye, Allah borç vermeyi kendisine nisbet etti. Çünkü fakir, 

bu hayrı işlemesinde zengine yardımcı olmaktadır. Böylece zengin, fakire iyilik yapmış olmamakta,  

bilâkis fakir zengine iyilikte bulunmuş olmaktadır.’ (Nesefi’den S. HAVVÂ, 15/418) )     (Allah’ın 

izniyle Müzzemmil sûresi tefsiri tamam oldu, 23.7.2018, 10 Zilkade 1439)  

Hadîs-i Kudsi: ‘Ey kullarım. Siz gece ve gündüz günah işliyorsunuz. Ben günahların hepsini 

bağışlarım. Bu sebeple benden af ve bağışlama isteyin, sizi bağışlayayım.’ (Müslim Birr ve Sıla 54; 

İ. KARAGÖZ 8/284) 
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74 / Müddesir Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Adını ilk âyette geçen ve “örtüsüne bürünen” anlamındaki aynı 

kelimeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/574) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

74/1-10 SÂDECE  RABBINI  BÜYÜK  TANI 

1-7. Ey (örtüsüne) bürünen! (Rasûl)!  2. Kalk, (insanları) uyar.  3. Rabbini tekbir et (büyükle).  4. 

Elbiseni (kendini, kişiliğini ve seni çevreleyeni her türlü kirden) arındır.  5. Azâba götürecek şeyleri 

terk(e devam) et.  6. İyiliği, (karşılığında) daha çoğunu umarak yapma!  7. Rabbin için (herşeye) 

katlan. 

8-10. Sûr’a üfürüldüğü zaman,  9. İşte o gün zor bir gündür.  10. Kâfirlere kolay değildir. 

 

1-10. (1).‘Ey (örtüsüne) bürünen! (Rasûl)!’ (Ey Muhammed) O bürünmek, uyumak, rahat etmek 

zamanı geçti. Uyanmak, görünmek, o hakikatı açıklamak, zahmetler çekmek, sıkıntılara katlanmak, 

hâlka doğruyu göstermek, etrâfı temizlemek için yükümlülükler ve ağır yükler yüklenerek büyük bir 

kararlılıkla kalkıp hareket etmek zamanı geldi. (ELMALILI, 8/416) 

Hz. Peygamber Hira mağarasında vahiy meleğinin sesini işitip kendisini de görünce korkusundan 

titremeye başlamış, hemen âilesine gelerek ‘Beni örtün, beni örtün!’ demiş; onlar da üzerine bir örtü 

örtmüşler ve serin su serpmişlerdi. Bunun ardından ‘Ey örtüsüne bürünen!’ hitâbıyla başlayan 

Müddessir sûresinin ilk beş âyeti inmiştir. (Buhâri Tefsir 74/1-5’den KUR’AN YOLU, 5/494) 

(2).‘Kalk, (insanları) uyar.’ Yatağından kalk yâhut azimle kalk da uyar. İman etmezlerse, kavmini 

Allâh’ın azâbına çarptırılmaktan sakındır. Veya herhangi bir kimseye yönelik olmaksızın genel uyarı 

işini yap. (S. HAVVÂ, 15/430) 

(3).‘Rabbini tekbir et.’ Yüceltmeyi yalnız Rabbine yap. Yâni senin gözünde Allah’tan başkası büyük 

olmasın. Seni Allah’tan başkası tehdit ettiğinde ‘Allâhü Ekber: En büyük Allah’tır’ de. (S. 

HAVVÂ, 15/430) 

(4).‘Elbiseni temizle.’   (…) Kendini veya kalbini günahtan, haksızlıktan temiz tut, yaptığın 

uyarıları kabûle engel olacak kirli huylardan sakın, öğütlerinin kabul edilmesini sağlayacak olan 

güzel ahlâk ile ahlâklan. (..) (ELMALILI, 8/417) 

İbn Cüreyc Atâ’dan, onun da İbni Abbas’tan rivâyet ettiğine göre ‘Elbiseni temizle’ âyeti hakkında 

İbn Abbas şöyle demiştir: Ahlâkı güzel olan bir insana Araplar; ‘temiz elbiseli’ derler; yine bu senetle 

gelen başka bir rivâyette İbn Abbas: ‘Elbiseni günahlardan temizle’ demiştir. (S. HAVVÂ, 15/446) 
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Dâvâ adamı, görevini yaparken kendisini çeşitli kirlerle, pisliklerle, tortularla ve lekelerle sarılmış, 

kuşatılmış bulacaktır. Bu olumsuz şartlar ortasında kirlenmeden kirlileri kurtarabilmek için, 

lekeliler ile ilişki kurarken lekelenmemek, üzerine çamur sıçratmamak için her bakınmdan tam 

anlamda temiz olmaya ihtiyacı vardır. Bu direktif peygamberliğin, çağrı işlevinin, çeşitli ortamlarda, 

çeşitli toplumlarda, çeşitli şartlarda ve kalplerde bu görevi yürütmenin şartlarına yönelik ince ve derin 

anlamlı bir vurgulamadır. (S. KUTUB, 10/263) 

(5).‘Kötü şeyleri terk et.’ Peygamberimiz, peygamber olmadan önce bile müşriklikten ve azâba 

çarptırılmayı gerektirecek iğrençliklerden uzak durmuştu. Sağlıklı fıtratı bu tür bir sapıklığı, böylesine 

lekeli bir inanca kapılmayı, bu çeşit ahlâk bozukluklarını ve kirli gelenekleri reddetmişti. Onun hiçbir 

câhiliye uygulamasına katıldığı görülmemiştir. Buna rağmen kendisine niçin bu direktif veriliyor? 

Amaç, barış ve uzlaşma kabul etmez bir farklılığı, bir saf ayrımını açık açık duyurmaktır. Çünkü 

İslâm yolu ile müşriklik akımı, hiçbir noktada buluşmayan iki ayrı yoldur. Bunun yanı sıra bu 

direktifle söz konusu iğrençliğin kirinden uzak durma yönünde duyarlı bir bilinç oluşturma amacı da 

güdülmüştür. (S. KUTUB, 10/263)    

(6).‘Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.’ Burada (..) iki mânâ açıklanmıştır: (1) Birisi menn 

başa kakmak mânâsına olarak ‘yaptığın işi, hizmeti, iyiliği çok sayarak başa kakma,  yaptığın işte 

nazlanma’ demek olur. (2) Birisi de menn, iyilik ve lütuf anlamına olarak, ‘bir iyilik yaptığın, bir lütuf 

ve ihsanda bulunduğun zaman, verdiğin kimseden daha çoğunu almak maksadıyla yapma’ demek 

olur. Yâni on para sadaka verip de yirmi paralık hizmet ve saygı bekleyenler gibi dünyâ ticâretini ve 

maksadını gözeterek veya gösteriş ve ikiyüzlülük yaparak iyilik etme; sırf Allah için iyilik et,  

başkasından bir karşılık bekleme. Bu mânâ İbnü Abbas’tan rivâyet edilmiştir. (ELMALILI, 8/417, 

418)    

(7).‘Rabbin rızâsına ermek için sabret.’ Onlardan gelecek eziyetlere Allah rızâsı için katlan.’ (İbn 

Kesir’den, S. HAVVÂ, 15/431) 

(8-10).‘O Sûr’a üfürüldüğü zaman, işte o gün zor bir gündür. Kâfirlere kolay değildir.’  Âyette 

bildirilen ‘üfleme’ mahşer yerinde toplanmak üzere bütün ölülerin diriltilmeleri için ikinci üflemedir. 

Sûra ikinci defa üflenir: ‘Sûr’a (ikinci defa) üflenir. O zaman hemen insanlar, kabirlerinden 

kalkıp Rablerine doğru giderler.’ (36/51; bk. 54/7, 79/13-14, 70/43, 69/13, 39/68; İ. KARAGÖZ 

8/302)   

Hadis: İbn Ebi Hâtim’in İbni Abbas’tan rivâyet ettiğine göre o, bu âyet hakkında Rasûlullâh’ın (s) 

şöyle buyurduğunu nakleder: ‘Sûr’un sâhibi Sûr’u ağzına almış, alnını kırıştırmış, emir verilse de 

üfürsem diye bekliyor. Ben nasıl sevineyim.’ Rasûlullah (s)’ın ashâbı dediler ki: ‘Ey Allâh’ın Rasûlü! 

O hâlde bize ne emir buyurursun?’ Rasûlullah (s): ‘Hasbüna‘llâhü ve ni’mel vekil, alâ ‘llâhi 

tevekkelnâ’: ‘Bize Allah yeter, O ne güzel vekildir. Yalnız Allâh’a tevekkül ettik’ deyiniz’ buyurdu. 

(Ayrıca Tirmizi ve Müsned rivâyet etmiştir; İ. H. BURSEVİ 22/453; S. HAVVÂ, 15/447) 

 

74/11-30  SEN  BİLİYOR  MUSUN  SEKAR  NEDİR? 

11-14. (Ey Peygamberim!) Tek başına (hiçbir şeysiz, çıplak) yarattığım adamı da bana bırak! Ona 

hem bolca mal verdim, hem de (yanında) hazır bulunan oğullar (verdim)! Kendisine (bu nîmetleri) 

döşedikçe döşedim. 

15. Sonra yine de hırsla artırmamı ister. 



61 
 

16. Hayır! (Artırmayacağım.) Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı oldukça inatçı idi. 

17. Ona zor bir meşakkat yükleyeceğim (Onu sarpa sardıracağım.) 

18-25. Çünkü o, (Kur’ân hakkında uzun uzun) düşündü, ölçtü biçti.  19. Kahrolası nasıl da ölçtü 

biçti!  20. Yine kahrolası (aklınca) nasıl ölçtü biçti!  21-25. Sonra baktı (baktı) da, (söyleyecek söz 

bulamayıp) Sûrat astı ve kaşlarını çattı. Sonra arka döndü ve büyüklük tasladı da: “Bu (Kur’an 

öğretilip) rivâyet edilen bir sihirdir, bu ancak insan sözüdür.” (dedi). 

26. (Ey Peygamberim!) Onu (o güç yetiremeyeceği) Sekar’a (cehenneme) atacağım. 27. Sen biliyor 

musun Sekar nedir? 28. O, ne geri(de bir şey) bırakır ne de (tekrar tekrar yakmaktan) vazgeçer. 29. 

O (durmadan yenilenen) derileri yakıp (simsiyah) kavurandır.  

 

11-29. (11-14).‘Tek olarak yarattığım o kimseyi bana bırak!’ Müfessirler bu âyetlerin Mekkeli 

müşrik Velîd b. Muğire hakkında indiğini rivâyet etmişlerdir. (Taberi) Velîd, Kureyş’in ileri 

gelenlerinden olup, çok sayıda oğulları vardı ve oldukça zengindi; buna rağmen Allah’ın kendisine 

lütfettiği nîmetlere şükredecek yerde hem Allâh’a hem de peygambere karşı nankörlük etmiş, İslâm’ı 

boğmak isteyenlere öncülük edenlerden olmuştu. (KUR’AN YOLU, 5/495) 

‘Ona hem bolca mal verdim,’ Yâni çok mal, servet, arâzi ve çiftlik gibi geniş yâhut gelişip boy 

atarak ya da ticâretle artırılmış, uzatılmış mal verdim. (…) ‘hem göz önünde oğullar verdim.’ (..) 

Hepsi yanında hazır, göz önünde, çalışmak için şuraya buraya gitme ihtiyâcı duymayan, meclis ve 

lokallerde babalarının yanında hazır bulunan oğullar verdim. Yâhut önemli işlerde şâhitliklerine, 

görüşlerine ve bilgilerine başvurulan oğullar verdim. (..) (ELMALILI, 8/419)  

‘Ona büyük imkânlar verdim,’ mal ve oğullardan başka birçok sebep ortaya çıkararak mevki, 

saygınlık ve şans açıklığı verdim. Velîd, Kureyş içinde ileri gelen saygın kişilerden sayılırdı.  

(ELMALILI, 8/420) 

(15).‘Sonra daha çok vereyim diye açgözlülük eder.’ İşte o, öyle açgözlü birisi. (ELMALILI, 8/420)   

(16).‘Hayır! (Artırmayacağım.) Çünkü o, bizim âyetlerimize inatçı kesildi.’ O nîmetleri veren 

şahsın birliğini gösteren delillere veya Kur’ân âyetlerine karşı inada kalkıştı. Bu ise nankörlüktür. 

Verilen nîmeti inkâr etmek onun artmasına değil, kesilmesine sebeptir. (ELMALILI, 8/420) 

(17).‘Ben onu sarp yokuşa, dikine azâba sardıracağım.’  Tirmizi, Hâkim ve daha başkalarının 

rivâyet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber (s) ‘Saud ateşten bir dağdır ki, kâfir onu yetmiş yıl çıkar, 

sonra içine düşer.’ (Tirmizi Sıfatü Cehennem 3; No: 2702). (ELMALILI, 8/420) 

(18-25).‘Çünkü o, düşündü, ölçtü biçti.’ İmandan uzaklığı sebebiyle biz onu (Velîd b. Muğire’yi) 

çetin bir azâba yaklaştırdık. O düşündü, ölçüp biçti. Yâni Kur’ân’dan sorulduğu zaman onun 

hakkında ne diyeceğini, nasıl bir söz uyduracağını düşündü, taşındı.’ (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 

15/435) ‘Kahrolası nasıl da ölçtü biçti!’ ‘kutile: kahrolası’ (…) Asıl itibâriyle bedduâ olmakla 

berâber (…) bâzan (..) alay etmek ve dalga geçmek için kullanılır ki, burada onun düşüncesini 

beğenenlerin bu yoldaki övgülerini anlatarak hakâret ve küçümseme mânâsında kullanılmıştır. 

(ELMALILI, 8/421) ‘Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti!’ Bu tekrar hem hakâreti vurgulamaya, hem de 

her iki âyette  geçen takdirin farklı olduğuna işârettir. (ELMALILI, 8/421)   

‘Sonra baktı (baktı) da, (söyleyecek söz bulamayıp) surat astı ve kaşlarını çattı. Sonra arka döndü 

ve büyüklük tasladı’ Anlamış olduğu haktan yüz çevirdi, îmâna arkasını, küfre yüzünü döndürdü ve 
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Allah’tan korkmayıp gururlanarak büyüklük tasladı, hakkı kabul etmeyi kibrine yediremedi de 

herşeyi bilen bir kişi edâsıyla (ELMALILI 8/421) ‘Dedi ki: Bu sâdece rivâyet olunagelen bir 

büyüdür.’ Yâni bu, Muhammed (s)’in başkalarından, yâni kendisinden öncekilerden naklettiği bir 

sihirdir. O sebeple ‘Bu ancak bir insan sözüdür.’ Allah kelâmı değildir,’ dedi. (S. HAVVÂ, 15/435) 

Rivâyete göre Velîd İbn Muğire, Hz. Peygamber’den ‘Hâ mîm Secde’ sûresini dinleyip etkilenmiş, 

bunu sezen kardeşi Ebû Cehil, onur kırıcı sözlerle onu geri döndürmüştü.  Velîd, Hz. Muhammed’e 

yakıştırılan ‘mecnun, kâhin, şâir, yalancı’ sözlerinin tutarlı olamayacağını, ancak kişiyi âilesinden, 

çocuklarından ve kölesinden ayırdığı için, ‘sihirbaz – büyücü’ demenin uygun olacağını öne sürmüş 

ve bu öneri tutulmuştu. Bu habere üzülen Allâh’ın Rasûlü, eve gelip örtüsüne bürününce, bu sûrenin 

ilk 24 âyeti inmiştir. (Beyzâvi’den H. DÖNDÜREN, 2/926, 927)  

(26-28).‘Onu Sekar’a (cehenneme) atacağım.’ ‘Sen biliyor musun Sekar nedir?’ ‘O, ne geri(de bir 

şey) bırakır ne de (tekrar tekrar yakmaktan) vazgeçer.’ 26. âyette geçen ‘sekar’ kelimesi, ateşin 

isimlerinden olup, cehennemin ağır cezâlık kısımlarından birini ifâde ettiği belirtilir. (Şevkâni) 27-28. 

âyetler ise ‘sekar’ hakkında ‘hiçbir şeye acımayan, içine atılanları yakan ve insanın derisini kavuran 

korkunç bir yer’ şeklinde detaylar vermektedir. (KUR’AN YOLU, 5/496) 

(29).‘O (durmadan yenilenen) derileri yakıp kavurandır.’ (Levvâha), Deriye susamış yâhut hiç 

durmadan derileri kavuran, yüzler karartan yâhut hep beşer gözeten beşere saldıran mânâlarını ifâde 

eder. İbnü Abbas’tan ‘Sürekli olarak deriler kavuran, yüzler karartan mânâsı rivâyet edilmiştir. 

(ELMALILI, 8/423) 

 

74/30-31  RABBİNİN  ORDULARINI  KENDİSİNDEN  BAŞKASI  BİLMEZ 

30. Cehennemin üzerinde on dokuz (muhafız melek) vardır. 

31. Biz o cehennemin zebânîlerini, sâdece meleklerden kıldık. Onların sayısını da o inkâr edenler 

için ancak bir sınav yaptık. (Böylece) kendilerine kitap verilenler de (Kur’ân’ın hak olduğuna) 

iyice inansınlar, inananların da îmânı artsın (kuvvetlensin) diye. Artık hem kendilerine kitap 

verilenler hem de mü’minler şüpheye düşmesinler. (Bu,) kalplerinde bir hastalık bulunanlarla, 

kâfirler: “Allah, bu örnek ile ne demek istemiş olabilir?” desin(ler diyedir). İşte böylece Allah 

dilediğini (niyet ve amellerinin gereği olarak) sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. 

Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez. Bu (cehennem yâhut zebânîlerin sayısı), 

insanlara (ibret için) bir uyarıdır. [bk. 9/124] 

 

30-31. (30).‘Onun üzerinde on dokuz vardır.’ Bu ‘on dokuz’un ne olduğunu açıklayan kelime 

zikredilmiyor. Ancak bundan sonraki âyetten bunun, o cehennemin koruyucuları olan melekler yâni 

‘zebaniler’ olduğu anlaşılıyor. İnsanoğlunun rûhi ve ahlâki kuvvetlerinin analizini yapıp 

sınıflandırarak bu sayının sır ve hikmetini açıklamaya çalışmak isteyenler olmuşsa da, doğrusu bunun, 

akılla bilinebilecek bir ilim işi değil, mutlak bir îman işi olmak üzere, bir sınama için olduğu ikinci 

âyette özellikle anlatılmıştır. Onun için bunun, kayıtsız şartsız bir îman ile inanılması istenen mutlak 

bir ilâhi haber olduğunu tasdik edip, ‘yorumunu ve anlamını Allah bilir’ demek gerekir. 

(ELMALILI, 8/423)   

Bu âyet inince Ebû Cehil, on dokuz bekçiyi insan gibi hayal ederek, Kureyş gençlerine ‘Siz demir 

pehlivanlarsınız, sizin her 10’unuz onlardan 1’ini yakalamaktan âciz midir?’ deyince, Ebü‘l Eşed İbn 
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Üseyd’in ‘ben 17 sinin hakkından gelirim’ demesi üzerine ‘Biz ateşin bekçilerini hep melekler 

kıldık.’ (31. âyet) inmiştir.  (Krş. Tahrim 66/6; Tirmizi’den, H. DÖNDÜREN, 2/927) 

‘Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Sayılarını da ancak kâfirler için bir imtihan 

kıldık.’ Bu âyette geçen ‘ashâb-ı nar’ (…) o ateşe sâhip olup koruyacak bekçiler, muhâfızlar 

anlamına olduğu açıktır ki maksat, kendilerine ‘cehennem bekçileri’ denilen ve Tahrim sûresinde 

‘Onun başında öyle melekler vardır ki iri mi iri, çetin mi çetin… Allah kendilerine ne emrettiyse 

isyan etmezler ve kendilerine ne emredilmişse onu yaparlar.’ (Tahrim 66/6) diye nitelenen ve 

başkanları mâlik olan zebâni melekleridir. Bu âyette geçen ‘onların sayısı’ sözünden maksat da 

zikredilen ‘on dokuz’ sayısı olduğu açıktır. Yâni bunların sayılarının on dokuz yapılması veya 

şahısları mı, türleri mi, ne olduğu belirtilmeyerek sâde on dokuz sayısıyla bir muammâ, bir sır 

hâlinde ifâde edilerek haber verilmesi, sâdece kâfirlere bir belâ ve imtihan içindir. Bunun faydası da, 

‘liyesteykıne ‘llezîne…’ diye başlayan bölümde anlatılanlardır. (ELMALILI, 8/424)  

‘Bir de kalplerinde hastalık olanlarla kâfirler: ‘Bununla Allah neyi kasdetmiş?’ desinler (diye)’  

Nesefi bu âyeti şöyle mânâlandırmıştır: ‘Allah bu ilginç sayıyla ne kasdeder? Meleklerin sayısını 

yirmi değil de on dokuz kılmakla ne murat eder?   Şâyet Kur’ân Allah katından olsaydı bu eksik 

sayıya yer vermezdi,’ derler. Aslında maksatları tamâmen inkâr ve Kur’ân’ın Allah katından 

olmadığını söylemektir. (S. HAVVÂ, 15/436) 

‘Kalplerinde hastalık bulunanlar’ın kimler olduğuna dâir iki farklı görüş vardır: (a) Bunlar 

münâfıklardır, her ne kadar Mekke döneminde münâfık yok idiyse de âyet ileride böyle bir grubun 

ortaya çıkacağını haber vermiştir. Nitekim Medîne döneminde önemli bir münâfıklar grubu vardı. (b) 

‘Kalplerinde hastalık bulunanlar’  Hz. Peygamber’e îman edip etmeme husûsunda tereddütte kalan 

müşriklerdir. (Râzi, Şevkâni, KUR’AN YOLU, 5/497))   

‘İşte böylece Allah dilediğini şaşırtır,’ sapıklığı ve sapıklığa götüren yolları seçeceklerini bildiği için 

kullarından dilediğini şaşırtır; ‘dilediğini de doğru yola getirir.’ Hidâyeti ve ona götüren yolları 

seçeceklerini bildiği için kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. (S. HAVVÂ, 15/437) 

‘Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir.’ Buhâri ve Müslim’in Sahihlerinde ve bunların dışındaki 

diğer hadis kitaplarında Rasûlullah (s)’den rivâyet edilen İsrâ hadîsinde O, yedinci gökte bulunan 

Beytü’l Ma’mur’un özellikleri hakkında şöyle demiştir: ‘Ona her gün yetmiş bin melek girer. 

Kıyâmete kadar geri de dönmezler.’ (S. HAVVÂ, 15/450) 

 

74/32-47  SİZİ  ŞU  YAKICI  ATEŞE  SOKAN  NEDİR? 

32-37. (Ey Peygamberim!) Hayır! (Kâfirler öğüt almazlar). Ay hakkı için…  33. Dönüp geldiği 

zaman, gece hakkı için…  34. Ağardığı sırada sabah hakkı için…  35. Muhakkak o (cehennem), 

büyük (belâ)lardan biridir.  36-37. Hem sizden (ibâdet ve hayırda) ileri geçmek veya geri kalmak 

isteyenleri korkutmak için insanları uyarıcıdır. 

38, 39. Her nefis kazandığına bağlıdır (Günahları nispetinde cehennemde alıkonur). 39. Ancak 

bahtiyar olan (defteri sağından verilen)ler böyle değildir. (İman edip iyi amelleriyle 

kurtulmuşlardır.) 

40-42. (Onlar) cennetlerdedirler. Onlar suçlulara: “Sizi kavurucu ateşe sokan nedir?” (diye 

uzaktan sorarlar.) 
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43-47. (Kâfirler) derler ki: “Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. (Kur’ân’ın 

buyruklarını bırakıp, bâtıl şeylere) dalanlarla berâber biz de dalardık.” 46-47. “Cezâ gününü 

yalan sayardık. Nihâyet (bu hâlde iken) bize (gelmesi) kesin olan (ölüm) gelip çattı.” 

 

32-47. (32-37).‘Hayır! (Kâfirler öğüt almazlar). Ay hakkı için…’ (…) Buradaki ‘kellâ: hayır’ 

anlatımın akışı içinde bir azarlama edatıdır. Bu, kendilerine gönderilen âyetlerin içeriği konusunda 

şüphelendikleri, başkalarını da şüpheye düşürdükleri için, kâfir ve münâfıklar hakkında azar ifâde 

eder. (S. HAVVÂ, 15/440, 441) 

Andolsun, faydalarının çokluğundan dolayı, ‘Ay’a, dönüp gittiğinde geceye, ağardığında sabaha ki; 

muhakkak o, büyüklerinden biridir.’ Yâni, şüphesiz sakar, büyüklerinden biridir. Nesefi der ki: 

‘Âyetin anlamı, o Sakar, cehennemlerden biridir. Aralarında Sakar, büyüklükte tektir. Benzeri yoktur, 

şeklindedir.’ (S. HAVVÂ, 15/441)  yâni en büyük felâketlerden biridir. (ELMALILI, 8/427) 

‘İnsanı korkutmak, gocundurmak için’ yâhut insanı korkutucu olarak. Bâzıları bunun sûrenin 

evveline bağlı olduğunu söylemişlerdir ki, ‘korkutucu olarak kalk’ demektir. (ELMALILI, 8/427) 

(38).‘Her nefis kazandığına bağlıdır.’ Yâni Allah katında borçlu olarak kazancına rehindir. 

Mutluluğu ve felâketi kazancına uygun düşer. Çalışır, güzel işler yapar, Allâh’a borçlarını öderse 

kendisini kurtarır. (ELMALILI, 8/427) 

38’inci âyette her nefsin yaptıklarına karşılık rehin olarak tutulması, sorumluluğun lişisel olduğunu, 

her insanın dünyâdaki îman ve itaatine göre hesap gününde ödül veya cezâ alacağını, geleceğinin, 

yâni kendini rehin olmaktan kurtarmanın buna bağlı olduğunu ifâde eder. Kısacası insana ebedi 

kurtuluşu sağlayacak olan da onu ebedi felâkete götürecek olan da benimsediği inancın doğruluğu 

veya yanlışlığı, amellerinin ilâhi irâdeye uygun veya aykırı oluşudur. İnancı bâtıl, ameli bozuk olanı 

en yakınları bile kurtaramaz; nitekim Hz. Nuh öz oğlunu, Hz. İbrâhim öz babasını kurtaramamıştır. 

(bk. Hûd 11/45-46; Tevbe 9/114; KUR’AN YOLU, 5/500) 

‘Ancak ashâb-ı yemin müstesnâdır.’  (…) Kur’ân’ın ‘ashâb-ı yemin’ dediği; dünyâda Allâh’ın râzı 

olduğu itikat, ibâdet, ahlâk ve muâmelât çerçevesinde bir hayat yaşayıp, o îmanla âhirete göçen  ve 

mahşerde de amel defteri sağ elinden verilen bahtiyarlar, nefislerini rehin olmaktan kurtaracak ve 

cennete gireceklerdir. (bk. Vâkıa 56/8, 27-40; Hâkka 69/19-24) Bunların dışındakiler ise ‘ashâb-ı 

şimâl’ olup amel defterleri sol taraftan alacaklar ve cehenneme atılacaklardır. (bk. Vâkıa 56/9, 41-56; 

Hâkka 69/25-37; Ö. ÇELİK, 5/291)  

(40-47).‘(Onlar) cennetlerdedirler. Suçlulara soruşur dururlar.’ Birbirlerine sorarlar yâhut 

suçlulara sorarlar: ‘Ne sürüklemiştir sizi Sakar’a?’ Yâni sizi Sakar’a sokan şey nedir?’(S. HAVVÂ, 

15/442) Derler ki: Biz namaz kılanlardan değildik’ ‘Yoksulu doyurmazdık.’ Fakire yemek 

vermez, karnını doyurma çâresini aramazdık. Yâni Allâh’ın emrini tanımaz, kullarına acımazdık.‘ve 

dalanlarla berâber dalar dururduk.’ Boş lâkırdılar, boşuna işler,  şunun bunun aleyhinde lehinde  

gereksiz sözlerle vakit öldüren,  keyif ve zevkle ilgili boş şeylere dalan gafillerle berâber kendimizden 

geçer,  dalar giderdik. ‘Din gününe yalan derdik.’ İnanmazdık, dediler.  Namaz kılmamanın, 

fakirlere bakmamanın,  dalanlarla berâber dalıp gitmenin asıl sebebi de bu îmansızlık, bu küfürdür. 

‘Ta bize o yakîn (yâni ölüm) gelene kadar,’ bu hâlde devam ettik. Ancak ölüm gelince cezâ gününün 

hak olduğunu iyice anladık, dediler. (ELMALILI, 8/430)  
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‘bâtıla dalanlar’ Putlara tapanlar, inkâr edenler, Peygamber ve Kur’ân’ı yalanlayanlar, şâir, yalancı 

ve deli; Kur’ân’a büyü, şiir, uydurma ve eskilerin masalları diyenler, bâtıla dalanlardır. (İ. 

KARAGÖZ 8/315) 

 

74/48-56  HÂLÂ  ÖĞÜTTEN  YÜZ  ÇEVİRİYORLAR 

48. Kâfirlere şefaatçilerin şefaati fayda vermez. 

49-51. Böyle iken kâfirlere ne oluyor da, sanki aslândan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi (hâlâ 

Kur’ân’daki) öğütten yüz çeviriyorlar? 

52, 53. Fakat kâfirlerden her biri, kendisine (Allah tarafından) dağıtılmış sahîfeler (verilmesini) 

istiyor. [bk. 6/124]  53. Hayır! (Bu olacak şey değildir!) Doğrusu onlar (bu alaycı sözleriyle) 

âhiretten korkmuyorlar. 

54, 55. Bilâkis, (korkmaları gerekir.) Şüphesiz o (Kur’ân) da (hayatta esas alınacak) bir öğüttür. 55. 

Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın. 

56. (Ne var ki) Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Saygıyla emirlerine itaat edilmeye lâyık 

olan ancak O’dur, mağfiret sâhibi de O’dur. 

 

48-56. (48).‘Kâfirlere şefaatçilerin şefaati fayda vermez.’ Bu şefaatçiler ister meleklerden, ister 

nebilerden, isterse sâlih insanlardan olsun.  Çünkü şefaate müminler ehildir, kâfirler değil. Bu âyet 

müminler için Kıyâmet günü şefaatin varlığına delildir. (S. HAVVÂ, 15/442) 

(49-51).‘Böyle iken kâfirlere ne oluyor da, sanki aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi 

öğütten yüz çeviriyorlar?’ Burada yapılan benzetme, inkârcıların peygamber ve onun mesajı 

karşısında gösterdikleri tepkinin normal bir insandan beklenmeyecek kadar bilinçsiz, ahmakça, kaba 

ve edep dışı olduğunu ortaya koymaktadır. Tefsirlerde anlatıldığına göre Ebû Cehil ve yandaşlarından 

bir grup Hz. Peygamber’e hitâben ‘Allah’tan her birimizin adına yazılmış olup sana tâbi olmamızı 

emreden bir kitap, bir belge getirmedikçe sana îman etmeyiz,’ demişlerdi. 52’nci âyet onların bu 

isteklerini dile getirmektedir. 53’üncü âyete göre onların bu olumsuz tavırlarının asıl sebebi âhirete 

inanmamalarıdır. (KUR’AN YOLU, 5/501) 

(52, 53).‘Fakat kâfirlerden herbiri, kendisine (Allah tarafından) dağıtılmış sahîfeler (verilmesini) 

istiyor.’ Bu adamlar Peygamberimizi kıskanıyorlar. Yüce Allah O’nu seçmiş olmasını, kendisine 

vahiy indirmiş olmasını hazmedemiyorlar. Hepsi bu mertebeye erenin kendisi olmasını,  kendisine 

insanlara sunulmaya ve okunmaya hazır bir kitap indirilmiş olmasını, karşı konulmaz bir arzu ile 

istiyor. Bilindiği gibi ileri gelen Kureyşliler, vahyin kendilerini atlayarak Peygamberimize inmiş 

olmasını yadırgamışlar ve bu duygularını ‘Şu Kur’ân iki şehir halkından olan büyük bir adama 

inseydi ya’ diyerek açığa vurmaktan çekinmemişlerdi. Okuduğumuz âyet, bu kıskançlığa, bu 

hazımsızlığa parmak basıyor, olmalıdır. (S. KUTUB, 10/276, 277)  

‘Hayır!’ Bu ifâde onların önceki âyette belirtilen ‘önlerine açılmış sahifeler’ verilmesi isteklerini red 

anlamı taşımaktadır. Çünkü onlar bunu, hidâyete erip doğru yolu bulmak için değil, inat ve 

kibirlerinden istemişlerdir. (İ. H. BURSEVİ, 22/493) 
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‘Aslında onlar âhiretten korkmuyorlar.’ Son iki âyet, uyarıyı kabul etmemenin iki sebebini 

oluşturmaktadır. Bunlar: (1) Uyarıcıyı çekememek, (2) Âhirete inanmamak. (S. HAVVÂ, 15/443)  

(54).‘Gerçekten Kur’ân bir öğüttür.’ Nesefi der ki: ‘Öğütten yüz çevirmeleri sebebiyle Allah onları 

azarladı ve şüphesiz Kur’ân yeterli ve açık bir öğüttür, buyurdu. (S. HAVVÂ, 15/443)  

(55).‘Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın.’ Yâni Kur’ân’ı gözünün önüne diker.  Onun 

sebebiyle dünyâ ve âhiret mutluluğunu elde eder. Çünkü o her iki mutluluğu sağlayan bir kitaptır. (İ. 

H. BURSEVİ, 22/493) 

(56).‘(Ne var ki) Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Saygıyla emirlerine itaat edilmeye lâyık 

olan ancak O’dur, bağışlama sâhibi de O’dur.’ Azâbından korkulup korunulacak olan da O, 

bağışlayacak da O’dur.  Ondan korkmayan ne âhirette ne dünyâda hiçbir şeyden (…) korunmaz 

(sakınmaz); ondan başkası da ne günahları bağışlayabilir, ne koruyabilir. Onun için her hikmetin başı 

Allah korkusu, Allah sevgisidir.  (ELMALILI, 8/431) 

Hadis: Enes b. Mâlik (ra)’ten rivâyet ettiğine göre Rasûlullah (sa) bu âyeti okumuş ve şöyle 

buyurmuştur: ’Rabbiniz: ‘Ben korkulmağa lâyığım. Benimle berâber bir başka ilâh edinilmesin.  Her 

kim Benden korkar da Ben’imle berâber başka bir ilâh edinmezse, Ben onu bağışlamaya layığım’ der. 

(Tirmizi, İbn Mâce, Nesâi ve Ahmed Müsned No; 12442’den S. HAVVÂ, 15/452) 
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75 / Kıyâme Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Adını ilk âyetinde zikredilen ve bütün sûrenin konusunu 

oluşturan kıyâmetten almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/576) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

75/1-15  O  GÜN  İNSAN  KENDİ  KENDİNİN  ŞÂHİDİDİR 

1, 2. Hayır! (Gerçek inkâr edenlerin dediği gibi değil). Yemin ederim o kıyâmet gününe!  2. Yemin 

ederim (gafletten uyanıp günahına karşı) kendini çokça ayıplayan o nefse.  

3, 4. Kâfir insan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? (Sanmasın.) 

4. Evet, onun parmak uçlarını bile (en ince çizgisine kadar yeniden insanı diriltip) düzenlemeye 

kâdiriz. [krş. 17/49-51; 36/78-79; 79/10-11] 

5, 6. Fakat insan, önündeki (kıyâmet günü)nü yalan saymak ister. 6. (Alay ve inkâr ederek) 

“Kıyâmet günü ne zaman?” diye sorar. 

7-12. Ama göz (dehşetten) kamaştığı, ay tutul(up artık karar)dığı, güneş ve ay bir araya getirildiği 

zaman,  10. (İşte) o gün (kâfir) insan: “Kaçacak yer neresi?” der. 11. Hayır! Hiçbir sığınacak yer 

yoktur. 12. O gün (varıp) durulacak yer, ancak Rabbinin huzûrudur. 

13. O gün insana (yapıp) önden yolladığı ve (yapmayıp) geri bıraktığı (amelleri) haber verilir. 

14, 15. Doğrusu insan, kendi nefsine (yaptıklarına) karşı şâhit olacaktır, her ne kadar 

mâzeretlerini ortaya atsa da. 

 

1-15. (1, 2).‘Yemin ederim o kıyâmet gününe!’ Birinci âyetin başındaki ‘lâ’ harfi, âhireti inkâr 

edenlerin görüşlerini reddetmek içindir. Çünkü Mekkeli müşrikler kıyâmetin kopacağına âhiret 

hayâtına, cennet ve cehennemin varlığına inanmıyorlardı. Yüce Allah, bu iddiaya ‘Hayır’ diyerek, 

gerçeğin âhireti inkâr edcenlerin dediği gibi olmadığını kıyâmet gününe ve kendini çok kınayan insana 

yemin ederek, kıyâmetin mutlaka kopacağını bildirdi. (..) Kıyâmetin kopacağına ve âhiret hayâtının 

varlığına îman etmek, îman esaslarından biridir. (4/136). Âhirete îman etmeyen kimse, mümin ve 

Müslüman olamaz. (İ. KARAGÖZ 8/321)   

Kâfirler Kıyâmet gününün geleceğini inkâr ediyorlardı. Buna göre mânâ: ‘Hayır. Gerçek, kâfirlerin 

inkâr ettiği gibi değildir. Kıyâmet gününe yemin ederim, şeklinde olur. (S. HAVVÂ, 15/463) 



68 
 

(..) Kıyâmet gününe yemin etmek demek, onun kesinlikle gerçekleşeceğine yemin etmek demektir. Bu 

ise şöyle demek olur: Kıyâmet gününe yemin ederim ki, siz kesinlikle tekrar diriltilecek, öldükten 

sonra kaldırılacaksınız. (ELMALILI, 8/437) 

‘Yemin ederim kendini çokça ayıplayan o nefse.’ (…) Kıyâmet günü kesinlikle gerçekleşecek ve 

ona inanmak istemeyen kötü nefisler o gün, kendisini çok kınayacak, dünyâda yaptıkları gafletlere, 

günahlara çok pişman olacaklar, hattâ her nefis kendini kınayacak, dünyâda işlediği kusura pişman 

olacak, ‘daha iyi niye çalışmadım, daha güzel işler niçin yapmadım’ diye pişmanlık duyacaktır. 

(ELMALILI, 8/437) 

Kur’ân’da insan nefsi üç tip olarak sınıflandırılmaktadır. (1) Birincisi, insanı kötülük yapmaya teşvik 

eder, bunun ismi ‘nefs-i emmâre’dir. (2) İkincisi, yanlış bir iş ve düşünceye niyet ettiği zaman, o 

kişiyi bu yüzden kınar ve azarlar, buna ‘nefs-i levvâme’ denir. Bugün buna biz vicdan adını 

vermekteyiz. (3) Üçüncüsü de, doğru yol üzerinde sebat ederek sapık yollardan sakınmak sûretiyle 

tatmin olan nefistir, buna da ‘nefs-i mutmainne’ denir. (MEVDÛDİ, 6/486)   

(3).‘İnsan zanneder mi ki!’ Nesefi burada şöyle der: ‘Öldükten sonra yeniden dirilmeyi inkâr eden 

kâfir dağılıp ufalandıktan ve toprağa karıştıktan sonra Kıyâmet gününde; ‘Biz onun kemiklerini 

toplayıp bir araya getiremeyiz mi sanır ve bu sebeple o, Kıyâmet gününü inkâr eder, günahlardan 

sakınmaz, bir hatâ işlediği zaman kendi nefsini kınamaz.’ (S. HAVVÂ, 15/466) 

(4).‘Evet, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye kâdiriz.’ İnsan organizması, en küçük parçasına 

varıncaya kadar eski bütünlüğü ile yeniden diriltilecektir; öyle ki, parmak uçları bile eksik 

bırakılmayacaktır; ayrıca organizmanın hiçbir parçasının yeri değiştirilmeyecek, düzenli biçimde 

yeniden yapılandırılacak, küçük büyük hiçbir organ ne ihmal edilecek ve ne (de) biçim değişikliğine 

uğratılacaktır. (S. KUTUB, 10/286) 

‘el benân: parmak ucu’ demektir. Birçok kimseler Kur’ân-ı Kerîm’e sâdece bu âyetten dolayı îman 

etmiştir.  Çünkü bu âyette dünyâda her insanda farklı olan parmak izlerinin bulunduğunu ifâde 

anlamında el benân’ kelimesi zikredilmiştir. Öyle ki, dünyâ nüfusu milyarlarca artsa da onların hiç 

birinin parmak izi diğerininkine benzemeyecektir. (S. HAVVÂ, 15/466, 467)  

(5, 6).‘Fakat insan, önündekini (kıyâmeti) yalanlamak ister.’ Şehvetlerinden, günahlarından, 

lezzetlerinden ayrılmayı, ilerde onlara devam etmeyi ve hatta sonsuza değin isyan ve günah ile 

Rabbı’na karşı terbiyesizlik etmeyi ister. Günaha devam etmeyi iyi hâlli olmaya tercih eder de alay 

yollu çapkınlıkla ‘O kıyâmet günü ne zaman ?’ diye sorar.’ Lâkin sonra o Kıyâmet kopmaya başladı 

mı gözü açılır, dünyânın her taraftan başına yıkılmakta olduğunu görür, dehşetler içinde kalır, 

yaptıklarına pişman olur, kendini kınama zamanı gelir çatar. Oysa son pişmanlık fayda vermez, hak 

yerini bulur. (ELMALILI, 8/439, 440)   

(7-10). ‘Ama göz (dehşetten) kamaştığı, ay tutulduğu, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman,   

(İşte) o gün insan: “Kaçacak yer neresi?” der.’  7’nci âyette geçen ‘göz dehşetle açıldığı’ 

şeklindeki ifâde mecâzi bir anlatım olup, ansızın meydana gelecek olan kıyâmet gününün şiddetinden 

dolayı insanın içine düşeceği şaşkınlık, korku, dehşet gibi psikolojik hâllere işâret eder. (Şevkâni) 

Müfessirler, kıyâmet sırasında ayın tutulması olayını normal zamandaki ay tutulmasının da ötesinde 

‘ayın ışığının veya kendisinin tamâmen yok olması’ (Râzi, Zemahşeri) yâhut ayın parlaklığını 

kaybedip sönükleşmesi, ışığın cılızlaşması’ şeklinde tefsir etmişlerdir. (ELMALILI). ‘Güneşle ayın 

birleştirilmesi’ni ‘her ikisinin de ışığının giderilmesi’ veya ‘güneş kursu ile ay kursunun birleşerek 

tek kütle hâline gelmesi, bir araya getirilmesi’ şeklinde yorumlamışlar ve ‘Güneş dürüldüğü zaman’ 

(Tekvir, 81/1) meâlindeki âyeti de buna delil getirmişlerdir. (KUR’AN YOLU, 5/507)  
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‘Güneş ve ay bir araya getirildiğinde’ Belki de bu, göğün kitapların sayfası gibi dürüldüğü zaman 

olacak ve o esnâda Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi herşey bir araya getirilecektir. ‘Bütün yeryüzü, 

Kıyâmet günü O’nun avucundadır. Gökler O’nun kudretiyle dürülmüş olacaktır.’ (ez Zümer 

39/67, S. HAVVÂ, 15/467)  

‘İşte o gün insan, ‘kaçacak yer neresi?’ der.’ O günahkâr insan, o vakit dehşetten kaçacak yer arar. 

Ümitsizliğinden ve şaşkınlığından böyle der. Bu, ümitsizlik ifâde eden bir istifhâm-ı inkâridir. 

(ELMALILI, 8/440) 

(11, 12).‘Hayır! Hiçbir sığınacak yer yoktur.’ Bu, kaçacak yer isteğini reddetmektir. O gün onlar 

için korunacakları bir yer yoktur. (S. HAVVÂ, 15/467) 

‘O gün durulacak yer, ancak Rabbinin huzûrudur.’ Nesefi şöyle der: ‘Kulların varıp karar 

kılacakları cennet yâhut cehennemdeki yerleri belirlemek Allâh’a âittir. Dilediğini cennete, dilediğini 

cehenneme sokar.’ (S. HAVVÂ, 15/468) 

(13).‘O gün insana (yapıp) önden yolladığı ve (yapmayıp) geri bıraktığı (amelleri) haber verilir.’ 

Önce yaptığı ve sonra yaptığı amelleriyle yâhut yaptığı, âhiret için önceden gönderdiği ve yapmayıp 

geri bıraktığı, iyi veya kötü bütün işleriyle anılır. Hesâba çekilir. İşte o vakit tam gözü açılır. 

(ELMALILI, 8/441)  

Yâni insanın hem ölmeden önce işlediği bütün davranışlar, hem de bu davranışların öldükten sonra 

geride kalan izleri -iyilik olsun, kötülük olsun- kendisine bildirilir. Dünyâda iz bırakan bâzı 

davranış türleri vardır ki, bunlar hesaplaşma işleminin sonunda sâhiplerinin puan hânelerine 

eklenirler. (S. KUTUB, 10/287) 

Hadis: ‘Kim güzel bir iş ihdas eder ve daha sonra bununla amel edilirse, bu kimseye o işle amel 

eden kimselerin kazandıkları kadar sevap verilir. Amel eden kimsenin sevabından da bir eksilme 

olmaz. Aynı şekilde kim de kötü bir iş ihdas eder de sonra bununla amel edilirse, bu kötü işi yapan 

kimsenin kazandığı günah kadar o işi ihdas eden kimseye de günah yazılır. Günahkâr insanların 

günahlarında da bir eksilme olmaz. (Müslim İlim 15, Tirmizi İlim 15; İ. KARAGÖZ 8/329)  

(14, 15).‘Doğrusu insan, kendi nefsine (yaptıklarına) karşı şâhit olacaktır, her ne kadar 

mâzeretlerini ortaya atsa da.’ İnsan görünüşte cezâdan kurtulmak için çeşitli mâzeretler ileri sürse 

de 15. âyetin bildirdiğine göre, gerçekte kendisi hakkında yine kendisi tanıklık edecek, gerçeği 

gizlemesi mümkün olmayacaktır. İsrâ sûresinin 14. âyetinde de bâzı müfessirler, insanın kendisi 

hakkında tanıklık etmesini, organlarının şâhitlik yapması (bk. Nûr 24/24; Yâsîn 36/65) olarak 

açıklamışlardır. (KUR’AN YOLU, 5/507)   

 

75/16-30  VAHYİ  ÇARÇABUK  ALMAK  İÇİN  DİLİNİ  KIMILDATMA 

16-19. (Rasûlüm! Vahiy geldiği zaman) onu alelacele almak için (bitmeden) dilini hareket ettirme! 

17. Şüphesiz ki onu (kalbinde) toplamak ve (sana) okutmak bize âittir. 18. Onu (Cebrâil vâsıtasıyla 

sana) okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy. [bk. 20/114] 19. Sonra şüphesiz onu açıklamak 

da bize âittir. 

20, 21. Hayır! (Ey kâfir insanlar!) Siz çabuk geçen (dünyây)ı seviyorsunuz da âhireti 

bırakıyorsunuz. 
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22, 23. Birtakım yüzler, kıyâmet günü Rabbin(in cemâlin)e bakıp parlayacak. [bk. 80/37-42; 

83/15; 88/2-10] 

24, 25. Bir takım yüzler de o gün asık olacak. (Çünkü) onlar, bel kemiklerini kıran (şiddetli) bir 

felâkete uğratılacaklarını iyice anlarlar. [b. 3/106-107] 

26-30. Dikkat edin (can) köprücük kemiklerine dayandığı zaman,  27. “Kim çare bul(up şifa 

ver)ecek?” denilir.  28. Artık (can çekişen), hakikaten bir ayrılış olduğunu anlayacak,  29. (Can 

havliyle) bacak bacağa dolaşacak.  30. (İşte) o gün sevk(iyat) ancak Rabbinedir. 

 

16-30. (16-19).‘(Rasûlüm! Vahiy geldiği zaman) onu alelacele almak için (bitmeden) dilini hareket 

ettirme!’  ‘Şüphesiz ki onu (kalbinde) toplamak ve (sana) okutmak bize âittir.’  ‘Onu (Cebrâil 

vâsıtasıyla sana) okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.’   ‘Sonra şüphesiz onu açıklamak da 

bize âittir.’  Bu âyetlerdeki hitâbın kime yapıldığı ile ilgili iki farklı anlam düşünülebilir: (1) 

Birincisi; hitap, mahşer yerinde kendini savunmak için mâzeretler uydurmaya çalışan günahkâr 

insanadır. (…) (2) İkincisi; hitap, Cebrâil’den vahyi alırken acele edip dilini kıpırdatan Rasûlullah 

(s)’edir. (bk. Buhâri Fezâilü’l Kur’an 28; Nesâi İftitah 37, Ö. ÇELİK, 5/301) 

(…) Kıyâmet 75/16-18 âyetlerde yer alan söz konusu uyarı, -Kaffal’ın da dediği gibi- Hz. Peygamber 

(s) ile ilgili değil, kıyâmetin dehşetinden dolayı ne yapacağını şaşırmış inkârcı insanlarla ilgili 

olmalıdır. Çünkü inkârcı insan, eline verilen amel defterini acele ile okumaya çalıştığı için ne 

yapacağını bilmez bir vaziyettedir. İşte bunun üzerin Allah Teâlâ ona: ‘Hiç acele etme, biz senin 

amel defterinde yazılı olanları sana okuyacağız, sen de onları takip edeceksin, sonra senin 

anlamadıklarını da yine Biz sana açıklayacağız’ demiş olmaktadır. Bu durumda da tabiatıyla vahiy 

esnâsında Hz. Peygamber’i acele etmemesi konusunda uyaran yegâne âyet Tâhâ 20/114’üncü âyetidir. 

O da Hz. Peygamber’i metni tekrar etmesi sebebiyle değil, eksik hüküm verebilir ya da hatâlı ictihadda 

bulunabilir düşüncesiyle getirilen bir uyarı âyetidir. Çünkü söz konusu âyet inzal edildiği zaman 

Kur’ân vahyi tamamlanmış değildi. (M. DEMİRCİ, 3/466, 467)    

(20, 21).‘Hayır! (Ey kâfir insanlar!) Siz çabuk geçen (dünyây)ı seviyorsunuz da âhireti 

bırakıyorsunuz.’ Bu, âhireti inkârın ikinci sebebidir. Birincisi; 5’inci âyette beyan edilmişti. O âyette 

insanın fısku fücur için serbestlik ve ahlâki sınırlamalardan kurtulmak istediği ve eğer âhirete 

inanırsa birtakım ahlâki kurallarla kayıtlanacağı, bu yüzden de nefsâni şehvetlerinin ona âhireti inkâr 

etmesi için baskı yaptığı ve daha sonra birtakım akli deliller ileri sürerek bu inkârın gâyet mantıklı 

olduğunu  ona göstermeye çalışmakta olduğu söylenilmekteydi. Şimdi burada da ikinci sebep olarak 

âhireti inkâr edenlerin dar ve kısır görüşlü oldukları beyan edilmektedir. Onlar için, bu dünyâdaki 

işler ve bu işlerin sonuçları önemlidir. (MEVDÛDİ, 6/494) 

(22, 23).‘Birtakım yüzler, o gün Rabbin(in cemâlin)e bakıp parlayacak.’  O’nun cemâline 

bakmaktadır. Ehl-i sünnet, bu bakışı ‘görme’ mânâsında anlayarak âhirette müminlerin Allâh’ın 

cemâlini göreceğini ispat etmişlerdir. ‘Beni aslâ göremezsin.’ (Araf 7/143) âyetine sarılan Mûtezile 

de bu bakışı ‘bekleme’ mânâsına yorumlamışlardır. (ELMALILI, 8/444) 

23’üncü âyette ‘Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır’ diye çevirdiğimiz cümleyi Ehl-i 

Sünnet kelâmcıları ‘müminler âhirette Allâh’a bakarlar, O’nu görürler’ şeklinde anlamışlardır. 

Nitekim Hz. Peygamber’in de ashâbına, dolunayı gördükleri gibi Allâh’ı göreceklerini haber verdiği 

rivâyet edilmiştir. (Buhâri Tevhid 24’den KUR’AN YOLU, 5/509, 510) 
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(24, 25).‘Bir takım yüzler de o gün asık olacak.’ Bu yüzler kâfirlerin yüzleridir. İbn Kesir der ki: 

‘Bu yüzler fâsıkların yüzleridir. Kıyâmet günü o yüzler asık olacaktır.’ (S. HAVVÂ, 15/470) 

‘(Çünkü) onlar, bel kemiklerini kıran bir felâkete uğratılacaklarını iyice anlarlar.’ İşte âhireti 

bırakıp sonunu düşünmeden yalnız peşin’e dünyâya sevgi beslemenin neticesi budur, bu beller kıran 

büyük belâdır. (ELMALILI, 8/444, 445) 

Ölen kişi Müslüman ise, beyaz ipek giysiler içinde melekler gelir ve onu sevindirecek hitapta bulunur 

ve ruhunu kolayca alırlar (Nesâi Cenâiz 9). ‘Melekler iyi kimseler olarak onların canlarını alırlar: 

Selâmün aleyküm / Allâh’ın selâmı üzerinize olsun’ yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin 

cennete’ derler.’ (16/32; İ. KARAGÖZ 8/335) 

Ölen kişi kâfir ise, melekler gelir ve kendisine ilâhi azap olduğunu bildirirler. (Nesâi Cenâiz 9). 

‘Melekler kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak ve ‘Haydi tadın yangın azâbını’ diyerek 

canlarını alırken bir görseydin (Ey kâfirler!) Bu, sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. 

Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir.’ (8/50; bk. 47/27, 6/93; 7/37) (..) ‘Melekler onların 

yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken hâlleri nasıl olacak?’ (47/27; İ. KARAGÖZ 

8/335, 336)  

(26, 30).‘Dikkat edin (can) köprücük kemiklerine dayandığı zaman,’  “Kim çâre bul(up şifâ 

ver)ecek?” denilir.’ Nesefi şöyle der: ‘Ölmek üzere olan kişinin yanındakiler birbirlerine: Hanginiz 

bunun derdine çare bulacak? Kim tedâvi edecek? Derler. Yâhut bu, meleklerin sözüdür. Ölüm ânında 

onlar birbirlerine; rahmet melekleri mi, azap melekleri mi, hanginiz onun rûhunu yukarı çıkaracak? 

Derler.’ (S. HAVVÂ, 15/471)   

‘Ve sezer, anlar.’ O can çekişen, nefesi tıkanan, ölmek üzere olan kişi o anda anlar ki ‘O’ yâni başına 

gelen hakkın emri ‘tam ayrılıktır,’ sevgilisinden, sevgili dünyâsından ve nîmetlerinden ve bütün 

organlarının birbirinden ‘elveda, el firak!’ diye diye acı ve kederler içinde ayrıldığı tam ayrılıktır. 

‘bacak bacağa dolaşmıştır.’ Ölüm acısıyla el ayak karışmış, bacak bacağa dolaşmıştır. ‘O gün sevk 

ancak Rabbinedir.’ Yâni o gün, o kişi yakalanır; başka birine değil, ancak Rabbine sevk edilir. 

Hesâbı görülmek, cezâsı verilmek üzere zorla ve itile kakıla O’nun huzûruna götürülür. İşte dünyânın 

sonu. Bu âhireti bırakıp da peşin olan dünyâyı sevenlerin dünyâda varacakları son, budur. Âhireti 

sevenlerin kurtuluş ve sevgiliye kavuşma neşesiyle gülümsedikleri bu an, dünyâ sevgisine sarılmış 

ruhlar için böyle elem verici bir ayrılık, sonsuz bir hicran, bitmez tükenmez bir sürgündür. Evet o gün 

o can, herşeyden ayrılıp yalnız Rabbine sevk edilecektir, Ey Muhammed. (ELMALILI, 8/445, 446) 

 

75/31-40  İNSAN,  KENDİSİNİN  BAŞIBOŞ  BIRAKILACAĞINI  MI  SANIR! 

31-33. İşte o (kâfir insan peygamberi) onaylamadı, duâ etmedi. Aksine (peygamberleri, Kur’ân’ı) 

yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra çalım satarak yürüyüp âilesine gitti. 

34-35. (Ey kâfirler! Hem dünyâda) lâyıktır sana (belâ), daha da lâyık.  35. (Hem de âhirette) lâyıktır 

sana (azap), daha da lâyık. 

36. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? [krş. 23/115] 

37-39. (O insan) akıtılan meni(nin için)den bir nutfe (sperma) değil midir?  38. Sonra bir alâka 

oldu da (Allah onu) yaratıp (organlarını) düzenledi. [bk. 22/5]  39. İşte ondan (o spermadan) erkek 

ve dişi olarak, iki çift var etti. 
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40. Şimdi (insanı bir damla sudan yaratan Allah), ölüleri diriltmeye kâdir değil mi? (Elbette 

kâdirdir.) 

 

31-40. (31-33).‘İşte (kâfir insan peygamberi), doğrulamadı’ Peygamber’e, Kur’ân’a ve âhiret gününe 

inanmamış, Allah rızâsı için dünyâ hayâtında ‘namaz da kılmamış, yüz çevirmiş,’ Allâh’ı 

peygamberlerini, meleklerini, âhiret gününü ve kaderi yalanlamış; namazdan, zekâttan, Allâh’ın 

kitabıyla doğru yolu bulmaktan yüz çevirmiştir. (S. HAVVÂ, 15/472) 

‘Sonra çalım satarak yürüyüp âilesine gitti.’ (..) Allâh’ı, Peygamber’i, Kur’ân’ı, âhireti inkâr etti, 

‘yalan bunlar’ dedi ve Hakk’a karşı arkasını döndü, itaatte bulunmadı. Sonra da bununla iftihar 

ederek çalım sata sata, kurula kurula âilesine, evine ve iline keyif çatmaya gitti. (ELMALILI, 8/447) 

(34, 35).‘(Hem dünyâda) lâyıktır sana (belâ), daha da lâyık.’ ‘(Hem de âhirette) lâyıktır sana 

(azap), daha da lâyık.’ Bu âyetin Ebû Cehil hakkında indiği rivâyeti geçmişti. Bununla berâber ifâde 

ettiği mânânın, benzerlerini de açıkça kapsayacağında kuşku yoktur. (ELMALILI, 8/447)   

Müfessirler ‘evlâ leke’ sözünün birçok anlamı olduğunu söylemişlerdir. ‘Tuh olsun sana, helâk 

olasıca, perişan olasıca, yazık sana’ gibi anlamları vardır. (..) Sözü geçen bu söz bir tür alaydır ve 

cehennemde azap görenlere Allâh’ın (cc) böyle diyeceği Kur’ân’ın diğer âyetlerinde belirtilmiştir. 

Meselâ ‘Hadi tat bakalım, şerefli ve değerli kimse.’ (Duhan 44/49) geçtiği gibi. (MEVDÛDİ, 6/498) 

(36).‘İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?’ (…) İnsan, dünyâda uyacağı birtakım emir ve 

yasaklar konmayarak ihmal edilmiş değildir. Kabrinde de yeniden diriltilmeksizin serbest bırakılacak 

değildir. Bilâkis ona dünyâda uyması gereken emirler ve yasaklar konmuştur. Âhirette de o Allâh’ın 

huzûruna çıkarılacaktır. Burada maksat, âhiret hayâtını ispâtıyla, sapıklar, inatçılar ve câhillerden bunu 

inkâr edenleri reddetmektir. Âyet, bu dünyâda ilâhi emir ve yasaklarla yükümlülük, âhirette de 

hesaplaşma olmayacağına inananları ayıplamaktadır. ( S. HAVVÂ, 15/473, 474) 

(37-39).“(O insan) akıtılan meniden bir nutfe (sperma) değil midir? Sonra bir alâka oldu da 

(Allah onu) yaratıp (organlarını) düzenledi.’ ‘İşte ondan erkek ve dişi olarak, iki çift var etti.”  Şu 

‘insan’ denen varlık nedir? Neden yaratıldı? Başta nasıl bir şeydi? Sonu nasıl oluştu? Dünyâya gözünü 

açıncaya kadarki büyük yolculuğunu nasıl geçirdi? (..) O ilk defa (…) su, fışkırtılan, ana rahmine 

atılan bir meni damlası değil miydi? Bu meni damlacığı, küçücük tek bir hücreden ana rahminden 

kendine özgü konumdaki bir embriyoya dönüşmedi mi? Rahmin çeperlerine asılarak yaşayan ve 

besinini sağlayan bir embriyo aşamasına geçmedi mi? Bu hareketi ona kim ilham etti? Ona bu gücü 

kim verdi? Onu bu yöne kim yöneltti? 

Daha sonra kim onu dengeli yaptı, uyumlu organlı, ilk başta yumurtalı bir tek hücreden ibaretken 

milyarlarca hücreden oluşmuş organizmalı aşamaya geçirdi? İnsan yavrusunun tek hücre aşamasından 

biçimlenmiş ‘cenin’ aşamasına varıncaya kadar aldığı mesâfe ve yolculuğunun cenin aşamasında 

geçirdiği değişmeler doğumundan ölümüne kadar yaşadığı olayların tümünden ve aştığı mesâfelerin 

toplamından daha uzun ve geniş çaplıdır. Bu uzun yolculukta kim ona rehberlik etti? Çünkü o küçücük 

ve güçsüz bir yaratıktı. Ne aklı ne kavrama yeteneği ve ne de deneyimi vardı. (..) O tek hücreden son 

aşamada erkek ve dişiyi kim türetti? Hangi irâde bu hücreye dişi olmasını empoze ederken, şu 

hücreye erkek olmasını empoze etti? Yoksa biri bu işe el attı da ana rahminin karanlıkları içinde bu 

hücreleri bu yolda tercih yapmaya mı iletti? (..) Bunları düşünürken plânlayıcı, fakat fark edilmez bir 

elin varlığını kabul etmek kaçınılmaz olur. İşte bu fark edilmez el, ana rahmine atılmış meni 
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damlacığına uzun yolculuğunda rehberlik etmiş ve sonunda onu belirttiğimiz aşamaya erdirmiştir; yâni 

‘sonra ondan erkek ve dişi çiftler türetmiştir.’ (S. KUTUB, 10/295) 

(40).‘Şimdi (insanı bir damla sudan yaratan Allah), ölüleri diriltmeye kâdir değil mi?’ Hay hay!  

Her türlü noksanlıktan tenzih ederiz O’nu. O ölüleri diriltebilir. Hay hay ! Her türlü noksanlıktan 

tenzih ederiz O’nu. O yeniden dirilişi gerçekleştirecek güce sâhiptir. (..) Hay hay! Her türlü 

noksanlıktan tenzih ederiz O’nu. Kendini ister istemez kabul ettiren bu gerçek karşısında insanın 

yapabileceği tek şey titreyip aklını başına toplamaktır. (S. KUTUB, 10/295) 

‘Gökleri ve yeri yaratan Allah, insanların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi?’ (Elbette yeter.) 

(36/81) İnsanı bir damla sudan yaratan Allâh’ın ölüleri diriltmeye gücünün yeteceği bildirilmektedir. 

Bir şeyi ikinci defâ var etmek,  birincisinden daha kolaydır. ‘Allah ilk defâ yaratan, sonra 

yaratmayı tekrarlayandır. Varlıkları tekrar yaratmak, Allâh’a daha kolaydır.’ (30/27; İ. 

KARAGÖZ 8/340)  
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76 / İnsan Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. Mekke’de indiği de söylenir. 31 âyettir. 24. âyet Mekke döneminde 

inmiştir. Dehr sûresi de denilir. İlk âyetinde geçen “insan” kelimesinden dolayı bu adla anılmıştır. (H. 

T. FEYİZLİ, 1/577) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

76/1-4  İNSANI  KATIŞIK  BİR  NUTFEDEN  YARATTIK 

1.Gerçekten insan(ı yaratmamızdan önce) üzerine öyle uzun bir zaman gelip geçti ki, henüz (o 

vakitlerde insan daha yaratılmadığından), anılan bir şey değildi. [krş.19/67] 

2. Şüphesiz biz, insanı (kudretimizi gösterelim ve teklifimizle) imtihan edelim diye (erkekteki çeşitli 

unsur ve salgılar içindeki genetik kısmın, yumurtadaki genetik kısımla) karışmış bir nutfe (zigot)tan 

yarattık da onu (insanı) işiten ve gören bir varlık yaptık. [bk. 18/7; 67/2] 

3. Şüphesiz biz ona, doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur (kulluğunun gereğini yapar), isterse 

nankör. 

4. Hiç şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, kelepçeler ve alevli bir ateş hazırladık. 

 

1-4.(1).’Gerçekten insan(ı yaratmamızdan önce) üzerine öyle uzun bir zaman gelip geçti ki, henüz 

(o vakitlerde insan daha yaratılmadığından), anılan bir şey değildi.’ İnsanın basit bir varlık olarak 

yaratılmasının üzerinden, gerek topraktan ilk yaratıldığı sırada, gerek anne karnında iken, yaratılış 

dönemlerinde  olgunluk düzeyine ulaşıncaya kadar, henüz adının sanının anılmadığı nice zaman 

geçmedi mi? Kibre kapılarak Rabbi’ne boyun eğmekten kaçınan insan bir zamanlar bir hiç 

olduğunu ve Allâh’ın lütfu sâyesinde yaratılıp olgunlaştırıldığını hiç düşünmüyor mu? (M. KISA, 

1/613)  

(2).‘Biz insanı karışık bir damla sudan yaratmışızdır.’ (…) Bugünkü ilmi anlayışa göre (..) ‘emşâc 

nutfe’ sperm ile onun döllediği yumurta karışımıdır. Esâsen normal hücrenin yarı katı kromozom 

taşıyan iki hücrenin birleşmesiyle meydana gelen tam hücreye ‘zigot’  denilmektedir. İşte Kur’ân-ı 

Kerîm de buna ‘nutfe-i emşâc’ (birbirine katışmış nutfe) ismini vermiştir. Bu da ana karnındaki 

yaratılışın ilk aşaması demektir. (M. DEMİRCİ, 3/473) 

‘Onu deneriz.’ Kendisi için emir ve yasaklar koyarak onu imtihan etmek kastıyla yarattık. 

(Nesefi’den, S. HAVVÂ, 15/490) 

‘Bu yüzden onu işitici ve görücü yaptık.’ (…) Yüce Allâh’ın insan soyunun sürmesine ve belirlediği 

yöntem – ki bu karışım nitelikli  bir sıvı damlasından insan yavrusu yaratmaktır – uyarınca insan 

fertlerinin çoğalmasına ilişkin irâdesinin  arkasında bir hikmet, bir amaç vardır. Ortada rastgelelik 
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diye bir şey yoktur. Bu sûrenin ardındaki amaç, bu canlı türünü sınavdan geçirmektir. Bundan dolayı 

ona algılama, karşılık verme, bilgi edinme ve seçim yapabilme yetenekleri bağışla(n)mıştır. İnsanın 

yaratılışı, algı ve kavrama yetenekleri ile donatılması ve hayâtı boyunca denenmesi, bütün bunlar 

belirli ölçülere bağlıdır. (S. KUTUB, 10/301)  

Gözün görevi ilâhi gerçekleri görmek, kulağın görevi ilâhi gerçekleri dinlemektir. Bu, insanın gözleri 

ve kulakları ile de sınava tâbi tutulduğunu ifâde eder. Kulak ve göz, bilgi edinme araçlarından ikisidir. 

İnsan doğruları, gerçekleri, Allah ve peygamberin sözlerini, öğütlerini, emir ve yasaklarını kulakları 

ile dinler, varlık âlemini ve kevni âyetleri gözleri ile görür ve müşâhede eder. (İ. KARAGÖZ 8/344) 

(3).‘Şüphesiz biz ona, doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, isterse nankör.’ Allah Teâlâ 

insanı akıllı, irâdeli ve iyiyi kötüden ayırma kâbiliyetine sâhip değerli bir varlık olarak yaratmış; 

görevlendirdiği peygamberler ve indirdiği vahiyle ona doğru yolu göstermiş, aynı zamanda kendisine 

irâde ve seçme hürriyeti vermiştir. Artık Allâh’ın gösterdiği doğru yola girip şükredici olmak veya 

şeytana ve nefse uyarak Allâh’ın verdiği imkân ve kâbiliyetleri baskı altına alıp nankör olmak insanın 

kendi elindedir. (krş. İsrâ 17/18-19; Kehf 18/29; KUR’AN YOLU, 5/517) 

(4).‘Hiç şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, kelepçeler ve alevli bir ateş hazırladık.’ Âyetin 

orijinalinde yer alan ‘selâsil’ ayakları ve ‘ağlâl’  da elleri birbirlerine bağlayacak zincirler ve 

demirden yapılmış aygıtlar anlamına gelir. Bir de ayakları zincire vurulmuş ve elleri kelepçelenmiş 

kâfirlerin içine atılacakları çılgın alevli cehennem ateşi vardır. (S. KUTUB, 10/302) 

 

76/5-10  BİZ,  ÇETİN  VE  BELÂLI  BİR  GÜNDEN  KORKARIZ 

5. Doğrusu sâlih müminler, (cennette) karışımı kâfûr olan (dolu) bir kadehten içerler. 

6. (O kâfûr) bir pınardır ki Allâh’ın (iyi) kulları ondan içer(ler) ve istedikleri yere akıttıkça 

akıtırlar. 

7. (İyi müminler, dünyâda) adaklarını (ve ahitlerini) yerine getirirler ve fenâlığı (her tarafa) yaygın 

olan kıyâmet gününden korkarlar(dı). 

8. (İyi müminler) Yoksula, yetime ve esire, kendilerinin ‘arzu ve ihtiyaçları’ varken/‘seve seve’ 

yemek yedirirler:  

9. “Doğrusu biz sizi, sâdece Allâh’ın rızâsı için yediriyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür de 

istemiyoruz.  

10. Çünkü biz ‘yüzleri ekşiten ve asık suratlı yapan’ (dehşetli ve kara) bir günde Rabbimizden 

korkarız.” (derlerdi). [bk. 59/9] 

 

5-10. (5).‘Doğrusu iyiler, (cennette) karışımı kâfûr olan bir kadehten içerler.’ Bâzıları bu âyette 

geçen ‘el ebrâr: iyiler’i başkalarına eziyet etmeyen ve içinde kötülük saklamayan kimseler olarak 

tanımlamışlardır. (..) Rasûlullah (sa) (..) iyiliği ‘gönüle yatan şey’ sözüyle açıklamıştır. İyiler de 

iyilik makamlarını elde eden kimselerdir. (S. HAVVÂ, 15/492) 

(6).‘Kâfûr katılmış dolu bir kâseden içerler.’ (…) Cennetteki iyi kulların içeceğinin kâfûr karışımı 

bir sıvı olduğu belirtiliyor. Cennetlikler yerden oluk oluk kaynayan bu bol ve gür akışlı içeceği kâse 
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kâse içerler. Eski Araplar içkilerine kimi zaman ‘kâfûr’, kimi zaman da ‘zencefil’ katarak onun 

lezzetini artırırlardı. Bu yüzden onlara cennette, içine ‘kâfûr’ karıştırılmış bol ve gür bir içecek 

pınarının olduğu, üstelik bu içeceğin ‘temiz’ yâni sarhoşluk vermeyen bir nitelik taşıdığı haber 

veriliyor. (S. KUTUB, 10/302) 

‘(O kâfûr) bir pınardır ki Allâh’ın (iyi) kulları ondan içer(ler) ve istedikleri yere akıttıkça 

akıtırlar.’ Yâni katkısı ‘kâfûr’ olan o kâseden, hiç durmadan akan ve sonsuz hayat kaynağı olan bir 

çeşme suyu veya o su ile karıştırılmış bir içki içerler. (…) Bu sûrede geçen ‘kâfûr’ Sâffât sûresinde 

geçen ‘bembeyaz, içenlere lezzet verir’  ve Muhammed sûresinde geçen ‘Tadı değişmeyen sütten 

ırmaklar’ (Muhammed, 47/15) gibi nitelikler birbirlerine yakın mânâdadırlar. (ELMALILI, 8/463) 

(7).‘İyi müminler verdikleri sözleri tutarlar.’ Yâni görev edindikleri ibâdetleri yaparlar, 

üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirirler. Başka bir deyimle, bu işi ciddiye alırlar, ona içten 

sarılırlar; sorumluluklarından kaçmaya, yükümlülüklerinden sıyrılmaya kalkışmazlar; bu inanç 

sistemini benimsedikten sonra ondan yan çizmeye yönelmezler. İşte bu anlamda ‘verdikleri sözleri 

tutarlar.’ Yoksa sâdece ‘adaklarını yerine getirirler’ denmek istenmiyor. (..) ‘..ve şerri yaygın olan 

bir günden korkarlar.’ İyilerin korktukları bugün Kıyâmet günüdür. (S. HAVVÂ, 15/493) 

(8-10).‘İyi müminler yoksula, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler.’ İhtiyaçlı ve istekli 

bulunmalarından dolayı yemeği sevmelerine rağmen, yâhut Allâh’ı sevmeleri sebebiyle, kazanma 

gücü olmayan fakire, babası olmayan yetime, esir düşmüş kimseye yemek yedirirler. Bu âyetin nâzil 

olduğu zamanlarda müslümanların esirleri kâfirlerdir. Buradan anlıyoruz ki, onların yaptığı hayırlar 

müslüman şöyle dursun kâfire kadar uzanıyordu. (S. HAVVÂ, 15/493)  

Daha sonra yemek yedirmelerinin sebebini açıklamak üzere: ‘Biz sizi ancak Allah rızâsı için 

doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz’ derler. Fakat bunu açıkça yüzlerine 

söylemez, içlerinden ve hâlleriyle söylerler. Onun için burada ‘böyle derler’ diye açıkça 

söylenmemiş, dolaylı olarak ifâde edilmiştir. (ELMALILI, 8/465) 

‘Doğrusu biz asık suratlı çetin bir günde Rabbimizden korkarız (derler)’ Bunları sâdece belki 

Allah kötü çehreli, çatık suratlı günde (Kıyâmet gününde) bize merhamet eder, bizi lütfuyla karşılar 

diye yapıyoruz, derler. (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 15/493) 

 

76/11-22  NE  YANA  BAKARSAN  BAK  ULU  BİR  SALTANAT  GÖRÜRSÜN 

11. Allah da, o günün şerrinden iyi müminleri korur ve (yüzlerini) bir parlaklık ve sevince 

kavuşturur.  

12, 13. (Nefislerinin arzularına ve eziyetlere) dayandıklarından dolayı onları cennet ve ipekle 

ödüllendirir. 13. Orada (onlar) koltuklara dayanmış olarak; ne bir güneş(in yakıcı sıcağı) ne de 

şiddetli bir soğuk görürler;  

14. (Cennet ağaçlarının) gölgeleri yakından üzerlerine düşer, meyveleri de (koparmaları için) aşağı 

yakınlaştırılır.  

15, 16. Onlara (sunulmak üzere) gümüş kaplar ve billûr kupalar dolaştırılır. 16. O gümüş 

(beyazlığında) billûr (kupa)lar ki onları(n içindeki şarabı, içecekleri) bir miktarda ölçer(ek 

sunar)lar. 
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17, 18. Orada karışımında zencefil olan (dolu) kadehlerde (cennet şarabı) içirilir. 18. (O zencefil) 

orada bir pınardır ki ona “Selsebîl” adı verilir. 

19. (Cennet ehline hizmet için) çevrelerinde (hep aynı yaşta kalacak) ölümsüz gençler dolaşır ki 

onları görünce, saçılmış birer inci sanırsın. 

20. (Ey Peygamberim! Cennette) nereye baksan, (târife sığmaz) bir nîmet, büyük bir mülk (ve 

saltanat) görürsün. 

21. (İyi müminlerin) üstlerinde, yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş bileziklerle 

süslenmişlerdir. Rableri de onlara gâyet temiz bir (âhiret) şarabı içirir. 

22. “Bu (nîmetler), şüphesiz sizin için bir mükâfattır, çalışmanız da karşılığını bulmuştur.” 

(denilir). 

 

11-22. (11).‘Allah da, o günün şerrinden onları korur’ 11’inci âyetteki ‘Allah onları korur’ 

cümlesindeki ‘onlar’ ile maksat, iyi müminler, ‘Allâh’ın koruması’ onları dirilişte, mahşer yerinde 

ve hesap esnâsında herhangi bir sıkıntıya mâruz bırakmamasıdır. Bu husus âyette ‘bu günün 

şerrinden’ şeklinde ifâde edilmiştir. (..) ‘Âhiret gününün şerri’, o günün her türlü sıkıntısı ve 

azâbıdır. 11’inci âyete göre iyi müminler, âhirette hiçbir sıkıntı çekmeyecek ve azap 

görmeyeceklerdir. (bk. 52/18; İ. KARAGÖZ 8/350, 351)  

‘ve (yüzlerini) bir parlaklık ve sevince kavuşturur. (Nefislerinin arzularına ve eziyetlere) 

dayandıklarından dolayı onları cennet ve ipekle ödüllendirir.’ ‘Sabırlarına karşılık onlara verilir’ 

bununla sabrın, iyi kişilerin başarılı olma sebeplerinden biri olan en seçkin özellikleri olduğuna ve 

böylece aynı anda hem şükrettiklerine hem de sabrettiklerine işâret olunmuştur. ‘Cennet,’ yâni 

diledikleri gibi yiyip içecekleri, gönülde yer alan hoş bir bahçe ‘ve bir ipek’ ‘Orada giysileri de 

ipektir.’ (Hacc 22/23; Fâtır 35/33) âyetinde de belirtildiği gibi, bir ipek ki onu giyip süslenirler. Bu 

yüzlerindeki parlaklık ve içlerindeki sevinç, bu cennet ve ipek şu hâl ile ifâde ediliyor: ‘Koltuklar 

üzerine dayanıp kurularak’ (ELMALILI, 8/466)   

(13).‘Orada koltuklara dayanmış olarak; ne bir güneş(in yakıcı sıcağı) ne de şiddetli bir soğuk 

görürler;’ Onlar güvenli bir toplantıda bir araya gelmiş, sohbet ediyorlar. Çevrelerini saran hava, 

bolluk, refah havasıdır. Bu hava sıcak değil, ılıktır; soğuk değil, serindir. Ne yakıcı rüzgâr estiren bir 

güneş ve ne de dondurucu soğuk vardır. Bu tanıtmaya şunu eklemeliyiz: Orası başka bir âlemdir; 

orada ne şu bildiğimiz güneş ve ne de onun benzeri olan başka güneşler vardır, o kadar. (S. KUTUB, 

10/305) 

(14).‘Meyve ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkmış ve devşirilmeleri de kolaylaştırılmıştır.’  

‘Onlara (sunulmak üzere) gümüş kaplar ve billûr kupalar dolaştırılır.’  ‘O gümüş (beyazlığında) 

billûr (kupa)lar ki onları(n içindeki şarabı, içecekleri) bir miktarda ölçer(ek sunar)lar.’  ‘Orada 

karışımında zencefil olan kadehlerde (cennet şarabı) içirilir.’  ‘(O zencefil) orada bir pınardır ki 

ona “Selsebîl” adı verilir.’  Cennetlikler, geniş yapraklı ağaçların gölgeleri, yere sarkmış dalların ve 

tatlı, ılık bir havanın altında, koltuklarına kurulmuş olarak safâ sürerlerken, buyruklarındaki 

hizmetçiler kendilerine gümüş kaplarda getirilen ve yine gümüş maşrapalarla dağıtılan içecekler 

sunarlar. Bu gümüş maşrapalar gümüşten olmalarına rağmen, kristal gibi şeffaftırlar ki, dünyâdaki 

gümüş kaplarda böyle bir özellik görülemez. Ayrıca bu maşrapalar, bu kâseler hem yararlılığı hem de 

güzelliği bir araya getiren, uygun büyüklüktedirler. Sonra bu içeceğe ‘zencefil’ karıştırılmıştır. Tıpkı 

daha önce tanıtılan bir cennet içeceğinin içine ‘kâfûr’ karıştırıldığı gibi. Ayrıca içecek tatlılığından ve 
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hoş içimliliğinden dolayı ‘selsebil’ adı ile anılan bir cennet pınarından sağlanmaktadır. (S. KUTUB, 

10/306)    

(15).‘Orada gümüşten kaplar…’ Zuhruf (…) 43/71’inci âyette ‘onlar için altın kadeh ve tepsiler 

dolaştırılır, canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı herşey oradadır. Siz orada temelli 

kalıcısınız’ buyurulmuştur. Bundan anlaşılıyor ki, orada bâzen altın tabak ve bâzen de gümüş tabak – 

çanak kullanılacaktır. (MEVDÛDİ, 6/517)   

Dahası var. Bu testilerle ve kâselerle cennetliklere içecek dağıtan hizmetçiler, yüzlerinde tüy 

bitmemiş tâze dalikanlılardır. Ne zaman aşımına uğrarlar ve ne de yaşlanırlar.  Hep genç,  delikanlı 

ve parlak yüzlü kalırlar. Cennetin orasına burasına inciler gibi serpilmişlerdir. Okuyoruz: ‘Onlara hiç 

ölmeyecek gençler hizmet ederler. Bu gençleri görsen, ortalığa saçılmış birer inci sanırsın.’ (S. 

KUTUB, 10/306)   

(20).‘(Cennette) nereye baksan, (târife sığmaz) bir nîmet, büyük bir mülk (ve saltanat) görürsün.’ 

Kederden, kin ve hîleden uzak, katıksız bir nîmet ve anlatılamayacak büyük bir saltanat (görürsün). 

(ELMALILI, 8/467) 

(21).Yâni, o nîmet içindeki kişileri gördüğün vakit veya ölümsüz hizmetçilerle etraflarında dolaşıldığı 

veya koltukları üzerinde oturdukları sıradaki hâlleri, üstlerinde giyim yâhut üst taraflarında tezyinat 

olarak ‘yeşil sündüs giysiler vardır,’ yâni sündüs adı verilen, gâyet ince ve zarif ipek kumaşlardan 

yeşil giyecekler ‘ve istebrak vardır.’ Yâni kalın veya sırmalı ipek kumaşlar ki ‘Sündüs ve atlastan 

elbiseler giyerler.’ (Duhan, 44/53) mânâsınca sırasına göre giyinirler veya oturdukları yerler aşağıdan 

yukarı ve yukardan aşağı bunlarla donatılmıştır. (ELMALILI, 8/467, 468) 

‘ve onlara Rabları tertemiz bir şarap sunmaktadır.’ Ki hem temiz, hem de hiçbir keder ve leke 

bırakmayacak şekilde son derece temizleyici bir şaraptır. Bu şarap, daha önce söz edilen biri kâfûr 

katkılı, diğeri zencefil katkılı iki türün ikisinden de üstün ve doğrudan doğruya âlemlerin Rabbi 

tarafından içirilen, hiçbir katkı katılmamış, mutlak bir şekilde saf ve temizlik vasfıyla seçkin tertemiz 

bir içki. Bu, Hakkın Cemâline kavuşma neşesidir. (ELMALILI, 8/468) 

15-21’inci âyetlerde cennetliklerin içecekleri içkiler, sunucular ve hizmetçiler anlatılmakta; 

elbiseleri ve takıları tasvir edilmektedir. Müfessirler, buradaki kâselerin gümüş ve billûrlarla 

tanıtılmasının, sâdece bilinmeyeni bilinenle anlatmak, böylece muhâtabın zihninde cennet 

nîmetleriyle ilgili bir imaj, bir fikir ve sonuçta bir arzu uyandırmak maksadıyla yapılmış bir 

benzetmeden ibâret olduğunu belirtirler. Bunların mâhiyetleri hakkında bir şey söylemek mümkün 

değildir. Nitekim Abdullah b. Abbas ‘Cennetteki nîmetlerle dünyâdakiler arasında isim 

benzerliğinden başka benzerlik yoktur.’ (Râzi, ayrıca bk. Bakara 2/25; KUR’AN YOLU, 5/519, 520)   

(22).“Bu (nîmetler), şüphesiz sizin için bir mükâfattır, çalışmanız da karşılığını bulmuştur.” 

(denilir).’ Dünyâdaki çalışmalarınız boşa gitmedi; kıymeti takdir olunup daha büyük bir mükâfat ile 

karşılandı. Bu hitap, cennetlikler cennete girip kendileri için hazırlanmış olan nîmetleri gördükleri 

zamanki kutlama ve tebrik hitâbını hikâyedir. Yâni o zaman böyle denecektir. (ELMALILI, 8/470) 

 

76/23-31  SABAH  AKŞAM  RABBİNİN  İSMİNİ  YÂDET 

23. (Ey Peygamberim!) Bu Kur’ân’ı peyderpey indiren biziz. 
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24. (Ey Peygamberim!) Rabbinin hükmüne bağlanıp sabret ve (dînin emirlerini yerine getirmede) 

onlardan hiçbir günahkâr veya nanköre / kâfire boyun eğ(ip itaat et)me! [krş. 58/22; 68/8-14] 

25, 26. (Ey Peygamberim!) Ve sabah akşam Rabbinin ismini an. 26. Gecenin bir kısmında O’na 

secde et (akşam ve yatsı namazlarını kıl) ve geceleyin uzun uzadıya O’nu tesbih et (teheccüd 

namazı kıl). [bk. 73/20] 

27. Şüphesiz kâfirler, acele geçen (dünyây)ı severler de önlerindeki âhireti arkalarına atarlar.  

28. Kâfirleri biz yarattık ve eklemlerini (ve bütün vücut kısımlarını) sağlamlaştırdık. Biz 

dilediğimiz zaman, onları (helâk eder) benzerleriyle değiştiriveririz (yerlerine başka insanları 

getiririz). 

29. Şüphesiz ki bu (Kur’an) bir öğüttür. Artık kim dilerse, Rabbine (varan) bir yol edinir. 

30. (Ey insanlar!) Allah dilemedikçe siz (bir şey) dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah, hakkıyla 

bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir. 

31. (Allah,) dilediğini rahmetine eriştirir (cennetine koyar). Zâlimlere gelince, onlar için acıklı bir 

azap hazırlamıştır. 

 

23-31. (23, 24).‘Şüphesiz Kur’ân’ı sana Biz indirdik, Biz.’ ‘Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret ve 

onlardan hiçbir günahkâra yâhut hiçbir nanköre itaat etme.’ ‘Sabah akşam Rabbinin adını an.’ 

‘Gecenin bir kısmında O’na secde et, onu geceleri uzun uzadıya tesbih et.’   

Kur’ân-ı Kerîm’in bu âyetlerde verdiği (1) birinci tâlimat Allah’ın emirlerini tutup, kulluk 

vazifelerimizi yerine getirdikten sonra Rabbimizin vereceği hükmü, meydana getireceği neticeyi 

sabırla beklemek gelir. Çünkü acele etmek bir fayda vermez. (Ö. ÇELİK, 5/316) 

24’üncü âyetteki ‘Rabbinin hükmü’  ile maksat, peygamberlik görevi, Kur’an’da yer alan emir ve 

yasaklardır. Yüce Allah, Hz. Peygamberin şahsında müminlerin Kur’an hükümlerine sabırla 

sarılmalarını ve yılgınlık göstermemelerini emretmektedir. Âyet, Allâh’ın emir ve yasaklarına hayat 

boyu riâyet edilmesi gerektiğini belirtir. (İ. KARAGÖZ 8/355) 

(2) İkinci tâlimâtı, hiçbir günahkâra veya nankör kâfire itaat etmemek, boyun bükmemektir. Çünkü 

onların, zaman zaman Allâh’ın murâdına aykırı talepleri olmaktadır. Nitekim müşrikler, 

Peygamberimiz (s)’den kurulu düzenlerini sarsan tebliğ davasından vazgeçmesini istemişler; böyle 

yaptığı takdirde kendisine mal, mülk, makam, itibar (kadın, M. SELMAN) gibi maddi- mânevi 

karşılıklar vaadetmişlerdi. Efendimiz (s) ise, bunların hepsini reddetmiş, güneşi sağ, ayı sol eline 

koysalar bile kesinlikle dâvâsını bırakmayacağını söylemişti. (Ö. ÇELİK, 5/316) 

(24).‘Rabbin hükmünü verinceye kadar sabret.’ O’nun belirlediği an gelinceye kadar eziyetlere ve 

baskılara sabret. Eğrilik cephesinin gâlip gelmesine, şer güçlerin gemi azıya almalarına sabret. En 

çok da bu Kur’ân’da sana indirilen gerçeğe sımsıkı sarılarak sabret. Sabret de, sakın o adamların bu 

inanç sisteminin zararına olacak barış ve ortak noktada buluşma önerilerine kulak asma. (S. 

KUTUB, 10/310)  

(25, 26).(3) Kur’ân’ın üçüncü tâlimâtı gece gündüz Allâh’a ibâdete O’nu zikir ve tesbîhe devam 

etmektir. Burada (25 ve 26’ncı âyetlerde) beş vakit namaza ve teheccüd namazına işâret olduğu 

belirtilir. Şöyle ki: ‘Rabbinin ismini zikir’den maksat namaz kılmaktır. ‘bükra’ sabah ve sabahtan 
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öğlene kadar olan vakit demek olup, bununla ‘sabah namazı’na işâret olunur; ‘asîl’ öğleden akşama 

kadar olan vakittir. Bununla ‘öğlen ve ikindi namazları’na işâret edilir. ‘Gecenin bir kısmında 

secde etmek’ten maksat, akşam ve yatsı namazlarıdır. Gecenin uzun bir bölümünde yapılması istenen 

tesbih ise ‘teheccüd namazı’dır.  Diğer tesbihat, zikir ve istiğfar da buna dâhildir. (Ö. ÇELİK, 5/317)  

(…) İslâm çağrısına karşı duran direniş hareketinin ardındaki sebepleri şu üç kategoride 

toplayabiliriz: (a) İleri gelen müşriklerin sosyal konumları, o günün egemen toplumsal değerleri, 

siyâsi otorite, servet ve çıkarlar; (b) Alışkanlıklar, âdetler ve geleneksel hayat tarzı; (c) Değer 

yargılarından ve ahlâk bağlarından sıyrılmak isteyen içgüdülerin ve ihtiraslârın dürtüsü. Bütün bunlar 

ilk çağrı hareketinin karşısına dikilen faktörlerdi. Aynı faktörlerin her zaman ve her yerdeki çağrı 

hareketinin karşısına dikildikleri görülür. Bu faktörler İslâm küfür savaşının değişmez faktörleridir. 

(S. KUTUB, 10/308) 

Gerçekten müşrikler, Peygamberimize siyâsi mevki içerikli, servet içerikli, şehvet tatmini içerikli 

vaadler yapıyorlardı. Ona kabîlelerinin önderi olmayı, verecekleri servetlere konmayı öneriyorlardı. 

Kendisini Mekke’nin en zengini yapacaklarına söz veriyorlardı. Hatta O’na güzel kızları peşkeş 

çekeceklerini söylüyorlardı. Nitekim müşriklerin elebaşılarından biri olan Utbe b. Rebia birgün 

Peygamberimize ‘Bu dâvâdan vazgeç, sana kızımı vereyim. Kızım Kureyş kabîlesinin en güzel 

kızlarından biridir’ demişti. Bütün bunlar öteden beri eğrilik yanlılarının her yerdeki ve her kuşaktan 

dâvâ adamlarını satın almak için yaptıkları çekici teklifler olagelmiştir. (S. KUTUB, 10/310) 

(27).‘Şüphesiz kâfirler, acele geçen (dünyây)ı severler de önlerindeki ağır günü (âhireti)  

arkalarına alırlar.’ Kâfirler, dünyâyı âhirete tercih ederler. Kıyâmet gününe aldırmazlar. O günün 

sıkıntıları kâfirlere ağır geleceği için ‘yevmen sakîla: ağır bir gün’ ifâdesi kullanılmıştır. Kâfirler 

dünyâyı tercih edip, bundan dolayı kıyâmet için çalışmadıklarına göre müslümana onlar gibi hareket 

etmek yakışmaz. (S. HAVVÂ, 15/499) 

Bu adamların hiçbir sözlerine uyulmaz, tutturdukları yolda peşlerinden gidilmez. Müminler ile ortak 

hedefleri ve paylaşılır amaçları olmaz. Şu geçici dünyâdaki mallarına, mevkilerine ve konforlarına 

imrenilmez. Çünkü şu dünyânın günleri sayılıdır, nîmeti ve konforu yetersizdir, sâhiplerine gelince 

onlar da küçük ve basit zavallılardır. (S. KUTUB, 10/312) 

(28).‘Kâfirleri biz yarattık; onların yaratılışını sapasağlam yaptık.’ Mafsallarını da biz pekiştirdik. 

Yâni mafsallarının bağını sinirlerle biz sağlamlaştırdık. Tâ ki böylece kalkıp oturabilsinler, alıp 

verebilsinler, hareket edebilsinler. Yaratan ve nîmet veren varlığın hakkı nankörlük edilmek değil, 

şükredilmektir. (İ. H. BURSEVİ, 22/595) 

‘Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getiririz.’ Onları helâk etmek istediğimiz zaman helâk ederiz 

ve onların yaratılışta benzerlerini itaat edenlerle değiştiririz. (Nesefi’den S. HAVVÂ, 15/500)  

(29).‘Şüphesiz ki bu (Kur’an) bir öğüttür. Artık kim dilerse, Rabbine (varan) bir yol edinir.’ 

Nesefi: ‘İtaatle Allâh’a yaklaşarak ve peygamberinin sünnetine uyarak, Rabbine götüren bir yol tutar’ 

der. İbn Kesir der ki: ‘Dileyen Kur’ân’la doğru yolu bulur.’ (S. HAVVÂ, 15/501) 

(30, 31).‘Allah dilemedikçe siz (bir şey) dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hüküm 

ve hikmet sâhibidir.’   ‘(O,) dilediğini rahmetine eriştirir. Zâlimlere gelince, onlar için acıklı bir 

azap hazırlamıştır.’ Külli irâde Allâh’a âittir. Kula verilen, ancak bu külli irâdeye bağlı bir cüz’i 

irâdedir. Kul, kendine verilen bu cüz’i irâdeyle bir şeyi dileme, tercih etme ve karar verme imkânına 

sâhiptir. Meselâ, bununla hak veya bâtıl istediği dîini seçebilir. Bununla helâl veya haram bir geçim 

yolu benimseyebilir. Yine bu irâdeyle güzel veya çirkin bir ahlâk yolu tercih edebilir. Ancak, 
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tercihlerini eyleme dökerken, Allah kendisine ne kadar müsâade buyurursa o kadarını 

gerçekleştirebilir. Eğer bu konuda Allah insana sınırsız bir irâde ve yetki vermiş olsaydı, dünyâ 

nizâmı altüst olurdu. Hâsılı Cenâb-ı Hak, dünyâda böyle bir denge kurmuş ve insanı da bu çerçevede 

sorumlu tutmuştur. İnsana düşen, bu sınırlı çerçeve içinde üzerine düşen kulluk görevini yaparak 

sınavı kazanmak, her türlü şirk, küfür, isyan, zulüm ve haksızlıklardan uzak durup Allâh’ın rızâsına 

uygun ameller işleyip ilâhi rahmete girenlerden olmaya çalışmaktır. (Ö. ÇELİK, 5/318) 

Allah Teâlâ doğru yolu bulmanın ve sapıtmanın kendi dilemesiyle olduğunu vurgulamıştır. Ancak 

O’nun doğru yola ulaştırması lütfundan, sap(ıklıkta bırak)ması ise adâletindendir. Allâh’ın 

irâdesinin herşeyi içine alması insanın seçim yapmasına engel değildir. İnsan seçim yapma gücüne 

sâhiptir ve Allâh’ın irâdesi ise herşeye şâmildir. İrâdesinin böyle kapsamlı olması yücelik ve üstünlük 

alâmetidir. Yoksa kâfirin isyânı Allâh’ın istememesine rağmen olur, hoşnutluğunu kazanmak da 

O’nun yardımı olmaksızın gerçekleşirdi. (S. HAVVÂ, 15/502) 
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77 / Mürselât Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. 48. âyeti Medîne döneminde inmiştir. Sûre, adını birinci 

âyetteki “mürselât” kelimesinden almıştır ve “gönderilenler” demektir. (H. T. FEYİZLİ, 1/579) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

77/1-15  O  GÜN  YALAN  SAYANLARIN  VAY  HÂLİNE 

 

1-7. Andolsun (emrimizle meleklerden) birbiri ardınca gönderilenlere, (görevlerine) sert 

‘rüzgârlar gibi koştukça koşanlara’, yaydıkça yayanlara, (hak ile bâtılı, emre göre) ayırdıkça 

ayıranlara, (kötülüklerden) özür dilemek veya (cezâya karşı) uyarmak için öğüt (vahiy) 

bırakanlara; ki vaad (ve tehdit) edildiğiniz şeyler mutlaka olacaktır. 

8-11. Yıldızlar(ın ışığı) söndürüldüğünde, gök yarıldığı, dağlar (yerinden) sökülüp 

savrulduğunda, peygamberlere (ümmetlerine şâhitlik için) belli bir vakit verildiğinde, (artık 

kıyâmet kopmuştur.) 

12, 13. (Bunları duyanlar: “Bu hesap) hangi güne ertelenmiş?” derler. 13. (Bil ki, herşey) ayırıp 

hüküm verme gününe (ertelenmiştir.) 

14. (Ey Peygamberim!) Hüküm verme gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? 

15. (Kıyâmet gününü, peygamberleri ve kutsal kitapları) yalanlayanların o gün vay hâline! 

 

1-15. (1-7).‘Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere, estikçe esenlere;’ Bu iki âyette geçen 

‘mürselât’ ve ‘âsıfât’  kelimeleriyle rüzgârlar kastedilmektedir, çünkü ‘gönderilenler’ ve ‘estikçe 

esenler’ rüzgârların vasıflarıdır. (M. A. SÂBÛNİ, 3/475) 

Burada esâsen rüzgârın çeşitli durumlarına işâret edilerek denilmektedir ki; denizlerden buhar 

yükselir, rüzgârlar bunları taşıyıp öncelikle çeşitli cüzlere ayırır ve yeryüzünün değişik bölgelerine 

yağmur olarak bırakırlar. Bu da bize gösterir ki, kâinatta işler kendi kendine yürümemektedir. Onu 

yürüten Yüce bir kudret vardır. Böylece yeryüzünde insanların, hayvanların ve bitkilerin hayâtıyla 

rüzgâr ve yağmur arasında derin bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. (MEVDÛDİ’den M. DEMİRCİ, 

3/479) 

‘Andolsun yaydıkça yayanlar, zikri getirenlere; kabahati silmek ve uyarmak için.’ Bu âyetlerde 

geçen ‘nâşirât’, ‘fârikât’ ve ‘mülkıyât’ kelimeleri ‘melekler’ için olduğu açıktır. Çünkü ‘yaydıkça 

yayanlar’, ‘hakla bâtılı ayıranlar’, ‘ilâhi vahyi taşıyanlar’ ifâdeleri melekler olduğunu açıkça 
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göstermektedir. Biz de İbn Kesir ve Teshil (li ulûmi ‘ttenzil) in görüşlerini tercih ettik. (M. A. 

SÂBÛNİ, 3/475) 

(…) Melekler Allâh’ın emirlerini peygamberlere indirir ve hakla bâtılı, hidâyet ile sapıklığı, helâl ile 

haramı birbirinden ayırt ederler. Peygamberlere, yaratıkların kabahatini silen ve eğer Allâh’ın 

emirlerine muhâlefet ederlerse uyaran bir vahiy getirirler. (S. HAVVÂ, 15/518)    

Benim kanaatime göre; ard arda gönderilen meleklerle, şiddetle esen rüzgârlar arasında belirgin bir 

uygunluk vardır. Nasıl melekler vahiy, müjde,  yardım ve huzur gibi hayırlı şeyler getirirse, 

rüzgârlarda yağmur ve bereket getirir. İşte bu yönden meleklere yapılan yeminle rüzgârlara yapılan 

yemin arasında açık bir uygunluk bulunmaktadır. (S. HAVVÂ, 15/517) 

‘ki vaad (ve tehdit) edildiğiniz şeyler mutlaka olacaktır.’ Bu âyet, önceki yeminlerin cevâbıdır. 

Nesefi burada şöyle der: ‘Size vaadolunan Kıyâmet günü kesinlikle vâki olacaktır. Bunda hiçbir şüphe 

yoktur.’ (S. HAVVÂ, 15/518) 

(8-11).‘Yıldızlar(ın ışığı) söndürüldüğünde, gök yarıldığı, dağlar sökülüp savrulduğunda, 

peygamberlere (ümmetlerine şâhitlik için) belli bir vakit verildiğinde, (artık kıyâmet kopmuştur.)’ 

O gün yıldızlar kararır, gök parçalanır, dağlar ufalanıp havada uçan toza dönüşür. Kur’ân’ın çeşitli 

sûrelerinde bu evrensel alt üst oluşu tasvir eden birçok sahneler sunulur. Bütün bu sahnelerine 

verdikleri ortak imaj şudur: O gün görünen evrenin şirâzesi kopar. Bu kopmaya korkunç gürültüler, 

sarsıntılar ve patlamalar eşlik eder. Bu dehşetli olaylar insanların öteden beri gözledikleri deprem 

gibi volkanik patlamalar gibi, yıldırımlar gibi korku ve dehşet saçan küçük çaplı doğal olaylara hiç 

benzemezler. Eğer bir karşılaştırma yapacak olursak bu doğal olaylar, kıyâmetin dehşetli olayları 

yanında, hidrojen bombası yanındaki çocukların bayram fişekleri patlatmaları gibi kalır. Bu 

karşılaştırma bile sâdece bir meseleyi insan aklına yaklaştırma girişiminden ibârettir. Yoksa evrenin 

parçalanmasının ve bize anlatıldığı biçimde dağılmasının meydana getireceği dehşet, kesinlikle 

insanın tasavvur kapasitesine sığmayacak kadar büyüktür. (S. KUTUB, 10/320)    

‘Peygamberlerin (ümmetleri hakkında şâhitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyâmet 

kopmuştur).’ Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok yerde, Allâh’ın Haşr meydanında bütün insanları kendi 

huzûrunda toplayıp her kavmin peygamberini şâhit olarak çağıracağı ve Allâh’ın mesajının 

insanlara ulaşıp ulaşmadığına şehâdet ettireceği beyan edilmiştir. (Mâide 5/109) Sapık ve suçlu 

olanların karşısında Allah ilk olarak peygamberleri şâhit gösterecek ve en büyük belgesi bu olacaktır. 

Böylece sapıklığa düşmelerinin nedeninin kendileri olduğu açığa çıkacaktır. Allâh’ın onlara bunu 

haber verdiği de ispatlanacaktır. (MEVDÛDİ, 6/531)  

(12-14).‘Peki bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir?” ‘Hüküm gününe’ ‘Sen, hüküm gününün 

ne olduğunu bilir misin?’ Kıyâmetin bir ismi de ‘fasıl günü’dür. Bu, ‘hüküm günü’ demektir. 

Çünkü o günde insanlar arasında adâletle hükmedilecek, haklı ile haksız, iyi ile kötü, cennetlikle 

cehennemlik birbirinden ayrılacaktır. (Ö. ÇELİK, 5/324) 

(15).‘Gerçeği (Peygamberleri, kutsal kitapları ve âhiret gününü)  yalanlayanların o gün vay hâline!’ 

‘Veyl, bir felâket olunca durumun fecaatini belirtmek için söylenen bir sözdür. ‘Yazık, yazık!’ ‘Vay 

hâline!’ demektir. Bu kelime, ‘uçuruma yuvarlanmak’, ‘helâk ve ziyâna uğramak’ gibi anlamlar 

yanında, birine azap temenni etmek için de kullanılır. Buna göre ‘Yalanlayanlara veyl olsun’ 

buyurulmakla, hem onların hâllerinin fecaati, hem de belâya lâyık olup cezâyı hak ettikleri haber 

verilmiş olur. Bu âyet sûre boyunca on kez tekrar edilir. Her defasında da peşine geldiği âyetlere göre 

bir mânâ ifâde eder. Burada ‘hüküm gününü yalanlayanlar’ kastedilir. (Ö. ÇELİK, 5/324) 
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‘Mükezzibîn’ kelimesinin her âyette tekrarlanmadan önce geçen konunun ifâde ettiği mânâya göre 

düşünülmesi gerekir. Meselâ birinci geçtiği yerde hüküm gününü, ikincide suçlulara yapılacak azâbı, 

üçüncüde Allâh’ın ilmini ve gücünü, dördüncüde insanoğlunun muhtaç ve sınırlı bir güce sâhip 

olduğunu, ilâhi kudretin herşeyi kapladığını ve Allâh’ın nîmetini inkâr mânâları ile ilgilidir. 

(ELMALILI, 8/480) 

 

77/16-24  BİZ  SİZİ  DAYANIKSIZ  BİR  SUDAN  YARATMADIK  MI? 

16-18. Biz öncekileri (bu yüzden) helâk etmedik mi? 17. Sonra gerideki (inkârcı)ları da onların 

âkıbetine uğratırız. 18. Biz kâfir ve zâlimlere böyle yaparız. 

19. (Bunları) yalanlayanların o gün vay hâline! 

20-23. (Ey insanlar!) Biz sizi değersiz bir sudan yaratmadık mı?  21-22. Hem onu, (doğum için) 

belli bir vakte kadar sağlam bir yer (olan rahm)e koyduk. [krş. 23/13]  23. İşte (bunu), biz takdir 

ettik. Biz ne güzel takdir edeniz! 

24. (İnsanla ilgili bunca mûcizeleri) yalanlayanların o gün vay hâline! 

 

16-24. (16).‘Biz öncekileri (bu yüzden) helâk etmedik mi?’ Âhireti inkâr ederek bu dünyâyı asıl 

hayat zanneden ve bu dünyâdaki neticeleri, hayır ve şerri ölçü kabul ederek ahlâki değerleri ona 

bağlayan bütün kavimlerin istisnâsız hepsi de helâk olmuşlardır. Bir gerçek olan âhireti hesâba 

katmadan davrananlar hüsrâna uğrarlar. (MEVDÛDİ, 6/531) 

(17, 18).‘Sonra gerideki (inkârcı)ları da onların âkıbetine uğratırız.’ Sonrakilerden onlara 

benzeyenlere, öncekilere yaptığımızın aynısını yapacağız. Çünkü sonrakiler de onlar gibi 

yalanlamışlardır. Bu, Bizim âdetimizdir. Bu sebeple Allah Teâlâ bir sonraki âyette: ‘İşte Biz suçlulara 

böyle yaparız.’ Suç işleyen herkese o cezânın aynısını uygularız. O hâlde Kıyâmeti ve Peygamberleri 

yalanlamaktan sakının. (S. HAVVÂ, 15/522, 523) 

(20-23).‘Biz sizi değersiz bir sudan yaratmadık mı?’  Yüce Allah insanı, erkeğin sperminin, 

kadının yumurtasını döllemesi ile oluşan embriyodan yaratmış, ana rahmine onu çeşitli aşamalardan 

geçirerek, maddi ve mânevi kâbiliyetlerle donatarak yeryüzüne en mükemmel varlığı hâline 

getirmiştir. İnsanın bunu bilmesi, Rabbini tanıması ve O’na kullukta kusur etmemesi, dünyâ 

hayâtının sonlu olduğunu, bir gün öleceğini, toprağa gireceğini, kıyâmet kopunca diriltileceğini 

bilmesi ve âhiret için hazırlık yapması gerekir. (İ. KARAGÖZ 8/366, 367)  

‘Biz takdir ettik / karar verdik’ Herşeyin var olmasına, insanların rızkına, anne rahminde çocuğun 

boyu, rengi, aklı ve yeteneklerine, yaşama süresi dolanların ölümlerine, kâinatta olup biten herşeye 

karar veren yüce Allah’tır. Vâkıa sûresinin 60’ıncı âyetinde ‘Aranızda ölümü biz takdir ettik’ âyeti 

de bu anlamı ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 8/367) 

‘Hem onu, (doğum için) belli bir vakte kadar sağlam bir yer (olan rahm)e koyduk.’ ‘İşte (bunu), 

biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeniz!’ (…) İnsan iki yönden uyarılmaktadır: (a) Allah insanı 

basit, zayıf genellikle bir sudan yâni meniden yaratmış, ana rahminde onu çeşitli aşamalardan 

geçirerek, maddi ve mânevi kâbiliyetlerle donatarak yeryüzünün en mükemmel varlığı hâline 

getirmiştir. Ama insanoğlu nankörlük ederek kendisine paha biçilmez nîmetleri lütfeden Allâh’a 

isyan etmektedir. İşte bundan dolayı ‘O gün inkârcıların vay hâline!’ buyurularak insanlar 
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uyarılmıştır. (b) Âyetlere göre öldükten sonra dirilme olayı mutlaka gerçekleşecektir. Zîrâ basit bir 

sudan böyle mükemmel insanı yaratıp meydana getiren yaratıcı kudret onu öldükten sonra diriltmeye 

de kâdirdir. (KUR’AN YOLU, 5/528)  

 

77/25-34  YALAN  SAYAGELDİĞİNİZ  AZÂBA  DOĞRU  GİDİN 

25-26. Yeri hem dirilere hem de ölülere bir toplanma yeri yapmadık mı?   

27. Orada yüksek sâbit dağlar var etmedik mi? Size tatlı su(lar) içirmedik mi? 

28. (Bunca nîmetleri) yalanlayanların o gün vay hâline! 

29. (Âhirette kâfirlere şöyle denir☺ “Haydi yalanladığınız (azâb)a gidin!”  

30, 31. (Ey kâfirler!) “Haydi gidin, üç çatallı (dumandan) bir gölgeye (ki o) ne gölgelendirir ne de 

ateşten korur!” 

32. Şüphesiz cehennem, saray gibi (büyük) kıvılcımlar saçar. 

33. Sanki bu kıvılcımlar, sarı erkek develer gibi (heybetli)dir. 

34. (Cehennem azâbını) yalanlayanların o gün vay hâline! 

 

25-34. (25-27).‘Yeri hem dirilere hem de ölülere bir toplanma yeri yapmadık mı?’  ‘Orada 

yüksek sâbit dağlar var etmedik mi? Size tatlı su(lar) içirmedik mi?’ Bu yeryüzünü ölü – diri 

bütün yavrularını bağrına basan bir ana kucağı yapmadık mı? ‘Orada yüksek dağlar yaratmadık 

mı?’ Dorukları bulutlu ve yaşamlarında tatlı su dereleri akıtan, yerlerinden oynamaz, yalçın dağlardır 

bunlar. Bu işler hiç plânsız, ön tasarısız olur mu? Hikmetsiz ve amaçsız olarak meydana gelir,  

varlıklarını sürdürebilir mi? Bütün bunlardan sonra inkârcılar, gerçekleri nasıl yalanlayabiliyorlar? (S. 

KUTUB, 10/322) 

‘tatlı sular içirmedik mi?’ İki hidrojen ve bir oksijenden oluşan su; insan, hayvan ve bitkiler için 

olmazsa olmaz bir maddedir. Su hayattır. Susuz yaşamak mümkün değildir. Yağmur ve yeraltı suları 

ile insan içme, temizlik yapması, sebze ve meyve yetiştirmesi için gerekli suyu var eden yüce 

Allah’tır. ‘Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanı ve insanı sulayalım diye 

gökten temiz bir su indirdik.’ (20/48-49, bk. 7/57, 24/43; İ. KARAGÖZ 8/368, 369) 

(29).“(Kâfirlere âhirette denilir:) Haydi yalanladığınız (azâb)a gidin!”’ O gün yalan sayanlara 

azarlama ve onları korkutma üslûbu ile denilecek ki ‘haydi, dünyâda iken yalanlamış olduğunuz şeye 

(azâba) gidin. Bunu cehennem görevlileri ve zebânileri söyleyeceklerdir. (İ. H. BURSEVİ, 22/616) 

(30-33).“Haydi gidin, üç çatallı (dumandan) bir gölgeye (ki o) ne gölgelendirir ne de ateşten 

korur!” Haydi, özellikle üç kola ayrılmış gölgeye gidin. Cehennem ateşinin dumanının gölgesine 

gidiniz. Bu ifâde, ‘serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölge altındadırlar.’ (el Vâkıa 

56/43, 44) âyet-i kerîmesi ile aynı anlamı taşımaktadır. Bir başka ifâdeyle burada denmiş oluyor ki, 

‘haydi, üç kola ayrılmış kapkara, kesif bir gölgeye, duman yığınına gidin. (İ. H. BURSEVİ, 22/616) 

‘O ne gölgelendirir, ne de alevden korur.’ Zîrâ çatallıdır, çatallarının arasından alevler saldırır. Bu 

nedenle o bir şeye yaramaz, ona sığınmaya gelmez. ‘O, saray gibi kıvılcımlar atar.’ Dilimizde 
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‘köşk’ diye tanınan kasr, burada ‘yüksek yapılmış büyük binâ’ diye tefsir edilmiştir ki, maksat 

büyüklükte bir benzetme olduğundan ‘saray gibi’ demek olur. Yâni her biri irilik ve uzanışta saray 

gibi, köşk gibi(dir). ‘Sanki o kıvılcımlar, sarı sarı (erkek deve sürüleridir.)’ Önceki benzetme irilik 

itibâriyle, bu da renk, çokluk ve hareket itibâriyledir. (ELMALILI, 8/482)  

 

77/35-40  BU,  AYIRIM  GÜNÜDÜR 

35, 36. Kıyâmet günü, (kâfirlerin) konuşamayacakları bir gündür.  36. Onlara izin de verilmez ki 

özür dilesinler. [krş. 40/52] 

37. (Hesap gününü) yalan sayanların o gün vay hâline! 

38. Âhiret günü hüküm verme günüdür ki sizi de, öncekileri de bir araya toplarız. 

39. (Ey kâfirler!) Eğer sizin (kurtulmak) için bir hîleniz varsa, hemen bana hîle yapın (da beni 

atlatın). 

40. (Öldükten sonra dirilmeyi) yalan sayanların o gün vay hâline! 

 

35-40. (35, 36).‘Kıyâmet günü, (kâfirlerin) konuşamayacakları bir gündür.’  Onlara izin de 

verilmez ki özür dilesinler.’ Bu onların son durumu olacaktır. Cehenneme girmeden önceki son 

durum. Ondan önce Haşir meydanında pek çok mâzeret ileri sürecekler. Kendi suçlarını birbirlerine 

yükleyecekler ve kendilerinin mâsum olduğunu ispâta gayret edecekler. Kendilerini saptıranlara 

küfredecekler. Hattâ bâzıları, Kur’ân’ın pek çok yerinde bildirildiği gibi, utanmadan suçlarını inkâr 

etmeye çalışacaklar. Ama onların elleri, ayakları ve bütün organları kendilerine karşı şâhitlik edecek. 

Suçları tamâmen ispatlandıktan, adâlet ve hak bakımından hiçbir yönden eksiklik kalmadıktan sonra 

suçlarına cezâ bildirilecek. O zaman onlara hiç söz hakkı kalmayacak. Hiçbir mâzeretleri 

kalmayacak. Özür ileri sürmelerine imkân ve kendilerini müdâfaaya izin verilmeyecek. Bu, onların 

savunmadan mahrum bırakıldıkları anlamına gelmez. Asıl olarak söylenmek istenen, bütün suçlar 

ispatlandıktan sonra hiçbir delilleri kalmayacağıdır. Böylece onların ağızları kapatılmış 

olacak(tır). (MEVDÛDİ, 6/535) 

(38, 39).‘Âhiret günü hüküm verme günüdür ki; sizi de, öncekileri de bir araya toplarız.’  ‘Eğer 

sizin (kurtulmak) için bir hîleniz varsa, hemen bana hîle yapın (da beni atlatın).’  ‘Ayırım 

günü’nden maksat, hakkın bâtıldan, haklının haksızdan, inananın inkâr edenden ayırt edileceği yargı 

günüdür. Allah o gün, gerek Kur’ân’ın hitap ettiği topluluğu ve sonraki nesilleri, gerek Kur’ân’ın 

inmesinden önce gelip geçmiş bütün insanları mahşerde toplayıp aralarındaki hükmünü verecektir. 

(krş. Vâkıa 56/49-50) (..) ‘Bir plânınız varsa haydi bana karşı uygulayın plânınızı!’ denilerek hak 

ettikleri cezâdan kurtulma husûsunda bir çâreleri varsa onu kullanmaları istenir; ancak bu istek, 

gerçekten onların bir çâre bulmaları için değil, içine düşecekleri çâresizliği ortaya koymak içindir. 

(KUR’AN YOLU, 5/531) 

 

77/41-50  KUR’ÂN’DAN  SONRA  HANGİ  SÖZE  İNANACAKLAR 

41-42. Şüphesiz takvâ sâhipleri gölgelerde, pınar (baş)larında, hem de canlarının istediği 

meyveler içindedirler. 
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43. (Müttakilere:) “İşledikleriniz (iyi ameller)e karşılık olarak âfiyetle yiyin, için.” (denilir). 

44. Şüphesiz biz (sâlih amelleri en) güzel şekilde yapanları böyle ödüllendiririz. 

45. (Cennet nîmetlerini) yalan sayanların o gün vay hâline! 

46. (Ey inkârcılar!) Yiyin (için), biraz daha zevklenin (bakalım dünyâda)! Şüphesiz sizler, 

suçlusunuz. 

47. (Bu nîmetlerin sorulacağını) yalan sayanların o gün vay hâline! [krş. 102/8] 

48. Kâfirlere: “(Îman edip) Rükû edin (Allâh’a boyun eğin).” denildiği zaman, rükû etmezler, 

(Allâh’a itaat etmezler).  

49. (Peygamberleri, kutsal kitapları ve âhiret gününü) yalan sayanların o gün vay hâline! 

50. Kâfirler bundan sonra (onlar) hangi söze îman edecekler? 

 

41-50. (41, 42).‘Şüphesiz takvâ sâhipleri gölgelerde, pınar (baş)larında, hem de canlarının 

istediği meyveler içindedirler.’ Allah Teâlâ farzları yerine getirtip, haramları terk ederek kendisine 

ibâdet eden müttaki kullarından haber vermek üzere buyuruyor ki; onlar Kıyâmet günü cennetlerde ve 

pınar başlarında olacaklardır. Hâlbuki bedbahtlar, pis kokulu, çok sıcak, kara duman gölgesinde 

bulunacaklardır. ‘Canlarının istediği meyveler arasındadırlar.’ Meyve çeşitlerinden istediklerini 

bulurlar. ‘İşlediklerinize karşılık afiyetle yiyin, için.’ Onlara bir lütuf olarak böyle denir. (İbn 

Kesir’den S. HAVVÂ, 15/527) 

Bundan sonra yeni bir şeyi haber vererek şöyle buyurur: ‘Şüphesiz Biz ihsan edenleri böyle 

ödüllendiririz.’  İyi ameller işleyiniz ki, böyle mükâfatlarla ödüllendirilesiniz. (S. HAVVÂ, 15/527) 

Muhsin olmak da müttakilerin bir özelliğidir. Bir insanın Muhsin olabilmesi için, îman edip sâlih 

amelleri Allâh’ı görüyormuş bilinciyle, en iyi bir şekilde yapması gerekir. (2/195; İ. KARAGÖZ 

8/373)   

(46).‘(Ey kâfirler! Bu dünyâda) Yiyin(, için) ve biraz zevklenin. Şüphesiz sizler suçlularsınız.’ 

Âyet-i kerîmede din gününü yalanlayanlara hitap edilmektedir. Âyette geçen ‘yiyin ve biraz 

zevklenin’ emirleri tehdit ifâde eden emirlerdir. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 15/527) 

(48).‘Onlara: “Rükû edin / Allâh’a boyun eğin)” denildiği zaman, rükû etmezler / îman edip itaat 

etmezler).’ Onlara namaz kılın denildiği zaman namaz kılmazlar yâhut Allah’tan korkun, vahyini 

kabul ederek, dînine uyarak, ona karşı alçak gönüllü davranın denildiği zaman, büyüklük dâvâsı 

sürerler ve eğilmezler yâni Allah’tan korkmazlar. Vahyi kabul etmez ve büyüklenmelerinde ısrar 

ederler. (S. HAVVÂ, 15/528)   

Bu âyet Sakîf kabilesi hakkında inmiştir. Hz. Peygamber (s), bu kabileye namazla ilgili âyetleri 

okuduğu zaman onlar, ‘Namazı bizden kaldır, biz eğilemeyiz, bu bizim için bir ardır / utanma 

nedenidir.’ Hz. Peygamber onların bu isteklerini reddetmiştir. (İ. KARAGÖZ 8/376) 

(49)‘Yalanlayanların o gün vay hâline!’ Allâh’ı, Peygamberini, âhiret gününü, Allâh’ın verdiği 

emirleri, koyduğu yasakları yalanlayanların o gün vay hâline. (S. HAVVÂ, 15/528) 
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(50).‘(Kâfirler) Artık bundan sonra (onlar) hangi söze îman edecekler?’ Kur’ân; açıklamasının 

üstünde hiçbir açıklama, delillerinden kuvvetli hiçbir delil bulunmayan ilâhi bir kitaptır. Bütün bunlara 

rağmen onlar Kur’ân’a, ondaki gerçeklere inanmazlar ve onun emrettiği şeyleri yerine getirmezlerse 

artık onlara fayda verecek hiçbir şey kalmamış, demektir. (S. HAVVÂ, 15/528) (Rabbimizin 

yardımıyla Mürselât sûresi ve 29’unvu cüz tamam oldu. Öğrenmeyi ve amel etmeyi nasip etmesi 

dileği ile. 15.Ağustos.2018; 4 Zilhicce 1439)  
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78 / Nebe’  Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Nebe, “haber” demektir. Kıyâmet gününün haberi ile 

başladığından bu adı almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/581) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

78/1-5  BİRBİRLERİNE  NEYİ  SORUYORLAR? 

1-3. (Ey Peygamberim! Kâfirler) birbirine neyi sorup duruyorlar? 2, 3. (İnanıp inanmamak için) 

hakkında ayrılığa düştükleri o büyük (güne âit) haberi (mi soruyorlar)? 

4-5. Hayır! (Yeniden dirilişi) ileride bilip anlayacaklar.   5. Yine hayır! Onlar ilerde elbette 

bilecekler. 

 

1-5. (1-3).Allah Teâlâ müşriklerin Kıyâmet gününü birbirlerine sormalarını ve onun vukûunu inkâr 

etmelerini kınayarak şöyle buyurur: ‘Neyi birbirlerine soruyorlar? Büyük haberi mi?’ Onlar 

birbirlerine hangi şeyi soruyorlar? Kıyâmet meselesini mi? O çok korkunç ve şaşkına çeviren büyük 

haberdir. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 15/537) ‘Ki onlar bunun üzerinde anlaşmazlığa 

düşmektedirler.’ Nesefi şöyle der: ‘Birbirlerine kıyâmeti soranların bir kısmı onu kesinlikle inkâr 

etmekte, diğer bir kısmı ise ondan şüphe etmekteydi.’ (S. HAVVÂ, 15/537) 

Nebe’  ‘önemli haber’ demektir. Burada ise ‘kıyâmet haberi’ anlamında kullanılmıştır. Kıyâmet 

gününde evrenin mevcut kozmik düzenin bozulması, Allah’tan başka var olan herşeyin yok olması, 

öldükten sonra yeniden dirilme, hesâba çekilme vb. önemli olaylar meydana geleceği için onunla ilgili 

habere ‘büyük haber’ denilmiştir. (KUR’AN YOLU, 5/535) 

‘O büyük haberden’ ‘Büyük’ sıfatıyla nitelenmesi de aslında en büyük haber olduğunu gösterip 

açıklamaktadır. Bu haber, Peygamber (s)’in gönderilmesi ve özellikle onun Kur’ân ve 

Peygamberlikle bildirdiği kıyâmet haberidir. O gün, herkesin îman ve amelinden sorulacağı âhiret 

günü, öldükten sonra dirilme günüdür. (ELMALILI, 8/488)    

(4, 5).‘Hayır! İleride bilip anlayacaklar.’ Bu söz, onların ihtilâf ve inkârlarını red ve bâtıl 

inançlarının doğru olmadığını bildirerek, verilen haberin kesin olduğunu gösterir. (ELMALILI, 

8/489)  

‘Sonra / Yine hayır! Onlar ilerde elbette bilecekler.’ Allah Teâlâ men etme ifâdesini daha şiddetli 

bir şekilde tehdit için tekrarlar. ‘Sonra’ ifâdesi ikinci tehdîdin birincisinden daha şiddetli olduğunu 

bildirmektedir. İbn Kesir, son iki âyet hakkında: ‘Bu çok sert ve pekiştirilmiş bir tehdittir’ der. (S. 

HAVVÂ, 15/538) 
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78/6-16  ÜSTÜNÜZDE  YEDİ  KAT  SAĞLAM  GÖĞÜ  BİNÂ  ETTİK 

6, 7. Biz yeri bir beşik, dağları da (yeri dengede tutan) birer kazık yapmadık mı? 

8, 9. (Ey insanlar!) Hem sizi de çift çift yarattık.  9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.   

10, 11. Geceyi (sükûnet için) bir örtü kıldık.  11. Gündüzü de geçim(inizi kazanma) vakti yaptık. 

12, 13. (Ey insanlar!) Üstünüze yedi sağlam (gök) binâ ettik.  13. (Gökte) aydınlatıcı ve ısıtıcı bir 

kandil (gibi olan Güneş’i) yarattık. 

14-16. (Ey insanlar!) Tâne(leri), bitki(leri) ve (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bahçeleri çıkaralım 

(yetiştirelim) diye sıkışan (yoğunlaşan bulut)lardan bol bol yağmur yağdırdık. 

 

6-16. (6,7).‘Biz yeri bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?’ İnsanlığın yaşamasına uygun 

bir duruma getirilmiş olan yerküresi, üstünde insanların oturup kalkmasına, yatıp uyumasına elverişli 

olan düşeğe benzetilirken dağlar da arzı yerinde ve dengede tutmak için çakılmış kazıklara 

benzetilmiştir. Çünkü dağlar, yer yuvarlağının dengesini sağlamaktadır.  Nitekim başka âyet-i 

kerîmelerde insanları sarsmasın diye yeryüzüne sâbit dağların yerleştirildiği bildirilmiştir. (meselâ bk. 

Nahl 16/15; Mürselât 77/27). Dağların içinde mâdenlerin bulunması, suların birikmesi, üzerinde 

çeşitli bitki ve ormanların oluşması vb. sayılamayacak kadar çok faydaları vardır. Allah Teâlâ, yaratıp 

dağlara dengesini sağladığı bu yeryüzünde insanların huzur ve sükûn içerisinde mutlu bir şekilde 

yaşamaları ve nesillerini devam ettirmeleri için onlara erkekli dişili çiftler yaratmıştır. 8. âyet, bunu 

ifâde eder.  (krş. Rûm 30/21; Necm 53/45; KUR’AN YOLU, 5/536) 

(8).‘Hem sizi de çift çift yarattık.’  Âilevi, toplumsal hayat ve insan neslinin bekâsı insanın çift 

olarak yaratılması gerçeğine bağlanmıştır.  Gerçi bu durum sâdece insana mahsus değildir. İnsanla 

birlikte hayvanlar, bitkiler, canlı cansız tüm varlıklar çift olarak yaratılmıştır. Yüce Allah, kâinat 

nizâmını herşeyin çift oluşu üzerine kurmuş, tekliği zatına âit kılmıştır. (bk. Yâsîn 36/36; Zâriyât 

51/49; Ö. ÇELİK, 5/338) 

(9).‘Uykunuzu bir dinlenme yaptık.’ Gündüzün büyük bir bölümünde geçim temin etmek için fazla 

çalışma ve didinmeden doğan yorgunluğu atabilmek için hareketi kesme kıldık. (İbn Kesir’den S. 

HAVVÂ, 15/541) 

(10).‘Geceyi bir örtü kıldık.’  Uyku insanı dinlendirir. Gece karanlığı da insanı yorgan gibi sarar. 

Onun ayıp yerlerini ve gizli kalması gereken şeylerini gizler. Güneşin ışığından ve ısısından korur. 

Aynı zamanda gece, açıktan erilemeyecek birtakım gâyelere ermek için bir pusu hizmeti görür. 

Gündüz maîşet temini kastıyla koşuşturan insanlar, gece dinlenmek için hânelerine ve yuvalarına 

dönerler. (Ö. ÇELİK, 5/338, 339) 

(11).‘Gündüzü de geçim vakti yaptık.’ İbn Kesir der ki: ‘Gündüzü de aydınlık kıldık ki, insanlar o 

süre içinde geçimlerini temin etmek üzere gidip gelebilsinler, kazanç sağlayabilsinler, ticâret ve 

benzeri faâliyetlerde bulunabilsinler.’ (S. HAVVÂ, 15/541) 

(12).‘Üstünüze yedi sağlam (gök) binâ ettik.’ Allah Teâlâ bunları, çok sağlam bir şekilde binâ 

etmiştir.  İnsanların yaptığı binâlar gibi, zaman geçmesiyle eskiyip yıpranmazlar. Gökyüzünde 
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kütleleri, yörüngeleri, hızları farklı milyarlarca galâksi ve yıldız dolaştığı hâlde hiçbir çarpışma 

ve düzensizlik meydana gelmez. (bk. Mülk 67/3-4; Ö. ÇELİK, 5/339)  

(13).‘(Gökte) aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil (gibi olan Güneş’i) yarattık.’ (..) Güneş, içinde sıkışan 

ve yoğunlaşan maddelerin birleşip bütünleşmesiyle çok büyük bir alev topu hâlini almıştır. Yüzey 

sıcaklığı 6 000 santigrat derece, iç sıcaklığı ise 20 milyon santigrat derecedir. Güneşte her sâniye 564 

milyon ton hidrojen 560 milyon ton helyuma dönüşür. Aradaki 4 milyon tonluk fark gaz maddesi de 

enerji ışın hâlinde uzaya yayılır. (Ö. ÇELİK, 5/340) 

(14, 16).‘Tâne(leri), bitki(leri) ve (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bahçeleri çıkaralım (yetiştirelim) 

diye sıkışan (yoğunlaşan bulut)lardan bol yağmur yağdırdık.’ Nesefi şöyle der: ‘Sıkıştırıldığı 

zamanki bulutlardan yâni rüzgârların sıkıştırıp da yağmur yağdırma zamânı yaklaşmış bulutlardan 

şarıl şarıl su indirdik.’ (S. HAVVÂ, 15/541) 

‘Ki onunla tâneler ve bitkiler çıkaralım.’ Buğday, arpa gibi tâneli bitkiler ve yaş olarak yenen 

sebzeler çıkaralım. ‘ve sarmaş dolaş bahçeler yetiştirelim.’ Ağaçları birbirine sarılmış bahçeler 

yetiştirelim. İbn Kesir şöyle der: Hepsi bir yerde yetişse de tatları değişik, kokuları ayrı çeşitli 

meyvelerden oluşan bahçeler yetiştirelim. (S. HAVVÂ, 15/541) 

Bütün bu ilâhi kudret nişâneleri ve azamet tecellileri dikkatlerimizi iki önemli noktaya çeker: (1) 

Birincisi, bu muazzam ve muhteşem nizam, bir tesâdüf sonucu kendi kendine oluşmamıştır. Üstelik 

eşsiz bir nizam ve ahenk içinde kendinden istenileni yerine getirmektedir. (2) İkincisi, kâinatta hiçbir 

şey, amaçsız yaratılmamıştır. Herşeyin bir sebebi, hikmeti ve gâyesi vardır. Aynı şekilde insan da 

boşuna yaratılmamıştır. O, dünyâ hayâtında verilen bunca nîmetlerle imtihâna tâbi tutulmuştur ve bir 

gün yaptıklarının hesâbını verecektir. İşte o gelmesi kesin olan kıyâmet günüdür. (Ö. ÇELİK, 5/340) 

 

78/17-20  HÜKÜM  GÜNÜ  VAKİT  OLARAK  BELİRLENMİŞTİR 

17, 18. (Ey insanlar!) Şüphesiz (iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın) ayrılma (haklarında hüküm 

verilme) günü, belirlenmiş bir vakittir.  18. O gün Sûr’a üflenir de (hepiniz) bölük bölük 

gelirsiniz.   

19, 20. Artık (o gün) gök, kapı kapı açılmış, dağlar yürütülüp (dağılmış) bir serap (gibi) 

olmuştur. [krş. 18/47; 20/105-107; 27/88; 56/5-6; 101/5] 

 

17-20. (17, 18).Şüphesiz ayırım günü, belirlenmiş bir vakittir.’ ‘Ayırım günü’nden maksat, hakkın 

bâtıldan, haklının haksızdan, müminin inkârcıdan ayırt edileceği ve dünyâda yapılanların karşılığının 

verileceği büyük hesap günüdür. Cenâb-ı Allâh’ın belirlediği ve yalnız kendisinin bildiği kıyâmetin 

zamanı geldiğinde insanlar ve diğer bütün canlılar bir araya gelecek ve yüce Allah onların arasında 

hükmünü verecek, böylece dünyâda işlenmiş bütün haksızlıklar karşılığını bulacak, kuSûrsuz adâlet 

gerçekleşecektir. İşte o güne ‘ayırım günü’ veya ‘hüküm günü’ denmesinin sebebi budur. 

(Kurtubi’den KUR’AN YOLU, 5/536) 

‘O gün Sûr’a üflenir de bölük bölük gelirsiniz.’  ‘Artık (o gün) gök, kapı kapı açılmış, dağlar 

yürütülüp (dağılmış) bir serap (gibi) olmuştur.’   Bu üfürmenin, yıkım üfürmesi olan ilk üfürme 

değil, ‘Sonra ona bir daha üfürülecektir. Bir de bakarsınız hep o yıkılanlar kalkmışlar, 

bakıyorlar.’ (Zümer 39/68) âyetinin ifâde ettiği gibi kalkma ve uyanma üfürmesi olan ikinci üfürme 
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olduğu da şununla anlatılıyor: ‘Bölük bölük gelirsiniz.’ (..) Yâni sûra üfürülünce siz ölüler uykudan 

uyanır gibi kalkarsınız da ‘O gün bütün insanları önderleriyle çağıracağız.’ (İsrâ 17/71) âyetinin 

mânâsınca her millet önderiyle çağrılarak derhâl alay - alay, ümmet – ümmet, grup – grup mahşere 

gelirsiniz. (ELMALILI 8/497) 

(19).‘Ve o sırada gök açılmıştır.’ Âlemin düzeni değişmiş, bugün kapalı sağlam bir binâ olan gök 

açılmış, Hâkka sûresinde geçtiği gibi, ‘O gün gök yarılmış, çökmeye yüz tutmuştur.’ (Hâkka 69/16)  

mânâsınca yarılıp yer yer açılmıştır ‘da hep kapı kapı olmuştur.’ Her tarafı kapılardan ibâret imiş 

gibi açılmıştır ki, ilâhi emirle melekler inecek, Ruh ve melekler saf saf olacaktır. Râzi der ki: Bu 

açılma ‘Gök yarıldığı zaman (İnşikak 84/1)  ve ‘gök çatladığı zaman’ (İnfitar 82/1) âyetlerinin 

mânâsıdır. (ELMALILI, 8/497) 

Âyetlerde bildirildiğine göre kıyâmet kopunca gök yarılır. (82/1), parçalanır (25/25), erimiş mâden 

(70/8) ve yanıp kızaran yağ gibi olur (55/37). Artık gökler, başka göklere dönüştürülür (14/48). 

‘Kıyâmetin koptuğu gün gökler bulutlarla birlikte yarılıp parçalanır ve melekler, gruplar 

hâlinde (yeryüzüne) indirilir.’ (25/25; İ. KARAGÖZ 8/384)  

(20).‘Dağlar yürütülüp serap olacaktır.’ İbn Kesir şöyle der: ‘Bakan kimse onu bir şey sanır. 

Hâlbuki o, hiçbir şey değildir. Bundan sonra tamâmen kaybolur. Ne kendisi, ne de eseri kalmaz.’ (S. 

HAVVÂ, 15/544)   

 

78/21-30  CEHENNEM  PUSUDA  BEKLEMEKTEDİR 

21-23. Şüphesiz cehennem hem (her an günahkârların düşmesi beklenen) bir gözetleme yeri hem de 

azgınların dönüp varacağı bir yerdir.  23. (Azgınlar,) devirler boyunca orada kalacaklardır. 

24-26. Kâfirler cehennemde ne bir serinlik ne de içilecek (iyi) bir şey tadarlar. Yalnız 

(yaptıklarına) tam uygun bir cezâ olarak bir kaynar su, bir de irin (içerler). 

27, 28. Çünkü onlar, bir hesap (görüleceğini) ummuyorlardı.  28. Âyetlerimizi de alabildiğine 

yalanlamışlardı. 

29. Biz de (yaptıkları) herşeyi, bir kitaba birer birer kaydetmişizdir. [krş. 17/13-14] 

30. (Âhirette kâfirlere şöyle denir☺“Şimdi tadın (cezânızı)! Artık size azaptan başkasını 

artırmayacağız.” (denilecek). 

 

21-30. (21, 22).‘Şüphesiz cehennem hem bir gözetleme yeri hem de azgınların dönüp varacağı bir 

yerdir.’  Cehennem, 21’inci âyette ‘mirsad’ olarak nitelendirilir.  Mirsad, gözetleme yeri demektir. 

Cehennem bekçileri, oraya gelecek suçluları gözetlemektedirler.  Bu kelimenin ‘gözetleyici’ anlamı da 

vardır. Buna göre, cehennemin bizzat kendisi azgınları gözetlemektedir.  Böylece o, âdetâ akıllı bir 

canlı olarak tasvir edilir.  Nitekim Mülk sûresi 8’inci âyette, cehennemin içine atılacak suçlulara karşı 

kızgınlıktan kükreyip durduğu, öfkesinden çatlayacak hâle geldiği tasvîrî bir ifâdeyle 

canlandırılmaktadır. (Ö. ÇELİK, 5/342)   

(23).‘(Azgınlar,) devirler boyunca orada kalacaklardır.’ Ehli sünnet âlimlerinin büyük çoğunluğu  

(,,) diğer bâzı deliller yanında, Kur’ân-ı Kerîm’in ilgili birçok yerinde, sık sık ebedîlik anlamı içeren 
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‘hulûd’  ve ‘ebed’ kavramlarının kullanılmasına  ve daha başka delillere dayanarak, inkârcılar ve 

müşrikler için  cehennem azâbının sonsuzluğunu savunmuşlardır. (KUR’AN YOLU, 5/537)   

(24-26).‘Kâfirler cehennemde ne bir serinlik ne de içilecek (iyi) bir şey tadarlar. Yalnız 

(yaptıklarına) tam uygun bir cezâ olarak bir kaynar su, bir de irin (içerler).’ Onlar cehennemin 

harâretini ferahlatacak bir esinti, susuzluklarını giderecek bir içecek tatmayacaklardır. (..) İbn Kesir 

şöyle der: Hamîm, sıcaklığın son noktasına varmış su, demektir. Ğassâk ise, Cehennem ehlinin 

irinlerinden, gözyaşlarından, yaralarından gelen akıntıların bir araya toplanmasından meydana gelen 

sıvıdır.  Bu sıvı çok soğuktur. Soğukluğuna dayanılmaz, kokusundan yanına varılmaz.’ (S. HAVVÂ, 

15/544)  

‘(âhirette) hesaba çekilmeyi ummuyorlardı’ Âhirete ve Allâh’a hesap verileceğine inanmayan bir 

kimse kâfir olur. Kâfirlerin gideceği yer ise cehennemdir. Yüce Allah, âhirette bütün insanları hesaba 

çekecektir. (7/6, 7; İ. KARAGÖZ 8/386) 

 (27, 28).‘Çünkü onlar, bir hesap (görüleceğini) ummuyorlardı.’  ‘Âyetlerimizi de alabildiğine 

yalanlamışlardı.’ Peygamberimiz (s)’in ilk muhâtapları olan Mekkelilerin çoğunluğu Kur’ân’ın Allah 

sözü olduğuna inanmıyorlar, âyetlere şiir, büyü, eskilerin masalları ve Muhammed’in uydurması 

diyorlardı. (6/25, 8/21, 11/13, 29/50-51, 52/33-34, 28/48-50, 46/7, 68/15; İ. KARAGÖZ 8/386) 

(29, 30).‘Biz de (yaptıkları) herşeyi, bir kitaba birer birer kaydetmişizdir.’ Ağırlıklı yoruma göre 

29’uncu âyette kayıt altına alındığı bildirilen ‘herşey’ ile insanların sorumluluğu gerektiren inanç ve 

amelleri, iyilik ve kötülükleri; bunların kaydedildiği ‘kitap’  ile de amel defteri veya levh-i mahfuz 

kastedilmiştir.  Âyet, insanların dünyâda yaptıklarından hiçbir şeyin Allâh’a gizli kalmayacağını 

yaptıkları herşeyden hesâba çekileceklerini gösterir. (KUR’AN YOLU 5/537) 

(30).Hesapları görüldükten sonra inkârcılara ‘Tadın artık! Bundan sonra size arttırarak 

vereceğimiz şey ancak azaptır’ diye hitap edilir. Hz. Peygamber’in, Kur’an’da en ağır hitâbın bu 

âyet olduğunu söylediği rivâyet edilmiştir. (Kurtubi) durumu açıklayan başka âyetlere göre onların 

derileri yandıkça yenilenecek (Nisâ 4/56), cehennemin ateşi hafifledikçe de ateş arttırılarak 

azapları devam edecektir. (İsrâ 17/97). (KUR’AN YOLU, 5/537, 538)   

 

78/31-37  TAKVÂ  SÂHİPLERİ  İÇİN  KURTULUŞ  VARDIR 

31-34. Şüphesiz takvâ sâhipleri için de (her korku ve kaygıdan) kurtuluş (ve cennette) bahçeler, 

bağlar, (..) muhteşem güzellikte (M. KISA, 1/618) aynı yaşta dilberler ve dolu dolu kadeh(ler 

vardır). [bk. 38/52; 56/37] 

35. (Müttaki müminler) Cennette boş bir söz ve bir yalan işitmezler. 

36. (Ey Peygamberim! Cennetteki nîmetler) Rablerinden bir ödül, yeterli bir bağış olarak (verilir).  

37. (Evet, bu,) göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahmân (olan Allah) 

tarafından(dır ki) O’na (o gün) kimse hitap etmeye kalkışamaz. 

 

31-37. (31).‘Şüphesiz takvâ sâhipleri için de (her korku ve kaygıdan) kurtuluş (ve cennette) 

bahçeler, bağlar, gencecik yaşıt kızlar ve dolu dolu kadeh(ler vardır).’ (..) 31’inci âyette 

‘müttakiler’ şeklinde anılan itaatkâr müminler için âhirette hazırlanan nîmetler, lütuf ve ikramlar 
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‘gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir beşer aklının tam olarak tasavvur edemeyeceği 

türdendir.’ (Buhâri Tevhid 35, Müslim Îman 312) Çünkü bütünüyle âhiret gayb alanıdır; gaybı da 

Allah’tan başkası bilemez (bk. Bakara 2/3).  Bununla birlikte Allah Teâlâ, kullarının uhrevi nîmetlere 

dâir yaklaşık bir fikir edinmelerini sağlamak ve onlarda bir arzu uyandırmak için birçok âyette olduğu 

gibi burada da idrak ve anlama gücüne göre temsîlî bir anlatımla bu dünyâda en çok  ihtiyaç 

duydukları, sevdikleri nesneler ve hazlardan örnekler vermiştir.  (KUR’AN YOLU, 5/539) 

(35).‘Cennette boş bir söz ve bir yalan işitmezler.’ İbn Kesir şöyle der: Orada ne boş ve faydasız bir 

söz, ne de günah ve yalan vardır. Bilâkis orası selâmet yurdudur. Oradaki herşey, eksiklikten 

sâlimdir.’ (S. HAVVÂ, 15/546) 

(36).‘(Bunlar) Rablerinden bir ödül, yeterli bir bağış olarak (verilir).’ (..) Ödülün, amellere göre kat 

kat fazlasıyla, hattâ hesapsız verileceğini bildiren âyetler de vardır. (Bakara 2/261; Zümer 39/10; Gâfir 

40/40) ve bu âyetlerde âhirette ödüllerin hak edişe göre ölçülü değil, Allâh’ın râzı olduğu kullarına, 

ölçüye ve hesâba sığmaz lütufları olarak verileceği belirtilmektedir. (KUR’AN YOLU, 5/540) 

(37).‘(Evet, bu,) göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahmân (olan Allah) 

tarafından(dır ki) O’na (o gün) kimse hitap etmeye kalkışamaz.’ Nesefi şöyle der: ‘Allah Teâlâ’nın 

azâbinâ karşı kimse O’nun izni olmadan şefaat edemez. Yâhut korkusundan dolayı hiçbir kimse O’na 

hitâbedemez. (S. HAVVÂ, 15/546) 

 

78/38-40  BİZ,  YAKIN  BİR  AZAP  İLE  SİZİ  UYARDIK 

38. Âhirette Rûh (Cebrâil) ve melekler, saf hâlinde duracaktır. Rahmân’ın kendisine izin 

verdiğinden başkaları konuşamazlar; (onlar da ancak) doğruyu söyler(ler). [bk. 2/255; 20/108-

109; 53/26] 

39. İşte bu (kıyâmet), ‘kesin gerçek’ olan gündür. O hâlde dileyen Rabbine (îman ve itaatle) bir 

yol edinsin. 

40. (Ey kâfirler!) Çünkü biz, sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi, ellerinin önden gönderdiği 

amellere bakacak ve kâfir de: “Keşke ben toprak olsaydım!” diyecektir. [bk. 18/49] 

 

38-40. (38).‘Âhirette Rûh (Cebrâil) ve melekler, saf hâlinde duracaktır. Rahmân’ın kendisine izin 

verdiğinden başkaları konuşamazlar; (onlar da ancak) doğruyu söyler(ler).’  Müfessirlerin çoğuna 

göre burada ‘ruh’ ile Cibrîl-i Emîn kastedilmektedir. Allâh’ın yanında O’nun diğer meleklerden daha 

yüksek bir mevkiye sâhip olması, adının ayrı zikredilmesine neden olmuştur. (MEVDÛDİ, 7/18) 

‘Konuşmak’ kelimesi ile şefaat kastedilmektedir. Şefaat için ise iki şart vardır: Birincisi, Allah kime 

kim için şefaat izni verirse, sâdece o konuşacaktır. İkincisi, şefaat eden kimse doğru ve gerçek şeyler 

söyleyecektir. Ayrıca şefaat edilecek kimse hayatta iken, inanç sâhibi olmalı, kâfir ve âsi 

olmamalıdır. (MEVDÛDİ, 7/18) 

Bu izin, şefaat kapısının açılması anlamına gelir. Hz. Peygamber ‘Makâm-ı Mahmûd’ (Övülmüş 

makam)‘ın sâhibidir. (bk. İsrâ 17/78) ve genel şefaate izinlidir. Bunun sınırı şu hadiste görülür: 

‘Benim şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenleredir.’  (Ebu Dâvud Sünnet 21, Tirmizi Kıyâmet 

11, İbn Mâce Zühd 37) Meleklerin şefaati de ‘şefaat edilecek kişiden Allâh’ın râzı olması’ şartına 
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bağlıdır. (bk. Enbiyâ 21/28) İnsanların birbirine şefaatı da Allâh’ın izin vermesine bağlıdır. (H. 

DÖNDÜREN, 2/953)   

(39).‘İşte bu (kıyâmet), ‘kesin gerçek’ olan gündür. O hâlde dileyen Rabbine (îman ve itaatle) bir 

yol edinsin.’ (…) O günün hak ve bunun size haber verilmiş olması kesin olunca, bundan sonra iş 

sizin dilemenize, cüz’i irâdenizle çalışıp kazanmanıza bağlıdır. O hâlde her kim, o sıfatları ve ululuğu 

anlatılan Rabbine doğru varmak, onun rahmetine erip gâyesine ulaşmak isterse, ona götürecek bir 

dönüş yolu, sonunda o gâyeye  erdirecek bir başvuru yeri ve makâmı edinsin, ona göre bir yol tutsun. 

(ELMALILI, 8/504)  

(40).‘Çünkü biz, sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi, ellerinin önden gönderdiği amellere 

bakacak ve kâfir de: “Keşke ben toprak olsaydım!” diyecektir.’ (..) Yüce Rabbimiz 37’nci ve 

38’inci âyetlerde geçen rahman isminin bir tecellisi olarak, kullarına rahmet ismiyle hitap etmekte; 

‘yakın bir azap’ konusunda onları vaktinde uyarmaktadır. Uyarının anlamı şudur: Sakın âhiretten 

kuşku duymayın. O bir gerçektir. Yönünüzü Rabbinize dönmeniz, O’na doğru giden bir yol tutmanız 

için muhtaç olduğunuz fırsat ve özgürlüğünüz vardır. Uyarıldığınız azâbı uzakta zannedip çok kısa ve 

çok değerli olan hayâtınızı boş yere tüketmeyin; hayat kısa, şu hâlde âhiret ve hesap yakındır. O gün, 

baktığınızda karşınızda göreceğiniz şey, bu dünyâdayken oraya gönderdikleriniz, yâni kendi îmânınız 

ve amelinizdir. O gün, inançsızların toprak olmayı insan olmaya yeğleyecekleri dehşetli bir gün 

olacaktır. (KUR’AN YOLU, 5/541, 542)  

‘ellerinin önden gönderdiği ameller bakacak’ İnsanların dünyâda özgür irâdeleriyle iyi veya kötü, 

sevap veya günah, hayır veya şer yaptıklarıdır. İnsanlar âhirette yazıcı melekler tarafından tutulan 

amel defterlerinde küçük veya büyük yaptıkları herşeyi yazılı bulur. (18/49), zerre kadar hayır ve şer 

yaptıklarını görür. (99/7-8). ‘O gün insana (dünyâda iken) yaptığı ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler 

haber verilir.’ (75/13; İ. KARAGÖZ 8/391) 

‘Ve kâfir de: ‘Keşke ben bir toprak olsaydım’ diyecek.’ ‘Kâfir: Dünyâda toprak olsaydım. İnsan 

olarak yaratılmasaydım ve sorumlu tutulmasaydım yâhut ‘Bugün toprak olsaydım yeniden 

diriltilmeseydim, diyecek.’ (Nesefi’den S. HAVVÂ, 15/548)  

‘keşke toprak olsaydım’ demek ‘dirilmeseydim’ anlamındadır. Kâfir, ‘Keşke kitabım bana 

verilmeseydi, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim, keşke ölüm herşeyi bitirseydi’ der (69/25-28) 

ve helâk olaydım, diye feryat eder.’ (84/10-11; bk. 25/27-28; İ. KARAGÖZ 8/391) 
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79 / Nâzi’ât Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Adını ilk âyette geçen “nâzi’ât” (söküp çıkaran) kelimesinden 

alır. (H. T. FEYİZLİ, 1/582) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

79/1-5  MELEKLERİN  GÜCÜ 

1-5. Yemin ederim, (kâfir gruplarının ruhlarını) gâyet şiddetli olarak söküp çıkaran (melek)lere! 

(Allâh’a teslimiyet içinde olan mü’minlerin ruhlarını) yavaşçacık alanlara! (Gökte) çok hızlı hareket 

eden (melek)lere! İşlerinde yarışıp geçenlere, bir de (emrimizle kullara âit) işi yöneten (melek)lere 

(ki elbet kıyâmet kopacak ve kesinlikle diriltileceksiniz). 

 

1-5. (1, 2).‘Yemin ederim, (kâfir gruplarının ruhlarını) gâyet şiddetli olarak söküp çıkaran 

(melek)lere! (Allâh’a teslimiyet içinde olan mü’minlerin ruhlarını) yavaşçacık alanlara! (Gökte) 

yüzüp yüzüp giden (melek)lere! İşlerinde yarışıp geçenlere, bir de işi yöneten (melek)lere (ki elbet 

kıyâmet kopacak).’ Bu âyetlerde beş özelliğe sâhip kimselere (varlıklara) yemin edilmiş, ancak niçin 

yemin edildiği açıklanmamıştır. Fakat daha sonra gelen konulardan bu yeminin vukû bulacağı 

kesinlik kazanmış Kıyâmet hakkında olduğu anlaşılıyor. Bu beş özelliğe sâhip varlıkların kimliğinin 

açıklanmamasına rağmen bâzı sahâbe, tâbiin ve müfessirlerin  çoğuna göre bu varlıklar meleklerdir. 

(MEVDÛDİ, 7/24) 

Nâziât: ‘Melekler ruhları parmak uçları ve tırnak altları gibi bedenlerin ta derinliklerinden çeke çeke 

alırlar. Can çekme işini şiddetle yaparlar. (Nesefi’den, S. HAVVÂ, 16/14) 

Nâşitât: Bunlar meleklerdir. Bu görüş sâhiplerine göre melekler, insanoğlunun canını aldıkları zaman 

bir kısmı onların canını zorla alır. Can alma işini şiddetli yapar. Diğer bir kısmı da onların canını 

sanki çözülmesi kolay bir düğümü çözer gibi kolayca alır. (İbn Kesir’den S. HAVVÂ 16/14) 

(3-5‘Göklerde hızlı hareket edenlere de. Andolsun yarıştıkça yarışanlara ve işleri yönetenlere.’ 

İbn Mesud: Sâbihât, sâbikât, müdebbirât meleklerdir, der. Nesefi der ki: ‘Burada Allah Teâlâ bâzı 

melek gruplarına yemin etti. Onlar yüzer gibi bir süratle gidip emredilen şeyi yerine getirmede 

başkalarını geçen, kendilerine çizildiği şekilde kulların dînî ve dünyevi yönden menfaatlerine olan 

işleri yöneten meleklerdir. (S. HAVVÂ, 16/15) 

 

79/6-14  İLK  HÂLİMİZE  Mİ  DÖNDÜRÜLECEĞİZ? 
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6-9. Kıyâmetin koptuğu gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, ardından gelen (başka bir sarsıntı) 

onu tâkip edecek. O gün kalpler (korkudan) titreyecek, insanların (korku ve dehşetten) gözleri 

yere dikilecek. 

10-12. (Kâfirler alay ederek dünyâda iken): “Biz mi sâhiden (dirilip) önceki hâle döndürüleceğiz? 

Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı?” derler. (Onlara: “Evet, Allah herşeye 

kâdirdir.” denilince:) [bk. 17/49-51; 36/77-82; 75/3] 12. “Öyleyse bu (dönüş) ziyanlı bir dönüştür!” 

dediler. 

13-14. Ancak o (Sûr’a son üfürülüş, yine) bir tek çığlıktır.  14. Bir de (bakarsın ki) onlar, hemen 

uyan(ıp toplan)ırlar. [bk. 17/52; 34/ 51-53] 

 

6-14. (6).‘Kıyâmet koptuğu gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, ardından gelen (başka bir 

sarsıntı) onu tâkip edecek.’ Râcife, Sûr’a ilk üfürmedir. İlk üfürmenin sarsıntı diye nitelendirilmesi, 

üfürme ile meydana gelecek sarsıntıdan dolayıdır. Zîrâ Sûr’a ilk üfürüşte yeryüzü, üzerinde yaşayan 

tüm canlılar ölecek şekilde bir şiddetle sarsılacaktır. Âyet-i Kerîmede geçen râdife, ikinci kez sûra 

üfürmedir. Çünkü bu, birincinin peşinden gelecektir. Nesefi şöyle der: ‘Sûr’a birinci üfürüş yaratıkları 

öldürecek, ikinci üfürüş ise onları yeniden diriltecektir.’ (S. HAVVÂ, 16/15)  

‘O gün kalpler (korkudan) titreyecek, insanların (korku ve dehşetten) gözleri yere dikilecek.’ ‘Bâzı 

kalpler’ kelimesinin burada kullanılmasının sebebi Kur’ân’a göre, Kıyâmet günü yalnızca kâfirler, 

fâcirler ve münâfıklar korku ve dehşet içinde olacaklardır. Fakat müminler bu dehşetten beri 

olacaklardır. Enbiyâ 21/103’te şöyle buyurulmuştur: ‘O an büyük korku onları aslâ tasalandırmaz. 

Melekler onları şöyle karşılar: İşte bu, size vaadedilen gününüzdür.’ (MEVDÛDİ, 7/25) 

(10, 11).‘(Kâfirler alay ederek dünyâda iken): “Biz mi sâhiden (dirilip) evvelki hâle 

döndürüleceğiz? Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı?” derler.’ Bu sözleriyle 

(kâfirler) canlılıktan bu kadar uzak olan kemiklerin diriltilmesinin hayâl olduğunu iddiâ ederler. 

Hâlbuki bu, Allâh’ın sonsuz kudretine göre çok basit bir iştir. Sâdece bir çağrıya bakmaktadır. O 

çağrı yapılınca, herkes bir anda o Yüce Mahkeme’de toplanacaktır. (Ö. ÇELİK, 5/352)    

(12).“Öyleyse bu (dönüş) ziyanlı bir dönüştür!” dediler.’ Şâyet öldükten sonra dirilme doğruysa ve 

yeniden diriltilirsek, bunu yalanlamamızdan dolayı o zaman biz zarar edenlerden oluruz. (Nesefi’den, 

S. HAVVÂ, 16/16)  

(13, 14).‘Doğrusu o tek bir çığlıktır.’ Nesefi şöyle der: ‘Bu döndürmenin Allâh’a zor geleceğini 

sanmayın. Bu Allâh’ın gücü karşısında çok kolaydır ve bir çığlıktan ibârettir. Bu çığlıkta Sûr’a ikinci 

defa üfürme kastedilmiştir. (S. HAVVÂ, 16/16) 

‘Derhâl onlar bir meydanda bulunurlar.’ ‘Sâhire’, uyanık göz ve gözlere serap görünen düpedüz 

açık yeryüzü, sahra, meydan demek olup burada, gözleri açılarak apaçık mahşer yerinde 

bulunacakları anlatılmıştır. (ELMALILI, 8/514)     

 

79/15-26  SANA  MÛSÂ’NIN  HABERİ  GELDİ Mİ? 

15. (Rasûlüm!) Mûsâ’nın haberi sana geldi mi? 
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16, 17. Hani Rabbi ona mukaddes vâdi “Tuvâ”’da (şöyle) seslenmişti: [bk. 20/12] 17. “Firavun’a 

git, çünkü o azdı.” 

18-19. (Firavuna) De ki: “(Küfürden) arınmaya meylin var mı?”  19. “Seni Rabbinin yoluna 

ileteyim de artık (O’ndan) korkasın.” 

20. Derken (Mûsâ gidip) ona büyük mûcizeyi gösterdi.  

21-24. Fakat o yalanladı ve isyan etti. 22. Sonra (Mûsâ’ya) sırtını döndü ve kalkıp gitti. 23. 

Derhâl (halkını ve sihirbazlarını) topladı da (onlara şöyle) bağırdı: 24. “Ben sizin en yüce 

rabbinizim!” dedi. [bk. 26/29] 

25. Allah onu, hem dünyânın hem âhiretin, ibretlik cezâsıyla yakaladı. [bk. 10/90-92; 40/45-46] 

26. Şüphesiz Firavun’un cezâlandırılmasında, (Allah’tan) korkan kimseler için gerçekten (büyük) 

bir ibret vardır. 

 

15-26. (15).‘(Rasûlüm!) Mûsâ’nın haberi sana geldi mi?’ (Bu kıssanın) Buradaki özelliği ise 

Firavun’a söylenmesi istenen ‘yumuşak söz’ün nasıl olacağını izah ve Firavun’un ‘En yüce Rabbiniz 

benim’ taşkınlığıyla Firavun’luğunun özünde bulunan anlamı özetlemiş olmasıdır. (ELMALILI, 

8/514) 

(16).‘Hani Rabbi ona mukaddes vâdi “Tuvâ”’da (şöyle) seslenmişti:’ Mukaddes vâdi, Şam 

çölünde Tûr-i Sînâ Dağının eteğinde bir vâdidir: Tuvâ. Tuvâ, bu vâdinin ismi ve onun açıklamasıdır. 

Önce temiz ve mübârek demek olan ‘mukaddes’ sıfatıyla nitelenmesi ilâhi feyiz ve bereketin önce 

temiz kalplere geleceğine ve dolayısıyla herşeyden önce temizliğin gerekli olduğuna dikkat 

çekmektir. (ELMALILI, 8/514) 

(17).“Firavun’a git, çünkü o azdı.” Otorite ve gücüne güvenip Rabbini tanımadı. Gücünü ve 

sistemini rableştirdi. (H. T. FEYİZLİ 1/583)  

(18, 19).‘(Firavun’a) De ki: “(Küfürden) arınmaya meylin var mı?” Allâh’a ortak koşma ve O’na 

karşı gelmeden itaat ve îman ederek temizlenmek arzun var mı? (S. HAVVÂ, 16/17) “Seni 

Rabbinin yoluna ileteyim de artık (O’ndan) korkasın.” Allah Teâlâ Mûsâ (as)’a anlamı ‘teklif’ olan 

soru yöneltme metoduyla Firavun’a hitap etmesini emrediyor. Bundan maksat yumuşak sözle onu 

çağırmak ve kibrinden dönmesi için ona iyi davranmaktır. Bu üslûp, ‘ona yumuşak söz söyleyin, 

belki o aklını başına alır veya korkar.’ (Tâhâ 20/44) âyet-i kerîmesinin bir açıklaması 

mâhiyetindedir. (İ. H. BURSEVİ, 23/28) 

(20, 21).‘Derken (Mûsâ) ona büyük mûcizeyi gösterdi.’ O büyük mûcize âsânın dirilip yılan olması 

mûcizesidir ki, ölülerin dirilmesine ve ‘kün: ol’ emriyle tecelli edeceğine bir delildir. Firavun sözlü 

delîli dinlemeyince Mûsâ (as) ona bu fiili delîli gösterdi. ‘Fakat Firavun yalanladı.’ Söze inanmadığı 

gibi o büyük mûcizeyi gördüğü hâlde de ona sihir dedi ve Mûsâ (as)’ın yalan söylediğini iddiâ etti ‘ve 

isyan etti.’ Allâh’ı ve emrini tanımak istemedi, temizlenmeğe niyet etmek şöyle dursun ‘O âlemlerin 

Rabbi de ne oluyormuş?’ diye karşılayarak inkâr ve isyan küstahlığında bulundu. (ELMALILI, 

8/515)  

(22).‘Sonra hızlıca dönüp gitti.’ ‘Bâtılla hakka karşı koymak için hızlıca ondan uzaklaştı. Bu 

uzaklaşma, Mûsâ (as)’ın getirdiği parlak mûcizelere karşı koymak üzere Firavun’un sihirbazları 

toplamasıdır. (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 16/18) 
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(23).‘Derhâl (halkını ve sihirbazlarını) topladı da bağırdı:’ Sihirbazları toplayıp mağlûp olduktan 

sonra Şuarâ sûresinde ‘Firavun şehirlere asker toplayıcılar gönderdi.’ (Şuarâ 26/53) âyetiyle 

açıklandığı üzere şehirlere asker sevki için memurlar, asker toplayıcılar göndererek ordusunu ve 

adamlarını topladı da haykırdı. (ELMALILI, 8/516) 

(24).“Ben sizin en yüce rabbinizim!” dedi.’ Benim üstümde hiçbir rab yoktur. Bu ifâde onların 

Firavun’la birlikte ibâdet ettikleri birtakım putları olduğuna işâret eder. Bu bakımdan Firavun 

kendisini onların hepsinin üstünde görüp Allâh’a ilâhlık hakkı tanımamıştır. (S. HAVVÂ, 16/18)  

(25, 26).‘Allah onu, hem dünyânın hem âhiretin, ibretlik cezâsıyla yakaladı.’ ‘Şüphesiz 

Firavun’ub cezâlandırılmasında,  (Allâh’ın cezâlandırmasından) korkan kimseler için gerçekten 

(büyük) bir ibret vardır.’ Allah Teâlâ, peygamberini yalanlayan ve emirlerine karşı böyle küstahça 

başkaldıran o zâlimi cezâsız bırakmadı. Onu hem Kızıldeniz’in azgın dalgaları arasında boğmak 

sûretiyle dünyâ cezâsıyla, hem de îmansız ölüp ebedi cehennemi boylaması sûretiyle âhiret azâbıyla 

cezâlandırdı. (Ö. ÇELİK, 5/354) 

 

79/27-33  SİZİ  YARATMAK MI  DAHA GÜÇ? 

27-29. (Ey insanlar!) Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa göğü mü? Ki (Allah) onu binâ etti, 

boyunu yükseltti ve onu düzene koydu. Onun gecesini kararttı, hem de (gündüz) aydınlığını 

çıkardı. 

30-32. Bundan sonra yeri (elips şeklinde) yuvarlattı yayıp döşedi. [bk. 91/6] 31-32. Ondan suyunu 

ve otlağını (çeşitli bitki ağaçlarını) çıkardı. Dağları da tespit edip yerleştirdi.  

33. (Bunların hepsi) size ve hayvanlarınıza birer fayda olması içindir. 

 

27-33. (27-29).‘Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa göğü mü? Ki (Allah) onu binâ etti, boyunu 

yükseltti ve onu düzene koydu. Onun gecesini kararttı, hem de (gündüz) aydınlığını çıkardı.’ Bu 

muazzam kâinâtı ve sizleri ilk defa yaratan Allah için hiçbir şeyin güç olamayacağını düşünmüyor 

musunuz? İlk defa yaratan, tekrar yaratmaya niçin kâdir olmasın? Ölümden sonraki hayat ile ilgili 

bu gibi delillere Kur’ân’da çokça yer verilmiştir. Örneğin Yâsîn 36/81 de şöyle buyurulmaktadır: 

‘Gökleri ve yeri yaratan onların benzerini yaratmaya kâdir değil midir? Elbette O çok 

Kâdir’dir. O yaratmayı en iyi bilendir.’ Mümin 40/57’de de şöyle denmektedir: ‘Elbet gökleri ve 

yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmez.’ 

(MEVDÛDİ, 7/29) 

‘Allah o göğe boyuna yükseklik vermiştir.’ Direksiz olarak onu yükseğe kaldırmıştır. Semk; bir 

şeyin, yükseklik şeklinde ifâde ettiğimiz boyu, aşağıdan yukarıya uzaması ve yüksekliğidir. Yukarıdan 

aşağıya düşünüldüğü takdirde buna ‘umk’ denir. Enine, boyuna olmak üzere ‘kalınlık’ ile de tefsir 

edenler olmuştur. ‘sonra da onu düzledi.’ ‘Göğü yükseltti, denge kânûnu koydu.’ (Rahman 55/7) 

âyetinin anlamınca dengesini koyup denkleştirdi, düzene koyup düzeltti. Bunda göğün şeklinin tam 

küre olduğu anlamını çıkarmak isteyenler olmuşsa da bütün göğün genel görünümünün tam küre 

olduğu sâbit değildir. Bunu Allah etraflıca bilir. (ELMALILI, 8/519)     

(30).‘Bundan sonra yeri yuvarlattı yayıp döşedi.’ Göğü yaratıp bir nizâma koyduktan ve gecesini 

giderip gündüzünü çıkardıktan sonra yerküreyi, üzerinde yaşama ve yerleşme imkânı olacak şekilde 
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yayıp serdi. Yerkürenin, üzerinde yaşadığımız kabuğunu ondan sonra yaratıp döşek hâlinde döşedi. 

(ELMALILI, 8/520) 

(30’uncu âyette) İki ilmi mûcize vardır: Zîrâ âyette geçen ‘dahv’ Arapçada; ‘yusyuvarlak dürmek’ 

anlamına gelir. (…) Hâlbuki Arap Yarımadasında Kur’ân indiği zamanlarda yerin küre şeklinde 

olduğu görüşü bilinmiyordu. Bu âyette, yerin küre şeklinde olduğuna işâret edilmesi Kur’ân’ın 

Allah katından geldiğine açık bir delildir. İkinci mûcize de şudur: Âyet-i Kerîmede yer kürenin (..) 

gök denilen samanyollarından sonra yaratıldığı ifâde edilmiştir.  Bu görüş, çağdaş ilmi teorilerin 

üzerinde birleştiği bir konudur.  Çağdaş bütün ilmi teoriler, yer kürenin kâinattaki herşeyden sonra 

varolduğunu kabul etmektedir. (…) Yedi gök, Kur’ân’ın ifâdesiyle yer küreden sonra yaratılmıştır. 

Ama kâinatın samanyolları ve uyduları en Nâziât sûresindeki 30’uncu âyette belirtildiğine göre yer 

küreden önce yaratılmıştır. Bu da Kur’ân’ın mûcizelerinden biridir. (S. HAVVÂ, 16/26) 

(31, 32).‘Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.’ Suyunu yarattı, kaynaklarını fışkırttı, nehirlerini akıttı; 

otunu, otlağını, çiftliğini bitirdi. (ELMALILI, 8/521) 

‘Dağlarını da oturttu,’ yerleştirdi. İşte yerkürenin yayılıp döşenmesi, yer kabuğunun böyle 

yaşanabilecek ve yerleşilebilecek şekilde döşenmesi demektir. Nitekim bu hikmet, şöyle açıklığa 

kavuşturuluyor: ‘Sizin ve hayvanlarınızın faydalanması, yaşaması için.’ Demek ki bu büyük 

yaratma ve kudret hikmetsiz değil; bunlar gâyesiz, boşu boşuna,  nasıl rast gelirse öyle 

yaratılıvermemiştir.  O hâlde bu yaşamanın,  yaşatmanın da bir hikmet ve gâyesi vardır. 

(ELMALILI, 8/521)  

 

79/34-41  O  BÜYÜK  FELÂKET  GELDİĞİ  VAKİT 

34-36. En büyük felâket (olan kıyâmet) geldiği zaman, o gün insan, (ömründe hayra mı, şerre mi) 

neye koştuğunu hatırlar.  36. O alevli ateş, gör(üp gir)ecekler için ortaya çıkarılır. 

37-39. Azgınlık edip dünyâ hayatını âhirete tercih eden (kâfir) kimseye gelince, şüphesiz ki o 

alevli ateş, kendisinin varacağı tek yerdir. [krş. 2/200; 17/18] 

40-41. Rabbinin (huzûrunda duracağı) makâmından korkup (gereğini yapan) nefsini de kötü 

hevesten engel olan kimse; işte şüphesiz cennet onun varacağı tek yerdir. 

 

34-41. (34).‘En büyük felâket (olan kıyâmet) geldiği zaman, o gün insan, neye koştuğunu 

hatırlar.’ Amellerinin defterinde yazılmış olduğunu görünce onları hatırlar. Hâlbuki o bunları 

unutmuştur. (Nesefi’den, S. HAVVÂ, 16/21) 

‘ve bürrizeti‘l cahîmü limen yerâ’ âyetine (Nâziât, 79/36) göre insanlara âhirette cehennem 

gösterilecek ve onu görenler söz konusu ateşin ‘innehâ termî bişererin ke‘l kasri’ kasırlar ve köşkler 

kadar kocaman kıvılcımlar fırlattığına şâhit olacaklardır. (Mürselât 77/32) Tabii ki bu tablo karşısında 

insan ne yapacağını şaşırıp kalacak ve o dehşetli günün ağırlığı her şahsın belini bükecektir. İşte bu 

yüzden kıyâmete ‘tâmme-i kübrâ’ denilmiştir. (M. DEMİRCİ, 3/496, 497) 

‘O alevli ateş, gör(üp gir)ecekler için ortaya çıkarılır.’ (..) Rivâyet olunduğuna göre Cehennem 

açılacak, alevler saçarak fırlayacak, her gözü olan görecek. Çünkü ‘Hem içinizden hiçbir kimse 

yoktur ki oraya varacak olmasın. Bu, Rabbinin üzerine vâcip kıldığı kesinleşmiş bir hükümdür.’ 

(Meryem 19/71) buyrulduğu üzere herkes ona varacak, cennete gidecek olanlar da sırâtı onun 



101 
 

üzerinden geçecektir. Bununla berâber, ‘görecek kimseler için’ demek, girecek kâfirler ve azgınlar 

için demek de olabilir. (ELMALILI, 8/522)  

(37-39).‘Azgınlık edip dünyâ hayâtını âhirete tercih eden (kâfir) kimse, işte kesinlikle o alevli 

ateş, kendisinin varacağı tek yerdir.’ Kıyâmet gününde insanlar mutlular ve bedbahtlar olarak iki 

kısma ayrılacaklardır. Özgür irâdesiyle dünyâyı âhirete tercih edip ömrünü inkâr, isyan ve taşkınlıkla 

geçirerek tövbe ve îman etmeden Allâh’ın huzûruna çıkanlar bedbahtlardır; bunların barınacakları yer 

ise cehennemdir. (KUR’AN YOLU, 5/550) 

(40, 41).‘Ve nefsini kötü arzulardan’ yâni beşeri yaratılış ve tabiatının tahakkümüyle o arzulara 

meyletmekten ‘uzaklaştıran’, dünyâ hayâtının metâ ve parlaklığına kapılmayan, âkıbetin 

korkunçluğunu bilerek dünyânın süs ve debdebesine aldanmayan ‘için şüphesiz Cennet yegâne 

barınaktır.’ Bu âyetin metninde geçen ‘el hevâ’ insanın nefsinin iştah duyduğu ve lezzet almak 

istediği bir şeye şer’i bir sebep olmaksızın meyletmesi demektir. (İ. H. BURSEVİ, 23/48, 49)  

 

79/42-46  SANA  KIYÂMETİ  SORARLAR 

42-44. (Rasûlüm! Kâfirler) Sana (kıyâmet) saat(in)i: “Ne zaman onun gelip çatması?” diye 

soruyorlar. 43. Sende onu anlatma (bilgisi) nereden (olsun)? 44. Onun son (bilgis)i, Rabbine 

(âit)tir. [bk. 7/187] 

45. (Ey Peygamberim!) Sen, ancak âhiret azâbından korkanları uyarıcısın. 

46. Sanki onlar, o (kıyâmet günü)nü gördükleri gün, (dünyâda) bir akşam veya bir kuşluk vakti 

kadar kaldıklarını zannederler. [bk. 20/103; 23/113; 30/55] 

 

42-46. (42).‘(Rasûlüm!) Sana (kıyâmet) saat(in)i: “Ne zaman onun gelip çatması?” diye 

soruyorlar.’ Mekkeli müşrikler Allah Rasûlünden tekrar tekrar Kıyâmetin ne zaman kopacağını 

sorarlardı. Ancak asıl maksatları târih ve vakit tespit etmek değil, sâdece alay etmekti. (MEVDÛDİ, 

7/31) 

(44).‘Onun son (bilgis)i, Rabbine (âit)tir.’ Bütün incelikleriyle ve herkes hakkında vukû bulma 

vaktine kadar bütün detaylarıyla onu bilmek Rabbına âittir, başkasına değil. Onu ancak O bilir. 

İlerisine karışmak onların haddi olmadığı gibi, daha fazlasını anlatmak da senin görevin değildir. 

(ELMALILI, 8/522, 523)  

(46).‘Sanki onlar, o (kıyâmet günü)nü gördükleri gün, (dünyâda) bir akşam veya bir kuşluk vakti 

kadar kaldıklarını zannederler.’ Onlar kabirlerinden kalkıp mahşer yerine gittikleri gün dünyâ 

hayatının süresini çok kısa görürler. Hatta bu süre onlara bir günün akşam veya kuşluk vakti kadar 

gelir. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ, 16/23) 

İşte dünyâ hayâtı budur. Kısadır, tez gelip geçer. Basittir, geçicidir. Değersizdir, önemsizdir.  Onlar 

sırf bir akşam veya sabah vakti için mi âhireti fedâ ediyorlar? Geçici bir ihtiras için mi karşılık ve 

sığınak olarak verilecek cenneti bir kenara itiyorlar? Şüphesiz bu, büyük bir aptallıktır. Görebilen 

gözü, işitebilen kulağı olan hiçbir insanın işlemeye aslâ yanaşamayacağı bir aptallıktır! (S. KUTUB, 

10/359) (Naziat Sûresi Allah’ın izniyle tamamlandı. 12.9.2018 / 2 Muharrem 1440) 
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80 / Abese Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Abese, “yüzünü ekşitti, Sûrat astı” demektir. Adını ilk 

âyetindeki aynı kelimeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/584) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

80/1-10  YÜZÜNÜ  EKŞİTTİ  VE  ÇEVİRDİ 

1, 2. (Peygamber bir grup kâfire İslâm’ı anlatırken) ) âmâ geldi diye yüzünü ekşitti ve çevirdi. 

3, 4. (Rasûlüm!) Sen ne biliyorsun, belki o, (senden öğrendiğiyle) arınacak (nefsini tezkiye edecek) 

veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda verecekti! 

5-7. Ama (zenginliğinden öğüde) ihtiyaç duymayana gelince, sen ona yönel(ip ilgi göster)iyorsun. 

Hâlbuki onun arınmamasından sana bir sorumluluk yoktur. 

8-10. Fakat sana koşup gelen (mümin) kimse, (Allah’tan) kork(arak gel)mişken, sen onunla 

(habersiz gibi) ilgilenmiyorsun. 

 

1-10. (1, 2).‘(Peygamber bir grup kâfire İslâm’ı anlatırken) âmâ geldi diye yüzünü ekşitti ve 

çevirdi.’ Hz. Peygamber bir gün Kureyş’in ileri gelenlerinden birkaç kişiyi İslâm’a dâvet ile meşgul 

olurken, âmâ bir müslüman olan Abdullah b. Ümmü Mektûm (ra.) da yanına gelip bunlardan 

habersiz olarak, “Yâ RasûlAllah! Allâh’ın sana öğrettiklerini bana da öğret.” diye birkaç defa tekrar 

etmişti. Rasûlullah Efendimiz de ona karşı iltifat etmeyip hafifçe yüzünü ekşitmişti ki bu sûre onun 

üzerine indi (Celâleyn). Bu aynı zamanda bütün mü’minlere bir ikaz niteliğindedir. (H. T. FEYİZLİ, 

1/584) 

Rasûlullah bundan sonra ona saygı duyar ve gördüğü zaman: ‘Merhabâ! Rabbimin hakkında beni 

kınadığı kimse’ der ve herhangi bir ihtiyâcı olup olmadığını sorardı. Rasûlullah (s) onu Medîne’de 

vekil bırakmış ve bu şahıs on üç defa oradaki insanlara namaz kıldırmıştır. (S. HAVVÂ, 16/44) 

(3, 4).‘(Rasûlüm!) Sen ne biliyorsun, belki o, (senden öğrendiğiyle) arınacak (günah kirlerinden 

temizlenecek) veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda verecekti!’ Yâni hemen temizlenemese 

bile öğüt ala ala belleyecek, iyiyi kötüyü öğrenecek ve yerine göre hatırlayıp gereğince amel etmeye 

çalışarak, bundan sonra olsun o sâyede günahtan korunup sevap işlemek sûretiyle faydalanacaktır. 

(ELMALILI, 8/530) 

(…) Bir kısım insanlar (…), her ne kadar toplum içinde bir ağırlıkları varsa da, İslâm dâvetçisinin 

onların peşinden koşmaya ihtiyâcı yoktur. Çünkü apaçık bellidir ki, onlar hidâyete tâlip değillerdir. 

Bundan dolayı onların peşinden koşarak bir İslâm dâvetçisinin vakit kaybetmesine gerek yoktur. 
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İslâm’ı kabul etmedikleri takdirde, zararda olanlar onlardır ve siz böyle kimselerden sorumlu 

değilsiniz. (MEVDÛDİ, 7/39)  

(5-7).‘Ama ihtiyaç duymayan (kâfir kimsey)e gelince, sen ona yönel(ip ilgi göster)iyorsun. 

Hâlbuki onun arınmamasından sana bir sorumluluk yoktur.’  Senden ve Kur’ân’dan yararlanmak 

istemeyen o kendini ihtiyaçsız sayan kişinin temizlenmesinden, İslâm’a girmemesinden sana bir 

sorumluluk gelmez. Fakat ihtiyâcı olduğunu söyleyen, öğrenmek isteyen bir müslümandan yüz 

çevirmekte sorumluluk vardır. (ELMALILI, 8/530)  

(8-10).‘Fakat sana koşup gelen (mümin) kimse, (Allah’tan) kork(arak gel)mişken, sen onunla 

(habersiz gibi) ilgilenmiyorsun.’ Burada Allah Teâlâ, Rasûlü Muhammed (s)’e uyarı konusunda 

kimseye özel muâmele yapmamasını; aksine ileri gelen kimselerle zayıfları, zenginlerle fakirleri, 

efendilerle köleleri, erkeklerle kadınları, küçüklerle büyükleri bir tutmasını emretmiştir. Ayrıca 

dilediğini doğru yola ulaştıran Allah’tır. Erişilmez hikmet ve ezici hüccet O’nundur. (İbn Kesir’den, S. 

HAVVÂ, 16/34)  

Nesefi burada şöyle der: ‘Rivâyet olunduğuna göre Rasûlullah (s) bundan sonra hiçbir yoksula aslâ 

yüzünü ekşitmemiş ve hiçbir zengini karşısına alıp özel olarak ilgilenmemiştir. Yine rivâyet 

olunduğuna göre istişâre meclislerinde fakirler danışman idiler.’ (S. HAVVÂ, 16/34)  

 

80/11-16  HAYIR!  ÖYLE  YAPMA 

11-12. (Ey Peygamberim!) Hayır! (Böyle yapman doğru değil.) Çünkü o (Kur’an âyetleri) bir 

öğüttür; artık dileyen ondan öğüt alır. 

13-16. (O Kur’ân) çok değerli, iyilik timsâli seçkin kâtip (melek)lerin elleriyle (yazılmış), çok 

şerefli, kadri yüce, tertemiz sahifeler içindedir. 

 

11-16. (11, 12).‘Hayır’ Sakın öyle yapma, koşup saygıyla gelen istekliyi anlamazdan gelip de o 

ihtiyaç hissetmeyenin üzerine düşme. ‘Çünkü o’ birinin isteyip öbürünün ihtiyaç duymadığı o öğüt, 

yâni o nasihatları kapsayan bu Kur’ân ‘bir hatırlatmadır.’ Yüce Allâh’ı andırmak, hak ve görevi 

düşündürmek, hayrı ve yararı belletmek için bir öğüttür. ‘Artık onu dileyen düşünsün, dileyen 

bellesin,’ çünkü yararı ve zararı asıl kendine âittir. (ELMALILI, 8/531)  

12’nci âyette şu iki noktaya dikkat çekilmiştir: (a) Bu uyarı yalnız Rasûlullah’a değil, onun şahsında 

bütün ümmetine ve insanlığa yöneliktir. (b) Uyarıyı dikkate alıp yanlışını düzeltmek de hiçe sayıp 

hatâlarında ısrar etmek de insanın kendi irâdesine bağlıdır, sonucunu da buna göre alacaktır. 

(KUR’AN YOLU, 5/556) 

(13-16).‘O, çok şerefli sahîfelerdir.’ Bu Kur’ân çok şerefli sahifelerde bulunan bir öğüttür. O Levh-i 

Mahfuzda yazılmış sahîfelerde bulunmaktadır. (S. HAVVÂ, 16/36) 

‘Kadri yüce ve tertemiz’ Yâni hâlis ve paktır. Bu kitabın içine ifsad edici ve bâtıl düşünceler 

karışamaz. Çünkü Kur’ân, diğer dînî kitaplar gibi değildir ve bu kitap insâni ve şeytâni vesvese ve 

düşüncelerden korunmuştur. (MEVDÛDİ, 7/39) 

Nesefi şöyle der: ‘Meleklerden başkasının dokunmasından veya Allah kelâmı olmayan şeylerden 

temizlenmiş sahifelerdedir.’ (S. HAVVÂ, 16/36, 37) 
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‘Kâtiplerin eli ile.’ Yâni Levh-i Mahfuz’da yazan meleklerin elleri ile yazılmış, demektir. (S. 

HAVVÂ, 16/37) 

‘Saygıdeğer iyi kimseler.’ ‘Yaratılışları değerli, güzel ve şerefli, ahlâkları ve davranışları iyi, temiz ve 

kusursuz. (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 16/37)  

  

80/17-23  KAHROLASI  İNSAN!  NE  İNKÂRCIDIR! 

17. Kahrolası (kâfir) insan, ne nankördür! 

18. (Allah) onu hangi şeyden yarattı (hiç düşünmez mi)? 

19-23. Bir nutfeden (spermadan) yarattı da onu (en güzel şekilde) biçime koydu.  20. Sonra ona 

(doğmasında, hayır ve şerri seçmesinde) yolu kolaylaştırdı.  21. Sonra onu öldürüp kabre koydu.  

22. Daha sonra da dilediği zaman onu diriltip kaldıracak. 23. Hayır! (kâfir insan, Allah’ın) 

emrettiği şeyleri hâlâ yerine getirmedi. 

 

17-23. (17, 18).‘Kahrolası (kâfir) insan, ne nankördür!’ (…) Türkçede ‘kahrolası’ tâbiri gibi öfke 

ve yermeyi gösteren bedduâ sûretinde kınama ve ayıplamadan kinâyedir. Öyle fenâ bir durumda 

bulunuyor ki, ‘hayâta hakkı kalmayacak derecede’ demektir. (ELMALILI, 8/536) 

‘ne kadar inkârcıdır o.’ Kâfirliği ve inkârcılığı ne de katıdır. Yaratılışının ve gelişmesinin gereklerini 

ne de çok reddetmektedir, tanımamaktadır. Eğer bu gereklere riâyet etseydi yaratıcısına şükreder, 

dünyâda alçak gönüllü olur, âhiretini hatırlardı. (S. KUTUB, 10/373)  

Bu âyetin diğer bir anlamı, ‘onlar hangi nedenden ötürü küfre sarılıyorlar, yâni neye güveniyorlar?’ 

demektir. Küfür kelimesi, Hakk’ı inkâr etmek, kendisine ihsanda bulunana nankörlük etmek,  

anlamında kullanılmıştır. Ayrıca insanın yaratıcısına ve rızık vericisine isyan etmesi anlamına da gelir. 

(MEVDÛDİ, 7/39) 

Âyetler Ebû Leheb’in oğlu Utbe hakkında inmiştir. Dolayısıyla 17’nci âyetteki ‘insan’ ile maksat 

Utbe ve onun durumunda olanlardır. Peygamberimizin Rukıyye adlı kızı ile evlenen Utbe, önce îman 

etmiş, Necm sûresi inince irtidat etmiştir. Yüce Allah, bu mürted ve kâfir insanı kınamaktadır. 

‘kutile / kahrolsun’ Lânet olsun, azap hak olsun anlamına gelen bir bedduâ cümlesidir. (İ. 

KARAGÖZ 8/415) 

(19-22).‘(Allah) onu hangi şeyden yarattı?’ Onun yaratılışı hangi değersiz şeyden? (..) Daha sonra 

bu değersiz şeyi açıklamak üzere şöyle buyurur: (S. HAVVÂ) ‘Bir damla sudan onu yarattı da 

biçime koydu.’ Bir nutfeden yarattı da embriyon hâlinden doğumuna kadar nice aşamalardan 

geçirerek en güzel biçime koydu. (ELMALILI) ‘Sonra ona yolu kolaylaştırdı.’ Hayır ve şer 

yollarını ona açıklamıştır (S. HAVVÂ) ‘Sonra onu öldürüp kabre koydu.’ Yâni ona bir ikram olmak 

üzere kendisini kabre koyup orada defnettirdi. Diğer hayvanlar gibi yırtıcı hayvanlara, kuşlara yem 

olsun diye yeryüzüne atıp bırakmadı. (İ. H. BURSEVİ, 23/77) ‘Daha sonra da dilediği zaman onu 

diriltip kaldıracak.’ (..) Ölümünden sonra da o kabirde öyle bırakacak değildir. Dilediği zaman onu 

öldükten sonra diriltip yeniden hayat verecektir. Fakat bunun vakti belli değildir, dilediği zaman 

diriltecektir. (ELMALILI, 8/536) 
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(23).‘Doğrusu (kâfir insan, Allâh’ın) emrettiği şeyleri hâlâ yerine getirmedi.’ Rabbi için üzerine 

farz kılınan şeyleri edâ etmemiştir. (S. HAVVÂ, 16/38) 

Burada ‘mâ emerehu’dan maksat, Allâh’ın bütün emrettikleridir. Yâni yükümlülüğün başlangıcından 

kabre gömülünceye kadar yâhut Âdem’in yaratılışından bu zamâna kadar bunca seneler, asırlar geçmiş 

olduğu hâlde insan cinsi yaratılışından beklenen ve istenen olgunluğa ermedi. Allâh’ın emirlerini 

tamâmıyla yerine getirmedi. Çünkü şükredici kullar pek az ‘Kullarım içinde şükreden pek az.’ 

(Sebe, 34/13) olduğu gibi, bir tür kusuru olmayan fert de yok gibidir. (ELMALILI, 8/537) 

 

80/24-32  İNSAN,  YEDİĞİNE  BİR  BAKSIN! 

24-32. Bir de insan, yediğine (ibretle) baksın: Şüphesiz ki biz, suyu (yağmuru dilediğimiz kadar) 

döktükçe döktük. Sonra yeri (bitkileri çıkartmak için) yardık. Orada tâne(ler) bitirdik, üzüm ve 

yonca(lar), zeytin ve hurma(lar), iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyve(ler), çayır(lar, bitkiler ve 

sebze)ler yetiştirdik. (Bütün bunlar) sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. 

 

24-32. (24).‘Bir de insan, yiyeceğine baksın’ Yediği nîmetlerin de nasıl bir kudret ve hikmet ile 

yavaş yavaş yükselerek yetiştirildiğine baksın. Böylece hem kendi içinde hem de dışında olmak üzere 

ne kadar nîmet içinde bulunduğunu ve onların hakkını ödeyerek yararlanmak için nasıl çalışmak 

gerektiğini düşünsün. (ELMALILI, 8/537)  

‘baksınlar’ emri zorunluluk ifâde eder. Âyetteki ‘nazar’ incelemek, görmek, bakmak, anlamak, akıl 

ile kavramak, Allâh’ın nasıl yarattığını düşünmek ve bu nîmetleri var edeni bilmek ve bunu ikrar 

etmektir. (İ. KARAGÖZ 8/417) 

(25).‘Şüphesiz ki biz, suyu (yağmuru) döktükçe döktük.’ Yâni yer kürede maddi hayat için, gerekli 

olan yiyecekleri yetiştirmek için ilk sebep ‘Canlı olan herşeyi sudan yarattık.’ (Enbiyâ 21/30) 

âyetinin gösterdiği gibi sudur. Bu ise herşeyden önce Allâh’ın bir lütfudur. Suyu yaratıp o yağmurları 

şarıl şarıl döken, yağdıran Allah’tır. (ELMALILI, 8/537) 

(26).‘Sonra toprağı iyiden iyiye yardık.’ Hacc sûresinde ‘Yeryüzünü sönmüş kül hâlinde 

görürsün. Fakat biz ona suyu indirdiğimizde harekete geçer, kabarır.’ (Hacc 22/5) buyurulduğu 

gibi bu yarma, o sönük kupkuru yerküre, yağmurların inmesiyle harekete geçip kabarmaya sonra 

çatlayıp bitkiler çıkarmaya başladığı bir yarmadır ki, bunu da yapan Allah’tır. (ELMALILI, 8/538) 

(27-31).‘Bu sûretle orada ekinler bitirdik. Üzümler, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık 

ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar bitirdik. Ki yerkürenin sürülüşünde, hububat ve bağların 

bakımında insanların çalışmalarının da bir kıymeti olmakla berâber o kara toprakta böyle dâneler, 

üzümler yetiştirecek derecede kabarma / canlanma ve olgunlaşma uyandıran hep yüce Allah’tır. 

(ELMALILI, 8/538)   

(32).Ve bütün bunları ‘sizin ve hayvanlarınızın’ her türlü ihtiyaçlarının karşılanarak bu dünyâda 

rahat ve huzur içinde ‘yaşaması için’ yaptık. (Nâziât 79/33) İşte herşeyi bilen ve herşeye gücü yeten 

Allah, elbette sizi yeniden diriltip hesâba çekmeye de kâdirdir. (M. KISA, 1/623) 

İnsanın yediği ve içtiği herşeyi yaratan yüce Allah’tır. İnsanın bunu bilmesi, ikrar etmesi ve 

şükretmesi; şükredebilmek için de îman edip Allah ve Peygamberine itaat etmesi, haram ve 

günahlardan sakınması gerekir. (İ. KARAGÖZ 8/417) 
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80/33-42  İŞTE  O  GÜN 

33-37. Kulakları sağır eden o ses geldiği (İsrâfil tarafından ikinci defa Sûr’a üflendiği) zaman. 34-

36. (İşte) o gün, (zâlim) kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından 

kaçacak. [krş. 23/101; 31/33; 34/ 54; 70/11-14] 37. O gün, onlardan herkesin kendisine yetecek 

bir işi (derdi) vardır. [krş. 16/111] 

38, 39. O gün müminlerin yüzleri nurlu ve güleç, parlak ve sevinçlidir.  

40-42. O gün (kâfirlerin) yüzlerini toz duman kaplar, onları siyahlık ve zillet kuşatır. [krş. 3/106-

107; 80/38-41] 42. İşte bunlar, inkârcıların, Hak’tan / hakikatten sapan (günaha dadanan ve haddi 

aşan)ların ta kendileridir. 

 

33-42. (33).‘Kulakları sağır eden o ses geldiği zaman.’ Bu âyet, Sûr’a son kez üfürüldüğü ânı tasvir 

etmektedir. Sûr’a son kez üfürüldüğünde tüm insanlar dirilecektir. (MEVDÛDİ, 7/42) 

‘(İşte) o gün, kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından kaçacak.’ O gün 

insanoğlu bu saydığımız yakın akrabâlarından yüz çevirir, onlarla birlikte olmaz. Dünyâda olduğu gibi 

onların hâlini, durumlarını sormaz. Çünkü kendi başının derdine düşmüştür. Çünkü bilir ki onlar, 

kendisine hiçbir fayda veremeyeceklerdir. (İ. H. BURSEVİ, 23/90)   

(34-36).‘O gün, onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır.’   Hadis: Hz. Peygamber, 

Kıyâmet günü insanların çıplak ve boğazına kadar tere batmış bir hâlde toplanacaklarını söyleyince, 

eşi Sevde (r), Sevde, ‘İnsanlar birbirinin avret yerine mi bakacak?’ diye sormuş. Nebi (s) ‘İnsanlar 

bundan meşguldür’  demiş ve yukarıdaki âyeti okumuştur. (Buhâri Enbiyâ 8, 48; Müslim Cennet 56 

’dan H. DÖNDÜREN, 2/954)   

(38, 39).‘O gün birtakım yüzler vardır, aydınlıktır.’ Nesefi şöyle der: ‘Geceleyin ibâdet etmenin 

veya abdest almanın sonucu o gün birtakım yüzler parlar.’ ‘güleç ve sevinçlidir.’ Kalplerindeki 

neşeden dolayı sevinçlidirler. Mutluluk yüzlerinden okunmaktadır. İşte bunlar cennetlik olanlardır. (S. 

HAVVÂ, 16/42)   

Hadis: ‘Kıyâmet günü ümmetimin alnında secde izi ve abdestin meydana getirdiği bir parlaklık 

olur.’ (Tirmizi Tahâret 422, Müslim Tahâret 35; İ. KARAGÖZ 8/421) 

(40, 41).‘Birtakım yüzlerin de o gün üzeri tozludur. Üstelik onları bir karanlık bürüyecek.’  

Yüzlerde böyle tor toz ile karanın bir araya gelmesi ise, korku ve zelillik ile elem ve azâbın en 

ürkütücü bir şekilde ortaya çıkışıdır. (ELMALILI, 8/542) 

(42).‘İşte bunlar, inkârcıların, Hak’tan / hakikatten sapanların ta kendileridir.’ İbn Kesir şöyle 

der: ‘İşte bunlar kalplerinde îman bulunmayan amelleri bozuk kimselerdir.’ Nesefi şöyle der: ‘Onlar 

inkâra günahı ekleyince Allah da onların yüzlerinde tozu ve siyahlığı bir araya getirmiştir.’ (S. 

HAVVÂ, 16/43) 
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81 / Tekvîr Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Adını birinci âyetten almıştır. Tekvîr, “dürülme ve dürme” 

anlamına gelir. (H. T. FEYİZLİ, 1/585) 

Hadis: ‘Kıyâmet gününü gözüyle görmüşçesine izlemek isteyen varsa Tekvir, İnfitar ve İnşikak 

sûrelerini okusun.  Çünkü bu sûrelerde kıyâmetin akıllara durgunluk veren korkunç sahneleri bütün 

ayrıntılarıyla yer almaktadır.’ (Tirmizi’den İ. H. BURSEVİ, 23/137) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

81/1-14  GÜNEŞ  KATLANIP  DÜRÜLDÜĞÜNDE  

1-6. (Kıyâmet zamanı Sûr’a üfürüldüğü, çekimlerin yok olduğu) güneş dürül(üp ışığı 

söndürül)düğünde,  2. Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde, [krş. 54/1]  3. Dağlar, yürütül(üp yok 

ol)duğunda,  4. (Titizlikle bakımı gereken) on aylık gebe develer (bile, dehşetten başıboş) 

salıverildiğinde,  5. Vahşi hayvanlar (her yönde ürkerek) toplandığında,  6. Denizler kaynatıl(ıp 

ateş kesil)diğinde, 

7-14. Ruhlar bedenle birleştiğinde (veya kişiler kendi grubuyla tasnif edildiğinde,)  8-9. Diri diri 

toprağa gömülen kız, “hangi günahından dolayı öldürüldü?” diye sorulduğunda,  10. (Amel) 

defterleri açılıp yayıldığında, [krş. 17/13) 11. Gök (yerinden) sıyrıl(ıp dürül)düğünde, [krş. 21/104]  

12. Cehennem daha da alevlendirildiğinde,  13. Cennet (mü’minlere) yaklaştırıldığında,  14. (Her) 

kişi (artık hayır ve şerden) ne hazırladığını bilecektir. [krş. 3/30; 75/13] 

 

1-14. I Kıyâmet Başlangıcından Hesap Zamanına Kadar Olacaklar:  

(1).‘Güneş dürül(üp ışığı söndürül)düğü zaman,’ Güneşin dürülmesi, onun soğuması, alevlerinin 

sönmesi, şu anda etrâfındaki uzaya, binlerce mil uzaklıktaki varlıklara gönderdiği ışığının ve 

ışınlarının sönmesi anlamına gelebilir. (S. KUTUB, 10/382) 

(..) Alıştığımız bu kâinat güzel uyumu, ölçülü hareketi, değişmez oranlamaları, sağlam yapısı, güç ve 

ustalıkla binâ edilen bu evrenin, evet bütün bu özellikleri ile bu evrenin, nizâmının, düzeninin bağı 

çözülecek. Parçaları etrâfa yayılıp saçılacak. Kendisini ayakta tutan şu anki sıfatları ve özellikleri 

kaybolacak. Belirlenmiş eceline doğru gidip sona erecektir. Bütün yaratıklar orada başka bir şekil 

alacaktır. Evren başka bir evren; hayat başka bir hayat olacaktır. (S. KUTUB, 10/381, 382)     

(2).‘Yıldızlar döküldüğü zaman,’ Güneş ışığının sönmesi, bir kısım parlaklığını güneşten alan diğer 

yıldızların söneceğine işâret eder. Ayrıca kıyâmetin kopmasıyla kozmik sistem bozulunca yıldızların 

da birbirine çarpmak, yörüngelerinden kaymak, çekimden kurtulmak gibi gelişmelerle mevcut düzen 
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ve işlevlerini kaybedecekleri, uzay boşluğuna saçılacakları düşünülebilir. (İbn Âşur, ayrıca bk. 

İnfitar 82/2; KUR’AN YOLU, 5/561) 

(3).‘Dağlar, yürütüldüğü zaman.’ Yerkürenin zelzele ve depremle sarsılıp patlayarak dağların yün 

gibi atıldığı, yerleri serap gibi olmak üzere başlar üzerinden geçen bulutlar gibi göğe fırlatılıp toz 

hâlinde serpildiği andır. (ELMALILI, 9/12)  

Depremle sarsılınca yerküre’nin dengesini sağlayan kazıklar mesabesindeki (79/32, 15/19) dağlar, 

kaldırılıp birdirine çarpılır (69/13-15), yerlerinden sökülüp savrulur, dağılıp saçılır (77/10), 

parçalanır, atılmış renkli yün gibi olur. (70/9, 101/5), kum yığını (74/14, 56/4-6) ve toz duman hâline 

gelir. (56/4-6; bk. 20/105-107; İ. KARAGÖZ 8/424, 425)  

(4).‘On aylık gebe develer salıverildiğinde,’ Kıyâmetin dehşeti öyle büyük olacaktır ki, insanların 

gebe develeri olsa onları bile salıverip başıboş bırakacaklar ve kendi başlarının derdine düşecekler. 

(İ. H. BURSEVİ, 23/107) 

(5).‘Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.’ Bu yabâni ve ürkek hayvanları bile meydana 

gelen olaylar korkutmuş ve ürkütmüştür. Hepsi biraraya gelip birbirinin yanına sokulmuştur. 

Dağların ve vâdilerin arasında yayılmışken korkudan biraraya gelmişler; birbirlerinden kaynaklanan 

korkularını unutmuşlar ve yırtıcılık özelliklerini yitirmişlerdir. (S. KUTUB, 10/383) 

(6).‘Denizler kaynatıldığı zaman.’ Bu, şiddetli sarsıntı netîcesinde yerkürede meydana gelecek olan 

volkanik patlaklar ve derin çatlaklardan dışarı püsküren mağmanın, lâv kütlelerinin deniz sularını 

ısıtıp kaynatması yâhut dünyânın şiddetle sarsılması ve dağların parçalanıp yok olmasının doğal 

sonucu olarak denizlerin birbirine karışması ve tek deniz hâline gelmesi demektir. İbn Âşur, krş. 

Tûr 52/6; İnfitar 82/3; KUR’AN YOLU, 5/562)    

II Hesâbın Başlangıcından İtibaren Gerçekleşecekler:  

(7).‘Ruhlar (bedenlerle) buluşturulduğu zaman.’ Ölümle birlikte bedenlerini terk eden ruhlar, 

mahşer günü yeniden yaratılan bedenleriyle birleştirilecek. Veya herkes dünyâda yaptığı amelleriyle 

orada buluşacak, ona göre bir bünyeye kavuşacak ve ona göre bir karşılık görecektir. Yâhut her bir 

insan, inanç ve ameline uygun bir gruba ilhak edilecektir. Yâni müminler müminlerle, kâfirler 

kâfirlerle buluşturulacaktır. (bk. Vâkıa 56/7-11; Ö. ÇELİK, 5/376)   

(8, 9).‘Diri diri toprağa gömülen kız, “hangi günahından dolayı öldürüldü?” diye 

sorulduğunda,’ Câhiliye döneminde - nâdir de görülse – bâzı Araplar kız çocukları yüzünden utanç 

duydukları (Nahl 16/58-59). Bâzıları da onları büyütüp beslemede sıkıntı çekmekten endişe ettikleri 

için (bk. En’âm 6/151; İsrâ 17/31) onları diri diri toprağa gömerlerdi. İşte âhirette sorgulama 

başladığında bu kâtiller öldürdükleri kızlarıyla birlikte mahkemeye getirilecek ve hesâba 

çekileceklerdir. (KUR’AN YOLU, 5/563) 

(10).‘defterler açılıp yayıldığında,’ İnsanlar öldüklerinde hesap gününde açılmak üzere amel 

defterleri kapanır. Hesap gününde bu defterler ortaya konduğunda herkes, dünyâda iken hayır ve şer 

adına ne işlemişse kendi amel defterinde yazılmış olduğunu görür ve yaptıklarını hatırlar. Hesâbı 

görüldükten sonra artık hakkında amellerine göre işlem yapılır. (amel defterleri hakkında bk. Hâkka 

69/19-28; ayrıca krş. İsrâ 17/13-14;  Kehf 18/49; KUR’AN YOLU, 5/563)   

Amel ‘defterleri açıldığında’ Çünkü amel defterleri kişi öldüğünde dürülür ve hesap zamânı 

geldiğinde açılır. Bir başka ifâdeyle; defterler açık bir biçimde insanlara sağ ve sollarından verilir. 

Böylece kişi, defterinin içinde olanlara vâkıf olur. Ona bütün amelleri sayılıp dökülür. Bunun üzerine 
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kişi, Kur’ân’ın ifâdesiyle ‘Vay hâlimize! Bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey 

bırakmaksızın yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş.’ (Kehf 18/49) der. (İ. H. BURSEVİ, 23/113) 

(11).‘Gök sıyrılıp alındığı zaman,’ Gök sıyrılıp alınacak, insanın gözü önünden engeller kaldırılacak, 

böylece gayb âleminin gizli gerçekleri açığa çıkacak, insanların cennet, cehennem, melek gibi gaybi 

varlıkları gerçek yönleriyle görüp tanıma imkânı doğacaktır. (bk. Kâf 50/22; Ö. ÇELİK, 5/377) 

(12).‘Cehennem daha da alevlendirildiğinde,’ Cehennemin tutuşturulması demek, hâlen mevcut 

olan alevinin daha da azgınlaştırılması demektir. Yoksa bu zamâna kadar alevsiz olup da o anda 

tutuşturulmaya başlanması demek değildir. (İ. H. BURSEVİ, 23/114) 

(13).‘Cennet (mü’minlere) yaklaştırıldığında,’ Cennet dünyâda îman, sâlih amel, ihlâs ve ihsan ile 

Hakk’ın rızâsını kazanan müminlere yaklaştırılır. Müminlerin girmesine hazır hâle getirilir. 

Müminlerde oraya girecek olmanın tatlı bir heyecânı başlar. (bk. Şuarâ 26/90; Kâf 50/31; Ö. ÇELİK, 

5/377) 

(14).‘(Her) kişi ne hazırladığını bilecektir. ‘ Hayır mı, şer mi? İyi mi, kötü mü? Dünyâda ne yapmış, 

o gün için ne hazırlamış olduğunu kesin bir bilgiyle bilip anlayacaktır. Çünkü bir zerre miktârı da olsa 

hayır veya şer olarak yapmış olduğu her amelin, defterinde getirilip terâzisine konduğunu ve 

karşısında kendisine şekillendiğini görecektir. (ELMALILI, 9/24)  

 

81/15-24  ARKADAŞINIZ (MUHAMMED)  DE  MECNUN  DEĞİLDİR 

15, 16. (Hayır! Yine) yemin ederim, (gündüzleri) doğup görünen,  16. (Ve yörüngelerinde) batıp 

gizlenen yıldızlara.   

17, 18. (Kararmaya) yöneldiği zaman geceye,  18. Nefes nefes ağarmaya başladığı zaman sabaha 

ki, 

19-21. Şüphesiz Kur’ân, arşın sâhibi (Allah katında) yüksek mevkiye sâhip, çok şerefli, güçlü bir 

elçinin (Cebrâil’in, Allah’tan) getirdiği sözüdür. [bk. 10/37-38; 53/5-10; 72/23]  21. Orada, (mele-i 

a’lâda meleklerce kendisine) itaat olun(maya lâyık ol)andır; tam güvenilendir. 

22. (Ey Mekkeliler!) Arkadaşınız (Muhammed, kâfirlerin dediği gibi) mecnun değildir. 

23. Andolsun ki Muhammed, Cebrâil’i apaçık ufukta gördü. [krş. 53/13-16] 

24. Muhammed, gayb konusunda (görünmeyenleri haber verme hususunda) cimri (ve gizleyen) 

değildir. 

 

15-24. (15, 16).‘(Hayır! Yine) yemin ederim, (gündüzleri) doğup görünen (ve batıp) gizlenen 

yıldızlara.’ (…) Söz konusu âyette üzerine yemin edilen varlıklar yıldızlardır. Çünkü bu âyetin 

ardından gelen iki âyette geceye ve gündüze yemin edilmektedir. O hâlde ‘el cevâri‘l künnes’ 

ifâdesiyle gece ortaya çıkan ancak gündüz güneşin ışığı sebebiyle görünmeyen yıldızlara yemin 

edilmiş olması daha mantıklı bir yaklaşım olabilir. Böyle bir değerlendirme de hem ilgili âyetin 

bağlamına hem de içreriğinde yer alan her iki kelimenin sözlük anlamına uygun düşmektedir. Bu 

bakımdan bize göre ‘fe lâ uksimü bi’l hunnesi‘l cevâri‘l künnes’ âyetlerini ‘Hayır! Hayır! 
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Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun’ şeklinde tercüme etmek daha 

isâbetli görünmektedir. (M. DEMİRCİ, 3/509) 

(17).‘(Kararmaya) yöneldiği zaman geceye,’  ‘Nefes nefes ağarmaya başladığı zaman sabaha ki,’ 

(…) Burada karanlığın iyice koyulaştığı ve sabahın yaklaştığı vakit olan gecenin sonuna, yâni seher 

vaktine yemin edilmiş olma ihtimâli daha kuvvetlidir. Nitekim peşinden de ‘nefes almaya başlayan 

sabaha’ yemin edilmektedir ki, bu mânâya uygun düşer. Çünkü seher vaktinden sonra sabah 

solumaya, gün doğup yavaştan kendini göstermeye başlar. Burada Peygamberimiz (sav)  ve 

müminlere karanlık gecelere benzeyen sıkıntılı günlerin yavaş yavaş zâil olacağı ve aydınlık 

sabahlara benzeyen İslâm’ın parlak günlerinin geleceği müjdesi verilmiş olmaktadır. (Ö. ÇELİK, 

5/378)  

(19, 20).Bütün bunlara yemin olsun ki, ‘O,’ yâni olacak dehşetli olayları haber veren bu Kur’ân 

‘değerli bir elçinin (getirdiği) sözdür.’ Yâni yüce Allah katında ikrâma lâyık, saygın bir elçinin 

getirdiğikelâmdır. Hâkka sûresinde de anlatıldığı üzere burada bu değerli elçiden maksat, Kur’ân’ı Hz. 

Peygamber (s)’e getiren Rûh-ı Emin Cebrâil (as)’dir. (ELMALILI, 9/34)  

‘zî kuvvetin: Pek kuvvetli’ yüklendiği elçilik görevini, aldığı emri yerine getirmede güçsüz değil; 

karşı konulmaz, kuşku götürmez büyük bir kuvveti var, güçlü bir elçi; öyle ki; ‘Çok çetin kuvvetlere 

sâhip, güçlü’ (Necm 53/5-6; ELMALILI, 9/34) 

(21).‘Allah katında çok itibarlı’ yâni büyük bir şeref ve itibârı var. Öyle ki ‘orada sözü dinlenen,’ 

yüce Allâh’ın huzûrunda Allâh’a yakın melekler ona itaat eder, emrini dinlerler. Ondan emir alır ve 

ona başvururlar. ‘güvenilir,’ her yönüyle kendisine güveni(lebi)lir, vahyi iletmekte ve elçilikte son 

derece emin (…) aldığı emirde aslâ sınırı aşmaz, görevini gereği gibi yerine getirir. Getirmiş olduğu 

vahiyle kusûru, hatâsı, hâinliği düşünülemez. (ELMALILI, 9/34)  

(22).‘Arkadaşınız (Muhammed) mecnun değildir.’ (…) Ey o Kur’ân’a ve peygamberlik haberlerine 

inanmamak için Peygamber’e cin çarpmış diye iftira etmek isteyenler! O Peygamber (s) sizin 

arkadaşınızdır. Siz yıllarca onun sohbetinde bulundunuz. Aklının, ahlâkının yüksekliğini denediniz. 

Görüş ve fikrine başvurdunuz, konuştunuz. Bilirsiniz ki o, deli ve mecnun değildir. Akıl ve anlayışı 

tam, üstünlük ve erdemliliği herkesçe kabul edilmiş, sizin iyiliğinizi isteyen bir zattır. (ELMALILI, 

9/34, 35)  

(23).‘Yemin olsun ki (Muhammed) Cebrâil’i apaçık ufukta görmüştür.’ İbn Kesir şöyle der: 

‘Muhammed (s) kendisine Allah’tan mesaj getiren Cibrîl’i Allâh’ın onu yaratmış olduğu şekilde 600 

kanatlı olarak ‘apapçık ufukta’ görmüştür. Bu el Batha denilen yerde gerçekleşen ilk görmedir. (S. 

HAVVÂ, 16/57)   

(24).‘O, gayb konusunda cimri değildir (gizlemez).’ Muhammed (s) kendisine gelen vahiyde 

cimrilik yapmaz. Aksine herkese onu sunar. Vahyi tebliğ ve onu öğretme konusunda ihmalkâr 

davranmaz. Kendisinde bulunan bütün bilgileri başkalarına verir. (S. HAVVÂ, 16/58) 

 

81/25-29  O,  HERKES  İÇİN  BİR  ÖĞÜTTÜR 

25. Kur’ân kovulmuş şeytanın sözü de değildir. [bk. 26/ 210-212] 

26. (Ey müşrikler! Kur’ân’ı bırakıp) nereye gidiyorsunuz? 
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27, 28. (Ey müşrikler!) Kur’ân, bütün âlemlere (insan ve cinlere, özellikle de) içinizden doğru 

hareket etmek isteyen kimselere, bir öğüt ve uyarıdır. 

29. (Ey insanlar!) Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz (bir şey) dileyemezsiniz. [bk. 74/56; 

76/30] 

 

25-29. (25).‘Kur’ân kovulmuş şeytanın sözü de değildir.’ Yâni Kur’ân, kulak hırsızlığı yapan bâzı 

şeytanların sözü değildir. Burada şeytan kelimesinden maksadın ‘kulak hırsızlığı yapan şeytan’ 

olduğunu ‘racîm’ kelimesinden çıkarıyoruz. Çünkü ‘racîm’ arkasından gök taşları fırlatılan şeytan 

demektir. Bu cümle, kâfirlerin Peygamber efendimiz hakkında ‘o kâhindir ve büyücüdür’ şeklindeki 

sözlerini reddetmek için ifâde edilmiştir. Nitekim Allah bir başka âyet-i kerîmede aynı konuyu şöyle 

vurguluyor: ‘Kur’ân’ı şeytanlar indirmedi.’ (Şuarâ 26/210; İ. H. BURSEVİ, 23/133) 

(26).‘(Kur’ân’ı bırakıp) nereye gidiyorsunuz?’ Bu gerçeklere karşı doğru yolu bırakıp da hangi görüş 

ve düşüncelere kapılıyorsunuz? Ne büyük sapıklıklara düşüyorsunuz. (ELMALILI, 9/37) 

(27, 28).‘Kur’ân, bütün âlemlere içinizden doğru hareket etmek isteyen kimselere, bir öğüt ve 

uyarıdır.’ Nesefi der ki: ‘Kur’ân doğruluk isteyenler için bir öğüttür. Yâni İslâm dînine girerek 

doğruluk isteyenler zikirden (Kur’ân’dan) faydalanırlar. Her ne kadar o, bütün insanlara öğüt olarak 

verilmiş olsa da İslâm’a girenlerin dışındakiler sanki ondan öğüt almamış gibidirler.’ (S. HAVVÂ, 

16/58) 

(29).‘Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz (bir şey) dileyemezsiniz.’ (…) İslâm’ın ‘din ve 

vicdan özgürlüğü’ ilkesi esas alınarak artık bunlardan ders çıkarıp doğru yolu seçmek insanların hür 

irâdelerine bırakılmıştır. Hiç kimse kendi irâdesinin dışında bir tercihe zorlanamaz. Ancak insanların 

irâde ve güçleri kendilerinden değil, Allah’tandır; sınav gereği Allah böyle olmasını dilemiş, 

insanlara irâde hürriyeti vermiştir. (bk. İnsan 76/30; KUR’AN YOLU, 5/566) 

Herşey Allah Teâlâ’nın dilemesiyledir. Bunun böyle olması, insan irâdesine ters düşmez. (..) Allah 

birini saptırırsa o bunu hak ettiği için Allah ona adâletiyle muâmele edip saptırmıştır. Şâyet birini 

hidâyete ulaştırmışsa ona da lütfu ile muâmele etmiştir. Eğer herşey Allah Teâlâ’nın dilemesiyle 

olmasaydı, o zaman Allah Teâlâ günaha yenik düşmüş olurdu. Hâlbuki bu olamaz. Allah hiçbir şeye 

yenik düşmez. Dolayısıyla herşey Allâh’ın dilemesiyledir. Bu bir zorlama anlamı taşımaz. Allah 

bilmiş ve istemiş ve kudretiyle onu açığa çıkarmıştır. Bilme bir şeyi ortaya çıkarır, onu herhangi bir 

şeye zorlamaz. Allah falan kimsenin ne işleyeceğini bilmiş, o işi dilemiş ve kudretiyle onun yapacağı 

işi ortaya çıkarmıştır. (S. HAVVÂ, 16/58, 59) 
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82 / İnfitâr Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Adını ilk âyetten almıştır. İnfitâr, “yarılmak” demektir. (H. T. 

FEYİZLİ 1/586) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

82/1-8  GÖKYÜZÜ  YARILDIĞI  ZAMAN 

1-5. Gök yarıldığında, yıldızlar dağılıp döküldüğünde, denizler fışkırtıldığında, kabirler alt üst 

edil(ip ölüler diriltil)diğinde; (her) nefis (yapıp) öne sürdüğünü, (yapmayıp) bıraktığını (görüp) 

bilecek. 

6-8. Ey (âhireti inkâr eden) insan! Bol kerem sâhibi Rabbine karşı, seni aldat(ıp günaha daldır)an 

nedir? 7. O (Rab) ki seni yarattı, (özel biçimde) düzenledi, sana (bütün uzuvlarında) uygunluk ve 

denge verdi. 8. Seni (şekillerden) dilediği bir şekilde terkip etti. 

 

1-8. (1).‘Gök yarıldığında, yıldızlar dağılıp döküldüğünde, denizler fışkırtıldığında, kabirler alt 

üst edildiğinde; (her) nefis (yapıp) öne sürdüğünü, (yapmayıp) bıraktığını (görüp) bilecek.’ Uzay 

boşluğundaki yıldızların düzenli hareketini sağlayan çekim kânûnunun kıyâmet gününde yok 

olmasının bir sonucu olarak evrenin düzeninin bozulacağı, göklerin çatlayıp yarılacağı ve kozmik 

düzenin bozulacağı bildirilmiştir. (bk. Furkan 25/25; Hâkka 69/16; Rahman 55/37; Nebe’ 78/19-20; 

Tekvir 81/1-6) Denizlerin birbirine katılmasını, dünyânın şiddetli sarsılması, dağların parçalanıp yok 

olması, denge ve düzenin bozulması gibi olaylar sonunda dünyâyı denizlerin kaplaması şeklinde 

anlamak mümkündür. (KUR’AN YOLU, 5/569) 

Değişimin görünümlerinden biri olarak burada göğün parçalanması yâni yarılması verilmektedir. 

Nitekim başka sûrelerde de göklerin yarılmasından söz edilmiştir. Rahman sûresinde deniliyor ki: 

‘Gök yarılıp gül kızardığı, yağ gibi eridiği zaman’ (Rahman 55/37). İnşikak sûresinde ise şöyle 

deniyor: ‘Gök yarıldığı zaman’ (84/1). Demek ki göğün yarılışı bu zorlu günün temel gerçeklerinden 

biridir. Göğün yarılmasından amacın kesin bir şekilde belirlenmesi hayli zordur. Bu yarılmanın şeklini 

düşünmek o kadar zordur. Bu konuda duygularımıza yerleştirilen şudur ki, göz ile görülen bu evrenin 

şekli, çetin bir şekilde değişecek, alışılan bu düzenin sona ereceği, bağlarının çözüleceği, bu ince 

hesaplı düzen içindeki tüm dengesinin bozulacağı sahnesidir. (S. KUTUB, 10/393) 

‘yıldızlar döküldüğünde’ Anlaşılan o gün gök cisimleri arasındaki çekim kânûnu bozulacak, bu 

ilâhi kânun ile birbirine bağlı olan yıldızlar yörüngelerinden çıkıp uzaya dağılacak, birbirlerine çarpıp 

parçalanacaktır. (Ö. ÇELİK, 5/384) 
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‘denizler fışkırtıldığında’ O gün Tekvir sûresi 6’ncı âyetten anlaşıldığına göre denizler ateşlenip 

kaynatılacak, kuvvetli sıcaktan kaynayan sular fışkırıp taşacaktır. Yâhut denizler arasındaki 

engeller, dağlar kaldırılarak denizlerin suları birbirine karışacak, bir tek deniz hâlini alacaktır. (Ö. 

ÇELİK, 5/384)  

‘kabirler deşildiği vakit’ (..) ‘bu’siret’ öldükten sonra dirilme vukû bulup ‘kabirlerin içindekiler 

dışarı çıkarıldığı vakit’  demek olur ki ’Yer dehşetli sarsıntı ile sarsıldığı ve yer ağırlıklarını 

çıkardığı vakit…’ (Zilzâl 99/1-2) sûresinin mânâsı demektir. (ELMALILI, 9/47) 

İşte o gün her ‘insan’ ebedi hayat için ‘neler yapıp gönderdiğini ve neleri’ –yapması gerektiği hâlde 

– ‘yapmadığını anlayacaktır.’ Fakat son pişmanlık fayda vermeyecektir. (M. KISA, 1/625)  

(6).‘Ey (âhireti inkâr eden) insan! Bol kerem sâhibi Rabbine karşı, seni aldat(ıp günaha daldır)an 

nedir?’ Seni yaratıp şekil vererek ve seni dengeli kılarak nîmetler ihsan eden Rabbin çok cömert 

olmasına rağmen, hangi şey seni üzerine vâcip olan şeyleri terk etmeye varıncaya kadar aldattı?’ 

(Nesefi’ den S. HAVVÂ, 16/71) 

(7).‘O (Rab) ki seni yarattı, (özel biçimde) düzenledi, sana (bütün uzuvlarında) uygunluk ve denge 

verdi.’ ‘Seni düzgünce yaratan, kusursuz organlar veren, uzuvlarını birbirleriyle denk yapıp seni 

ölçülü kılan Rabbindir. İşte böylece düzgün ve uyumlu bir yaratılışa sâhip oldun.’ (Nesefi’den S. 

HAVVÂ 16/71)   

(8).‘Seni (şekillerden) dilediği bir şekilde terkip etti.’ Dilediğinin gerektirdiği şekilde güzellik, 

çirkinlik, uzunluk ve kısalıkta değişik şekillerde terkip etmiştir. Yâni seni dengeli kılmış ve herhangi 

bir biçimde seni terkip etmiştir. (S. HAVVÂ, 16/71) 

 

82/9-19  DOĞRUSU  SİZ  DÎNİ  YALNLIYORSUNUZ 

9. Hayır! (Siz yalnız bir aldanma içindesiniz), daha doğrusu dîni (hesap gününü) yalanlıyorsunuz.   

10-12. (Ey insanlar!) Sizin üzerinizde elbette (yaptıklarınızı) gözetleyen koruyucular, şerefli 

yazıcılar vardır (ki) onlar yaptıklarınızı bilirler. [bk. 18/49] 

13. Şüphesiz iyiler, bol nîmet (cenneti) içindedirler. 

14. Şüphesiz O’na âsî olanlar / kâfirler da, kesinlikle cehenneme gireceklerdir.  

15. (Kâfirler) Hesap günü cehenneme gireceklerdir. 

16. Kâfirler, cehennemden ayrılıp uzaklaşacak değillerdir. 

17, 18. (Ey Peygamberim!) Hesap gününün ne olduğunu, sen nereden bileceksin?  18. Yine Hesap 

gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? 

19. Hesap ve cezâ günü hiç kimse, kimseye bir şey yapamaz. O gün emir yalnız Allâh’ındır. 

 

9-19. (9).‘Hayır!, daha doğrusu dîni yalanlıyorsunuz.’  Hesâba çekilmeyi, sorgulanmayı ve 

cezâlandırılmayı inkâr ediyorsunuz. İşte asıl gurûrunuzun ve görevlerinizdeki kusurunuzun temel 

nedeni budur. Bir kalp, hesâba çekilmeyi ve cezâlandırılmayı inkâr ettiği hâlde hidâyet, iyilik ve itaat 
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yolunu dosdoğru tâkip edemez. Bâzen kalpler arınıp yücelir, berraklaşır. Sırf sevdikleri için Rablerine 

itaat edip kulluk ederler. Azâbından korkarak değil, mükâfâtını umarak değil. (S. KUTUB, 10/399, 

400) 

(12).‘Sizin üzerinizde gözetleyen koruyucular, değerli yazıcılar vardır (ki) onlar yaptıklarınızı 

bilirler.’  Bu dünyâda insanlar başıboş bırakılmamıştır.  Aksine herkesin neler yaptığını bilen ve 

kayda geçen görevli melekler vardır. Bu âyetler, öncelikle âhireti ve uhrevi hesâbı inkâr edenleri 

uyarmakla birlikte daha genel olarak inananı ve inanmayanıyla bütün insanları, yargı ve adâletin cezâ 

veya ödüllendirmenin bu dünyâda olanlardan ibâret bulunmadığını; bu dünyâda yerini bulmayan 

veya eksik kalan adâletin, o günün tek hâkimi olan Allâh’ın huzûrunda mutlaka eksiksiz 

gerçekleşeceğini; şu hâlde herkesin hayâtını bu sorumluluk bilinci ve duyarlılığı ile düzenlemesi 

gerektiğini  hatırlatmaktadır. (KUR’AN YOLU, 5/570)    

(13).‘İyiler, mutlaka bol nîmet (cenneti) içindedirler.’ Sûrenin ana konusu kıyâmet ve âhiret ile 

uhrevi sorumluluk olduğuna göre buradaki ‘erdemliler: ebrâr’ bir gün kıyâmetin kopacağına, 

dünyâda yapıp ettiklerinin kaydedildiği belgelerin önüne konacağına ve bunların hesâbını vereceğine 

inanarak bu belgeleri yâni amel defterlerini iyilikleriyle dolduran mümin kişidir. Bu duyarlılık 

birçok âyette takvâ kavramıyla da ifâde edilmektedir. (KUR’AN YOLU, 5/570, 571)  

(14).‘O’na âsî olanlar / kâfir olanlar da, cehenneme gireceklerdir.’ Kötüler (:füccar) ise kıyâmete, 

âhiretle ilgili yargı ve sorumluluğa inanmayan, amel defterini kötülüklerle kirletenlerdir. Ehl-i sünnet 

âlimleri, buradaki füccar’la sâdece inkârcıların kastedildiğini günahkâr müminleri kapsamadığını 

belirtirler; çünkü onlar kıyâmet ve âhirete inanırlar. (Râzi’den KUR’AN YOLU, 5/571) 

(15).‘Kâfirler hesap ve cezâ günü cehenneme girerler.’ Herkesin amellerinin karşılığını alacağı gün 

onlar (kâfirler) Cehenneme girerler. Hâlbuki bu gün, onların yalanlamakta olduğu gündür. (S. 

HAVVÂ, 16/74) 

(16).‘Kâfirler cehennemden ayrılıp uzaklaşacak da değillerdir.’ ‘Bir an bile azaptan uzaklaşacak 

değillerdir. Gördükleri azap hafifletilmez.  Bir gün bile olsun onların ölmek ve rahatlamak istekleri 

kabul edilmez.’ (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 16/74) 

(17, 18).‘Hesap gününün ne olduğunu, sen nereden bileceksin? Yine Hesap gününün ne 

olduğunu sen nereden bileceksin?’ Cenâb-ı Hak pekiştirmek ve o günün büyüklüğüne işâret etmek 

için aynı soruyu tekrarladı. Sonra da o günün ne olduğunu açıkladı: (S. HAVVÂ, 16/74) 

(19).‘(İşte) o gün hiç kimse, kimseye bir şey yapamaz. O gün emir yalnız Allâh’ındır.’ ‘Yâni 

hiçbir kimse,  kimseden hiçbir şekilde azâbı uzaklaştırmaya veya herhangi bir şekilde ona fayda 

sağlamaya kâdir olamaz. Şefaat yetkisi ancak Allâh’ın izniyle elde edilir. ‘ve o gün emir 

Allâh’ındır.’ O gün emir yalnız Allâh’a âittir. O gün hüküm verecek başkası değil, O’dur. 

(Nesefi’den, S. HAVVÂ, 16/74)   
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83 / Mutaffifîn Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Mutaffifîn, “mutaffif” kelimesinin çoğulu olup “ölçü ve tartıda 

hîle yapanlar” demektir. Adını ilk âyetindeki aynı kelimeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/587)  

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

83/1-6 HÎLEKÂRLARA  YAZIKLAR  OLSUN! 

1-3. Ölçü ve tartıda hîle yapanların vay hâline! Onlar insanlardan ölçüp aldıkları zaman, 

tastamam alırlar. Onlara (bir şey verirken) ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik yaparlar. [krş. 

11/85-88] 

4-6. Sahiden bunlar, (öldükten sonra hesap için) büyük bir günde diriltileceklerini sanmıyorlar 

mı? O gün insanlar, âlemlerin Rabbi(nin hükmü) için (kabirlerinden) kalkacaklardır! 

 

1-6. (1-3).‘Ölçü ve tartıda hîle yapanların vay hâline! Onlar insanlardan ölçüp aldıkları zaman, 

tastamam alırlar. Onlara (bir şey verirken) ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik yaparlar.’ 

‘Ölçü ve tartıyı eksik yapanlar’ anlamındaki ‘mutaffifîn’, mutaffif kelimesinin çoğuludur. 2-3’üncü 

âyetlerdeki açıklamaya göre ‘’alırken fazla fazla, verirken eksik ölçenler’ mânâsına gelir.  Bu sebeple 

1-3’üncü âyetlerde bir taraftan eksik ölçüp tartanlar yaptıkları işin çirkinliğinden dolayı kınanırken, 

diğer taraftan böylesine çirkin bir işe kalkışanların âhirette cezâlandırılacağına dikkat çekilmektedir. 

(KUR’AN YOLU, 5/573) 

Hadis: ‘Bizi aldatan bizden değildir.’ (Ebû Dâvud Büyû 52; İ. KARAGÖZ 8/446) 

Ticâretin ve kârın helâl ve meşru olması için hilenin olmaması gerekir. (..) Alım satımda satıcının, 

alıcıyı aldatmaması yâni ürünü piyasadaki değerinin üzerinde satmaması, varsa malın kusurunu 

söylemesi (İbn Mâce Ticâret 13), alıcıyı iknâ etmek için yemin etmemesi (İbn Mâce Ticâret 30), 

yalan söylememesi, hîle yapmaması, alıcının da ürünün bedelini zamânında güzelce ödemesi (Buhâri 

İstikraz 6) ve her iki tarafın yapılan sözleşme şartlarına uyması (Mâide 5/1) gerekir. (İ. KARAGÖZ 

8/446)  

Ölçü ve tartının adâletle yapılmasını emreden başka âyetler de vardır. (Meselâ bk. En’âm 6/152; 

İsrâ 17/35; Rahman 55/8-9). Âyetler bu emirlere uyulmadığı takdirde dünyâda ilâhi kınamaya mâruz 

kalma,  âhirette de şiddetli bir azâba uğramanın kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. (KUR’AN 

YOLU, 5/574)  

(4-6).‘Sâhiden bunlar, (öldükten sonra hesap için) büyük bir günde diriltileceklerini sanmıyorlar 

mı? 5’inci âyette ifâde edilen ‘büyük gün’den maksat kıyâmet günüdür. Öldükten sonra dirilme, 

hesap, cezâ, cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme girmeleri gibi büyük olayların 

yaşanacağı gün olduğu için ona ‘büyük gün’ denilmiştir. (Şevkâni’den KUR’AN YOLU, 5/574) 
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‘O gün insanlar âlemlerin Rabbinin huzûrunda dururlar.’ İbn Kesir der ki: ‘İnsanlar o gün 

yalınayak, çırılçıplak ve sünnetsiz olarak, çok sıkıntılı ve günahkârlara çok dar gelecek bir yerde 

duracaklar; duyguları ve güçleri âciz bırakan Allâh’ın emri onları kuşatacaktır.’ (S. HAVVÂ, 16/86, 

87) 

 

83/7-17  SİCCÎN  NEDİR,  BİLİR  MİSİN? 

7-9. Hayır, (gerçek âhireti inkâr edenlerin dediği gibi değildir)! Şüphesiz kâfirlerin kitabı kesinlikle 

Siccîn’dedir. 8. (Ey Peygamberim!) Siccîn’in nedir, sen bilir misin? (Bilemezsin.)  9. (O) yazıl(ıp 

mühürlen)miş bir kitaptır (ki o, kötü amellerin kütüğüdür). 

10, 11. Kıyâmet günü (Kur’ân’ı ve Peygamberi) yalanlayanların vay hâline!  11. Onlar ki cezâ (ve 

hesap) gününü yalan sayarlar. 

12, 13. Âhiret hayâtını her haddi aşan, günaha düşkün olanlar yalanlar. 13. Ona âyetlerimiz 

okunduğu zaman: “Öncekilerin masallarıdır.” der. [bk. 16/24; 25/5] 

14. Hayır! (Gerçek kâfirlerin dediği gibi değildir.) Doğrusu kazandıkları günahlar, onların 

kalplerini kaplayıp karartmıştır.  

15. Hayır! Şüphesiz kâfirler, Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklar. 

16-17. Sonra şüphesiz kâfirler, kesinlikle cehenneme girecekler ve (onlara, Zebâniler tarafından): 

“İşte kendisini yalanlamakta olduğunuz (azap yeri) budur.” denilecek. 

 

7-17. (7).‘Hayır. (Gerçek kâfirlerin dediği gibi değildir)! Şüphesiz kâfirlerin kitabı Siccîn’dedir.’ 

Ölçü ve tartıda hîle yapanlar fâcirlerdir. Hattâ bu hîle onlarda bir huy hâline gelmiştir. Ancak gaflet, 

îman zayıflığı, kötü bir çevrede bulunmak yâhut eski hâlin devam ettirilmesi gibi nedenlerle bu huy bir 

mümine de geçebilmektedir. Facirlerin bu huyuna başlı başına bir fıkra tahsis edilmesi müslümanları 

eğitmek ve onları bu kötü huydan kurtarmak içindir. (S. HAVVÂ, 16/88) 

Zemahşeri’ye göre siccîn, ‘şeytanların, inkârcı ve günahkâr olan insanlarla cinlerin amellerinin Allah 

tarafından kaydedildiği kötülük defteri, sicili’ demektir. Gerek âyetlerin bağlamı gerekse 

müfessirlerin açıklamaları dikkate alındığında siccînin amellerin düzenli ve eksiksiz kaydedildiği, 

inkârıların ve günahkârların bütün eylemlerinin yazıldığı bir kitap (kütük) olduğu anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte siccîn, âhiretle ilgili olduğu için müteşâbih (anlamını kesin olarak bilmemiz 

mümkün olmayan) kelimelerdendir. Siccîn’in nasıllığı ve niceliği hakkındaki bilgi, Cenâb-ı Hakk’a âit 

olup müminlerin görevi onun varlığına ve insanların dünyâda yapıp ettiklerinin hesâbının âhirette 

sorulması sırasında ortaya çıkarılmak üzere yazılıp korunduğuna inanmaktır. (KUR’AN YOLU, 

5/576) 

(8, 9).‘Siccîn’in ne olduğunu sen nereden bileceksin? (Bilemezsin.)’ ‘(O) yazıl(ıp mühürlen)miş bir 

kitaptır.’ Sakın, facirler hakkında, onların cehennem hapishânesinde olacakları yazılmıştır. Bu 

yazı değiştirilmez. Fâcirler aleyhine hükmedilen ve kötü amellerinin sonucu olarak onlara takdir edilen 

bu hapishânenin ne olduğunu sana ne bildirdi?’ (S. HAVVÂ, 16/89)  
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(10).‘Kıyâmet günü (Kur’ân’ı ve Peygamberi) yalanlayanların vay hâline!’ Kâşifi demiştir ki; 

‘veyl’  bütün kötülükleri toplayan bir kelimedir. Yâni azap, ikap, şiddet ve mihnet o gün yalancılar 

içindir. (İ. H. BURSEVİ, 23/176) 

(11).‘Onlar ki cezâ gününü yalan sayarlar.’ Amellerin hesaplarının görüleceği ve karşılıklarının 

alınacağı din gününü yalanlayanlar. O günün meydana geleceğini kalpleriyle tasdik edip inanmazlar 

ve onu akla uzak görürler. (S. HAVVÂ, 16/89) 

(12).‘Âhiret hayâtını her haddi aşan, günaha düşkün olanlar yalanlar.’  İbn Kesir der ki: 

‘Haramlara bulaşıp, mubah işlerde sınırı aşarak davranışlarında aşırı giden ve konuşursa yalan 

söyleyerek, söz verirse sözünde durmayarak tartışma yaparsa, haktan yan çizerek sözlerinde günaha 

dalan kimseden başkası onu yalanlamaz.’ (S. HAVVÂ 16/89)   

(13).‘Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: “Öncekilerin masallarıdır.” demiştir.’ Bu şahsın, 

bâzıları Velîd b. Muğîre, bâzıları da Nadr b. Hâris olduğunu söylemişlerdir. (ELMALILI, 9/69) 

(14).‘Hayır! (Gerçek kâfirlerin dediği gibi değildir.) Doğrusu kazandıkları günahlar, onların 

kalplerini karartmıştır.’ O kalpler, o günahları alışkanlık hâline getire getire, pas tutmuş aynalar gibi 

körlenmiş, kararmıştır da artık duymaz ve göstermez olmuşlardır. İşte onların öyle demelerinin ve 

yalanlamalarının sebebi budur. (ELMALILI, 9/69) 

Hadis: ‘Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. O günahtan tevbe 

ederse kalbi parlar. Günah artarsa siyah nokta da fazlalaşır.’ İşte bu, Allah Teâlâ’nın ‘Hayır, hayır, 

onların kazandıkları kalplerini paslandırmıştır’ âyetinde değinilen pastır. (Müslim Îman 231; 

Tirmizi Tefsir 83/14, İbn Mâce, Ebû Hüreyre’den, S. HAVVÂ 16/97) 

Kıraat âlimlerinden İmam Hafs, ‘bel râne’yi ayırmadan hafif bir sekte ile lâm ızhar ederek okumuştur. 

Diğer kıraat âlimleri ise lâmı ra harfine idğam ederek ‘berrâne’ şeklinde okumuşlardır. (…) Burada 

sekte yapılmadığında kelimenin ‘iki iyilik’ anlamına gelen ‘berran’ kelimesiyle karıştırılacağından 

korktuğu için sekte yap(ıl)mıştır. (İ. H. BURSEVİ 23/178)    

(15).‘Hayır! Şüphesiz kâfirler, Rablerin(i görmekten) mahrum bırakılacaklar.’ Yâni örtü ve perde 

arkasında kalır, onu görmekten men edilir ve yoksun bırakılırlar.  Artık kurtuluş bulmalarına imkân ve 

ihtimal kalmaz. (ELMALILI, 9/70) 

İbn Kesir (..) şöyle der: ‘Kıyâmet gününde onların konaklayacakları yer ‘Siccîn’dir. Sonra bunun 

yanında onlar Kıyâmet gününde Rableri ve yaratıcıları olan Allâh’ı görmekten de yoksun 

kalacaklardır. İmam Ebû Abdullah eş Şâfii der ki: ‘Bu âyette o gün müminlerin Allâh’ı 

göreceklerine delil vardır. İmam Şâfii’nin ileri sürdüğü bu görüş son derece güzeldir. O burada 

Allâh’ın görüleceğine âyetin mefhumuyla delil getirmektedir. Nitekim ‘Nice yüzler o gün 

parıldayacak, Rablerine bakacaklardır.’ (el Kıyâme 75/22-23) âyetinin mantûku buna açıkça 

delâlet etmektedir. Ayrıca müminlerin Arasat’ta ve eşsiz cennet bahçelerinde gözleri ile Azîz ve Celîl 

olan Rablerini görecekleri hakkında sahih ve mütevâtir hadisler vardır.’ (S. HAVVÂ, 16/98) 

 

83/18-28  İLLİYYÛN  NEDİR,  BİLİR  MİSİN? 

18. Dikkat edin, iyilerin (amel) kitabı Illiyyîn’dedir. 
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19-21. (Ey Peygamberim!) Illiyyîn’in ne olduğunu sen nereden bileceksin? (Bilemezsin.) 20-21. (O) 

yazıl(ıp mühürlen)miş bir kitaptır (ki yücelerde, iyi amellerin kütüğüdür).  21. (Allâh’a) 

yaklaştırılmış (melek)ler ona şâhit olurlar. 

22, 23. Şüphesiz ki iyiler, bol nîmet (cenneti) içindedirler.  23. Tahtlar üzerinde (etrâfı) 

seyrederler.   

24. (Ey Peygamberim! Müminlerin) yüzlerinde o nîmetin sevinç ve parıltısını (görür ve) tanırsın. 

25-26. Sâlih müminlere (ağızları) mühürlü, (lezzet ve neşesi olan, sarhoşluğu olmayan) hâlis 

şaraptan içirilir. Onun içiminin sonu misktir (çok güzeldir). O hâlde rağbet edip yarışanlar 

(ibâdet ve itaatte) bunun için yarışsın(lar). 

27, 28. Cennet içeceğinin karışımı, Tesnîm (denilen pınar)’dandır. (O kıymetli) bir kaynaktır ki 

ondan (Allâh’a) yakın olanlar içerler. 

 

18-28. (18).‘Dikkat edin, iyilerin kitabı Illiyyîn’dedir.’ ‘İlliyyûn nedir, bilir misin?’ Yâni illiyyûn, 

insanlığın kavrama sınırlarının dışındadır. (İ. H. BURSEVİ, 23/185) ‘(O) yazıl(ıp mühürlen)miş bir 

kitaptır’  İyilerin defterleri ‘illiyyûn’dadır. İlliyyûn, ‘yükseklik’ mânâsındaki ‘ulüvv’den gelir. 

Burada Siccîn’in tam zıddı olarak ‘pek yüksek ve yüce yer’ mânâsı vardır. İlliyyûn, Allâh’a 

yaklaştırılmış meleklerin şâhit oldukları yer olan ve iyiliklerin yazıldığı divanın ismidir. Bu divan da, 

açık, tam ve güzel yazılmış, husûsi işâretlerle işâretlenip mühürlenmiştir. Burada yazılanların gereği 

ne ise yapılacak ve buradan çıkarılan sonuçlar hiç şaşmadan icrâ edilecektir. (Ö. ÇELİK, 5/396)  

(21).‘Allâh’a yaklaştırılmış (melek)ler ona şâhit olurlar.’ ‘Melekler onun yazılmasında, 

korunmasında ve okunmasında hazır olur. Bâzılarına göre iyilerin amellerine semâya kaldırıldıkça her 

göğün gözde melekleri şâhit olur.’ (Nesefi’den S. HAVVÂ, 16/92) 

(22, 23).‘Şüphesiz ki iyiler, bol nîmet (cenneti) içindedirler.’ ‘Tahtlar üzerinde (etrâfı) 

seyrederler.’ Nesefi der ki: ‘Allâh’ın lütuf ve nîmetlerini, düşmanlarına nasıl azap edildiğini 

seyrederler.’ İbn Kesir de şöyle der: Bu âyetin anlamı; ‘Allâh’ı seyrederler’ demektir. Zîrâ bu âyet, 

Allah Teâlâ’nın; ‘Hayır doğrusu onlar, o gün Rablerinden kesinlikle yoksundurlar’ buyruğunda 

ifâde edilen fâcirlerin niteliklerine karşılık olarak zikredilmiştir. Burada ise iyilerin tahtlar ve 

minderler üzerinde oturarak Allah Teâlâ’yı seyredecekleri belirtilmiştir. (S. HAVVÂ, 16/92)   

(24).‘Yüzlerinde o nîmetin sevinç ve parıltısını tanırsın.’ Onlara baktığın zaman içinde yüzdükleri 

büyük nîmetlerden dolayı yüzlerinde refah, heybet, sevinç, huzur ve başkanlık nitelikleri görürsün.’ 

(İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 16/92, 93) 

(25, 26).‘Sâlih müminlere (ağızları) mühürlü, hâlis şaraptan içirilir.’  (…) Sâffât sûresinde (37/47) 

cennet içkisi tanıtılırken ‘içenleri sarhoş etmez’ buyurulmuştur. Secde sûresinde de (32/17) daha 

genel bir ifâdeyle ‘yaptıklarına karşılık olarak onlar için saklanan mutlulukları hiç kimse 

bilemez’ buyurularak cennet nîmetlerinin dünyâdakilere göre mâhiyet farkına, onların bu dünyâda 

bilinen ve tadılandan büsbütün farklı olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu fark cennet nîmetlerinin sırf iyi 

ve mutluluk verici oluşundandır. Esâsen cennetin esenlik, mutluluk ve erdem yurdu olacağına dâir pek 

çok âyet, oradaki nîmetlerin – dünyâ dilindeki kelimelerle ifâde edilse de- insanlar arasında 

kıskançlık, huzursuzluk, çekişme, mutsuzluk, haksızlık, hastalık, keder vb. olumsuzluk doğuran 

türden olmayacağını açıkça göstermektedir. (KUR’AN YOLU, 5/579, 580) 
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‘Onun içiminin sonu misktir.’ Allah Teâlâ onlara sunulacak içkinin ağzına mühür vurulmasını, 

bunları içecek kimselere ikram etmiş olmak için emretmiş ve onların içecekleri içki misk ile 

mühürlenmiştir. Böylece ebrar, onun mührünü çözmeden önce kendisine hiçbir elin dokunması ve 

ellemesi engellenmiştir. Ağır basan ihtimâle göre ‘onun mührü misktir’ ifâdesi içilecek içkinin 

nefâsetinin mükemmelliğinin temsîlî yoldan anlatımıdır. (İ. H. BURSEVİ, 23/189) 

‘O hâlde rağbet edip yarışanlar bunun için (ibâdet ve itaatte) yarışsın(lar).’ Hâlis şarap ve nîmet 

dolu cennetler için yarışsınlar. Nesefi şöyle der: ‘İsteyenler bunu istesinler. Bu da ancak hayırlara 

koşmak, kötülüklerden kaçınmakla olur.’ (S. HAVVÂ 16/93) 

(27, 28).‘Onun karışımı, Tesnîm (adı verilen pınar)’dandır.’ O saf şarap içileceği zaman, içine 

Tesnîm’den de katılır. Bununla karıştırılan o şarap, sâdesinden daha nefis olur. Çünkü tesnîm daha 

yüksektir. (..) İbni Abbas’tan rivâyet edildiğine göre cennet içkilerinin en yükseğidir. Kelbi’den 

rivâyet edildiğine göre cennettekilere üst taraflarından gelir. (ELMALILI, 9/73)  

‘(O kıymetli) bir kaynaktır ki ondan (Allâh’a) yakın olan (mümin)ler içerler.’ Yâni aynen içerler, 

sâde o Tesnîm’i içer, içme işlerini onunla yaparlar. Allâh’a yaklaştırılmış kulların derecesinde 

olmayan diğer iyi kullara, amel defterleri sağlarından verilen diğer kullara ise karıştırılarak sunulur. 

(ELMALILI, 9/73)  

(Allâh’a) yakın olan (mümin)ler’ ‘Mukarrebûn’ Allâh’a mânevi bakımdan yakın olan kimselerdir. 

‘Herkesin amellerine göre dereceleri vardır’ (6/132) âyet-i kerimesine göre her insanın Allah 

katında bir derecesi vardır. ‘Sâbikun’ olanlar (56/10, 11) derecesi en yüksek olanlardır. Bir insan ne 

kadar dînin kurallarına uyarsa, ne kadar çok ibâdet ve itaati olursa derecesi o kadar yüksek olur. (İ. 

KARAGÖZ 8/453) 

‘mukarrebun’ amel defteri sağından verilenler, önde gelen ve mertebesien yüksek olanlar, 

peygamberler, sâlihler, iyiler, müttakiler, îman – ibâdet ve hayır – hasenatta önde giden, haram ve 

günahlardan dsakınan ve Allâh’ın rızâsını kazanan kimselerdir. Mukarrebun olabilmesi için, bir 

insanın îman edip, Allah ve Peygamberin emir ve yasaklarına, ilke ve esaslarına uyması gerekir. 

(56/12-26, 88-89; İ. KARAGÖZ 8/453)  

 

83/29-36  KÂFİRLER  YAPTIKLARININ  CEZÂSINI  BULDULAR  MI? 

29. Şüphesiz suç işleyen (kâfir)ler (dünyâda) îman edenlere gülerlerdi. 

30. (Kâfirler) yanlarından geçtikleri zaman (alay için) birbirlerine kaş göz işâreti yaparlardı. 

31. Yandaşlarına döndükleri vakit de (bu yaptıklarından) zevk alarak (gülüşerek) dönerlerdi. 

32, 33. Müşrikler (îman ede)nleri gördükleri zaman: “Kesinlikle bunlar, sapık kimseler (beyinleri 

yıkanmış gerici takımı)” gibi şeyler derlerdi.  33. Hâlbuki (inkârcılar, münâfık ve fâsıklar) 

müminler üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. 

34, 35. Kıyâmet günü müminler de (açık ve gizli) kâfirler(in perişan hâllerin)e, tahtlar üzerinde 

(onlara) bakarak:  

36. “O kâfirler, yapmakta olduklarının karşılığını (cezâsını nasıl) buldular değil mi?” 

(diyecekler). [krş. 57/12-15] 
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29-36. (29).‘Şüphesiz suç işleyen (kâfir)ler (dünyâda) îman edenlere gülerlerdi.’ Âyette sözü edilen 

bu kişilerden maksat Ebû Cehil, Velîd b. Muğîre, Âs b. Vail vb. gibi Kureyş liderleri, müşriklerin 

suçlu ileri gelenleri ve büyükleri idi. Bumlar dünyâda iken sâdık bir îmanla ‘îman edenlere 

gülerlerdi.’ Yâni Ammar, Suheyb, Bilâl, Habbab ve başkaları gibi müminlerin fakirleriyle alay 

ederlerdi. (İ. H. BURSEVİ 23/194) 

(30).‘(Kâfirler) yanlarından geçtikleri zaman (müminlerle) alay ediyorlardı.’ Birbirlerine göz, kaş 

işâreti yaparlardı. Elleri ile birtakım alayları ifâde ederlerdi. Veya kendi aralarında bilinen bir hareket 

türü ile müminleri alaya alıyorlardı. Bu, gerçekten terbiyeden uzak, hayâsızca ve alçakça bir 

hareketti. Düzeysizlikti, edepsizlikti, basitlikti. Amaç müminlerin kalplerini kırmak, onları utandırmak 

ve bıktırmaktı. (S. KUTUB, 10/413) 

(31).‘Yandaşlarına döndükleri vakit de (bu yaptıklarından) neşe içinde dönerlerdi.’ Kendilerinden 

râzı olarak, yaptıkları ile böbürlenerek bu küçük, değersiz, kötülükle sevinerek, rahatlayarak (âilelerine 

dönerlerdi). Üzülmeyerek, pişman olmayarak, yaptıklarının aşağılık bir iş, pis bir eylem olduğunu 

hissetmeyerek (yaparlardı). İşte bu insanın, insan rûhunun düşebileceği en alçak seviye, vicdânın 

ölümü idi. (S. KUTUB, 10/413) 

(32).‘O (îman ede)nleri gördükleri zaman: “Gerçekten bunlar, sapık kimselerdir, dediler.’ 

Yolunu kaybetmiş şaşkın sapıklar, yâni göz önünde hazır dünyâ nîmetine, dünya zevkine bakmıyorlar 

da aslı var mı yok mu belli olmayan âhiret sevâbına inanarak akılsızlık ediyor, yanlış yola gidiyorlar 

diye bütün müminlerin şaşkın ve sapık olduğuna hükmediyorlardı ve bunu vurgulu ifâdelerle kuvvetli 

kuvvetli söylüyorlardı. (ELMALILI, 9/76)  

(33).‘(İnkârcılar, münâfık ve fâsıklar) müminler üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi.’ 

33’üncü âyette Allah tarafından kendilerine müminleri denetleme görevi verilmediğinin belirtilmesi 

dikkat çekicidir. Buna göre din konusunda insanların sırf kendi kişisel görüşlerine başkalarını 

yargılama yetkisi yoktur; bu konudaki ölçü ve dayanaklar Allah tarafından konulmuş olup dînî 

konulardaki eleştiri ve uyarılar da bu ölçü ve dayanaklara göre olmalıdır. (KUR’AN YOLU, 5/581) 

Yüce Allah âyette müşriklere, müminleri denetleme görevi verilmediğini bildirmiştir. Müşriklerin 

insanları şirk dîninde tutma görevleri olmadığı gibi, îman edenlere de karışamazlar, karışmamaları 

gerekir. Bu âyet, din konusunda insanların sırf kendi kişisel görüşlerine göre başkalarını yargışama 

yetkileri olmadığını ifâde eder. (İ. KARAGÖZ 8/456) 

 

(34).‘Müminler Kıyâmet günü kâfirler(in perişan hâllerin)e, tahtlar üzerinde (onlara) bakarak: 

“O kâfirler, yapmakta olduklarının karşılığını buldular değil mi?” (diyecekler).’ Bu çok latif ve 

ince bir ifâdedir.  Çünkü kâfirler müslümanlara eziyet ederek sevâba girdiklerini zannediyorlardı. 

Âhiret gününde müminler cennette keyif ve refah içindeyken, kâfirler kendilerini ateşin içinde yanar 

bulacaklar ve müminler için için sevinerek, ‘bekledikleri sevâbı gerçekten bulmuşlar’ diyeceklerdir. 

(MEVDÛDİ, 7/65)  

(36). ‘yaptıkları şeyler’ Allâh’a ortak koşmak, Peygamberi ve Kur’ân’ı yalanlamak, müminler ile 

alay etmek ve benzeri isyan ve zulüm olan söz, eylem ve davranışlardır. Kâfirlerin âhiretteki cezâları 

cehennemdir. (İ. KARAGÖZ 8/457) 
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84 / İnşikâk Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. İnşikâk, birinci âyette geçtiği üzere “yarılma” anlamınadır. 

Sûre adını bu âyetten almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/588) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

84/1-6  EY  İNSAN!  SONUNDA  O’NA  VARACAKSIN 

1, 2. Gök, (cisimleri ile) Rabbini(n buyruğunu) dinleyip itaat ederek yarıldığı zaman.  

3-5. Yer de Rabbini(n emrini) görevi olarak dinleyip itaat ederek dümdüz yapıldığı,  4. 

içindekileri (dışarı) atıp boşaldığı zaman (kâfirlerin hâli nice olur!). 

6. Ey insan! Gerçekten sen, Rabbine (varıncaya) kadar (bu yolda) çalışıp çabalarsın. Nihâyet 

O’na kavuşacaksın. 

 

1-6. (1-5).‘Gök, Rabbini(n buyruğunu) dinleyip itaat ederek yarıldığı zaman.’ ‘Yer de Rabbini(n 

emrini) görevi olarak dinleyip itaat ederek dümdüz yapıldığı, içindekileri atıp boşaldığı zaman 

(herkes yaptığının karşılığını görecektir).’ Kıyâmet öylesine dehşetli ve korkunç bir gündür ki, o 

koptuğunda göklerde ve yerde büyük olaylar olur. O günün heybetinden gök yarılıp parçalanır. 

Rabbi ne buyurursa onu dinler ve tam bir itaatle O’na boyun eğer. Yeryüzünde de müthiş değişiklikler 

olur. Üzerindeki dağlar toz duman hâline getirilip yok edilerek yeryüzü, derinin gerilip düzeltildiği 

gibi dümdüz hâle getirilir. (bk. Tâhâ 20/105-107) Yerin içindekiler dışarı atılır. Ölüler, mâdenler, 

hazîneler ne varsa hepsi boşaltılır. Gök gibi yer de Rabbinin emrine kulak verir, dinler ve boyun eğer. 

Zâten, yarattığı mahlûklar olarak onlara yakışan da budur. İşte böylece kıyâmet kopmuş, ebedi âhiret 

günü başlamış olur. O gün ünsan dünyâda ne yapıp ettiğini öğrenir, hesâba çekilir ve hak ettiği 

karşılığı görür. (Ö. ÇELİK, 5/404, 405) 

(6).‘Ey insan! Gerçekten sen, Rabbine (varıncaya) kadar (bu yolda) çalışıp çabalarsın. Nihâyet 

O’na kavuşacaksın.’ Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didineceksin. Rabbine kavuşma da 

ölüm ve kavuşma ile ifâde edilen ölüm sonrası hâllerdir. (Nesefi’den S. HAVVÂ,16/106) 

 

84/7-15  O  HİÇBİR  ZAMAN  RABBİNE  DÖNMEYECEĞİNİ  SANDI 

7-9. Fakat (o zaman) kime kitabı sağından verilirse, hesâbı kolay bir şekilde görülecek ve sevinçli 

olarak (cennete girmişlerden olan) âilesine dönecektir. 
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10-13. Kitabı arkasından (sol eline) verilene de gelince: (“Ey ölüm! Neredesin!” diye) hemen 

ölümü çağıracak ve alevli ateşe girecek. Çünkü o (dünyâda inanmayıp) âilesi (ve kavmi) içinde 

keyifli (mal ve mülkü sebebiyle şımarık) idi. [krş. 69/25-33] 

14. Doğrusu o, (hesap için diriltilip Rabbine) aslâ dönmeyeceğini sanmıştı. 

15. Hayır! Öyle değil! (O Rabbine dönecektir, yaratılması boşuna değildir.) Elbette Rabbi onu çok 

iyi görendir. 

 

7-15. (7-9).‘Fakat kime kitabı sağından verilirse, hesâbı kolay bir şekilde görülecek’ Nesefi şöyle 

der: ‘Kolay hesap’ iyiliklere mükâfat verilip kötülüklerden geçilmesi, affedilmesidir. ‘ve âilesine 

sevinçli olarak dönecektir.’ Nesefi der ki: ‘Mümin iseler kabîlesine yâhut müminler toplumuna veya 

cennette eşi olacak olan hûrilere sevinçli olarak döner.’ (S. HAVVÂ, 16/106) 

Hadis: Ahmed b. Hanbel Hz. Âişe’den naklettiğine göre o şöyle demiştir: Rasûlullah (s)’i namazının 

bâzısında: ‘Ey Allâh’ım; beni kolay bir hesapla muhâsebe et’ derken işittim. Namazdan çıkınca 

dedim ki: ‘Ey Allâh’ın Rasûlü; kolay hesap nedir? Buyurdu ki: ‘Kitabına bakılıp da günahlarının 

affedilmesidir. Ey Âişe!  Çünkü o gün hesapta kendisiyle tartışılan helâk olur.’  (Bu hadis Müslim’in 

şartlarına göre sahihtir; S. HAVVÂ, 16/112)  

(10-13).‘Kitabı arkasından (sol eline) verilene de gelince:’ Hâkka sûresinde ‘sağından’ (Hâkka 

69/19) karşılığında ‘solundan’ (Hâkka 69/25), burada ise ‘sırtının ötesinden’ denilmesi ikisinden de 

maksadın aynı olduğunu gösterir. İkisinde de terslik, uğursuzluk, zorluk, hakâret ve tehlike mânâsı 

vardır. Onun için ‘bi şimâlihi’ ‘verâe zahrihi’ diye tefsir edilmiş, ‘arkalarından sollarına verilir’ 

denilmiştir. (ELMALILI, 9/86)   

‘hemen ölümü çağıracak ve alevli ateşe girecek.’  Yâni ‘Vâ sübûrâ! Ey helâk nerdesin, gel yetiş 

imdâdıma. Helâk olayım da bu dertten kurtulayım’ diye feryat eder. (ELMALILI, 9/86) 

‘Çünkü o (dünyâda inanmayıp) âilesi içinde keyifli idi.’ Dünyâda, evinde, âilesi, kavmi içinde rahat 

ve refah içinde, keyfi yerinde, zevk ve sefâsında idi, Âhireti ve işin sonunu düşünmez, gam ve keder 

içinde sıkıntı çekenlere acımaz, dünyânın uğrayacağı değişiklikleri hesâba katmaz idi. (ELMALILI, 

9/86) 

(14).‘Hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı.’ Çünkü o zannetmişti ki, aslâ dönmeyecek, değişikliğe 

uğramayacak; neşesi kedere çevrilmeyecek, ölmeyecek, hiç azap çekmeyecek ve sorumlu olmayacak 

sanmıştı. (ELMALILI, 9/86) 

(15).‘Hayır! Kesinlikle dönecektir. ‘Şüphesiz Rabbi onu görmekteydi.’ Öyleyse ona, herbir iş, 

tasarruf ve inançtan dolayı karşılık verecektir. İbn Kesir şöyle der: ‘Hayır, onu ilk yarattığı gibi 

yeniden diriltecek, iyi ve kötü amellerinin karşılığını  - yaptıklarını görmekte yâni bilmekte olduğu 

için – verecektir.’ (S. HAVVÂ, 16/107) 

  

84/16-25  ONLAR  ACABA  NEDEN  ÎMAN  ETMEZLER? 

16-19. Yemin ederim, akşamın alacakaranlığına, o geceye ve (içinde) derleyip topladığı şeylere, 

(ışığı) tamamlandığında (dolun)aya ki! (Ey insanlar!) Mutlaka siz, hâlden hâle geçecek (Rabbinize 

kavuşacak)sınız. [bk. 6/73; 21/38; 44/38] 
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20, 21. (Durum bu iken) Kâfirler için ne (engel) var ki inanmıyorlar? 21. Onlara Kur’ân 

okunduğu zaman secde ed(ip Allah’a teslimiyet göster)miyorlar. 

22. Aksine o inkâr edenler (Kur’ân’ı ve âhireti) yalanlıyorlar. 

23. Hâlbuki Allah, (onların) içlerindeki (küfür ve düşmanlıkları)nı pek iyi bilendir. 

24-25. (Rasûlüm!) Kâfirleri acıklı bir azap ile müjdele! 25. Ancak îman edip sâlih (sevaplı) amel 

işleyenler bunun dışındadır. Onlar için ardı arkası kesilmeyen (minnetsiz) bir mükâfat vardır. 

 

16-25. (16-19).‘Yemin ederim, akşamın alacakaranlığına, o geceye ve (içinde) derleyip topladığı 

şeylere, (ışığı) tamamlandığında (dolun)aya ki! (Ey insanlar!) Mutlaka siz, hâlden hâle 

geçeceksiniz.’ Şafak, gece ve dolunay, bunların üçü de aydınlıkla karanlığın bir arada bulunduğu 

zamanları ve farklı hâlleri ifâde eder. Âyette bunlara yemin edilerek insanların gerek dünyâ 

hayâtında gerekse kıyâmet gününde değişim geçirecekleri, hâlden hâle geçecekleri vurgulu bir 

şekilde ifâde edilirken, bunlar arasındaki münâsebete de dikkat çekilmiştir. (İbn Âşur’dan KUR’AN 

YOLU, 5/587)  

Yâni siz, hep aynı hâlde kalmayacaksınız. Gençlik, yaşlılık ve ölümden sonra berzah âleminde 

diriltilecek ve mahşerde cezâ ve mükâfat aşamasına geleceksiniz. Bunun için üç şey üzerine yemin 

edilmiştir: Güneşin batışından sonra şafağa, gündüzden sonra gelen gecenin karanlığına (ki o zaman 

insanlar ve hayvanlar evlerine dönerler) ve derece derece büyüyerek hilâlin bedir hâline gelişine. Yâni 

tüm bunlar, insanın içinde yaşamakta olduğu kâinatta herşeyin devamlı bir hareket hâlinde 

olduğuna şehâdet etmektedir. Bu nedenden ötürü kâfirlerin ‘ölümden sonra herşey bitmiş olacaktır’ 

şeklindeki düşünceleri yanlıştır. (MEVDÛDİ, 7/73) 

(…) Yüce Allah söz konusu âyette kâfirlere seslenerek demektedir ki, içinde yaşadığınız şu dünyâ 

hayâtında bulunan her varlık gibi sizler de mutlak bir değişim içinde hareket ediyorsunuz. Sözgelimi 

sizler de ilk önce babanızın sulbünde bir meni (…) (sperm) iken, ananızın karnında nutfe-i emşâc, 

zigot, alâka (embriyo), mudğa, ızam ve ardından doğumlar gerçekleşen bebeklik, çocukluk, gençlik 

ve ihtiyarlık gibi bedensel aşamalar geçirmektesiniz. Hâlden hâle geçişiniz bunlardan ibâret de 

değildir. Zîrâ fakir iken zengin, zengin iken fakir olabileceğiniz gibi, hasta iken sağlıklı, sağlıklı iken 

de hasta bir konuma düşebilirsiniz. Dolayısıyla şunu bilin ki, sizleri öldükten sonra diriltecek ve 

dünyâda yapıp ettiklerinizin hesâbını soracağız. O hâlde bunları düşünerek niye inanmıyorsunuz? 

Niye Allâh’ın âyetleri okunduğunda O’na boyun eğmiyorsunuz? (M. DEMİRCİ, 3/526) 

(20).‘(Durum böyle iken) Kâfirler için ne (engel) var ki inanmıyorlar?’ Hakikat böyle iken, yâni 

beyan olunduğu üzere bu dünyâda değişim kesin, hâlden hâle geçerek âhirete gitmek ve Hakk’ın 

huzûrunda hesap vermek zarûri olduğu ve îman edenlere o güzel sonuç  vaad edilmiş bulunduğu hâlde 

nelerine güvenirler de Allâh’a, peygamberine ve âhirete îman etmezler !? (ELMALILI, 9/91) 

(21).‘Onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmezler,’ boyun eğmezler, gerçeği kabul etmezler, 

Allâh’ın emir ve yasaklarına itaat edip uymazlar, secde etmeleri gerekirken secde etmezler. 

(ELMALILI, 9/91) 

Bu Kur’ân’daki 14 secde âyetinden biridir. Hanefilere göre bu âyetler okunduğu veya işitildiği zaman 

Allah için secde edilmesi vâciptir. Bu secdeler gecikmeli olarak da yapılabilmek üzere vâciptir. (S. 

HAVVÂ, 16/114)  
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(23).‘Hâlbuki Allah, onların’ kalplerinde ‘gizlediklerini çok iyi bilir.’ Onların göğüslerinde 

biriktirdikleri küfrü, hasedi, azgınlığı, kini çok iyi bilir. Bilir de bütün bunlara dünyâda ve âhirette 

karşılığını verir. (İ. H. BURSEVİ, 23/222)   
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85 / Bürûc Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Bürûc, ilk âyette geçtiği üzere “burçlar” demektir. Adını bu 

âyetteki aynı kelimeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/589) 

Ahmed b. Hanbel’in Ebu Hüreyre’den rivâyet ettiğine göre o şöyle demiştir: Rasûlullah (s) yatsı 

namazında el Büruc ve et Târık sûrelerini okurdu. (S. HAVVÂ, 16/129) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

85/1-9  ASHÂB-I  UHDÛD’UN  İMANI 

1-3. Burçlar sâhibi göğe, o vaad olunan güne, şâhitlik edene ve şâhitlik edilene (görenlere ve 

görülenlere) andolsun ki; [bk. 25/61] 

4, 5. (İnananları dinlerinden vazgeçirmek üzere hazırladıkları hendeklerin) içini tutuşturulmuş ateşle 

dolduran hendek sâhipleri, kahrolmuş (ve lânetlenmiş ve helâk olmuş)tur.  

6, 7. O vakit onlar, (o ateşin) karşısında oturmuşlardı, (ateşe attıkları) mü’minlere yaptıklarını 

seyrediyorlardı. 

8-9. Onlardan öc almalarının sebebi, sırf (mü’minlerin) O tek gâlip, her övgüye lâyık Allâh’a 

inandıklarından (ve îmanlarının gereğini yapmak isteyip onlar gibi olmadıklarından)dı. Oysa ki 

göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Allah, herşeye şâhittir. [krş. 5/59; 7/126; 9/74] 

 

1-9. (1).‘Burçlar sâhibi göğe, o vaad olunan güne, (yâni Kıyâmet gününe)  şâhitlik edene ve 

şâhitlik edilene andolsun ki;’  

‘burçları olan göğe’ Bunlar yıldızları ya olağanüstü –ki göğün büyük burçları – yâni dikilmiş 

saraylarıdır. Nitekim Allâhü Teâlâ buyuruyor ki: ‘Göğü kudretle Biz kurduk ve Biz şüphesiz 

genişleticiyiz.’ (Zâriyât 51/47). Başka bir âyette de buyuruyor ki: ‘Ey inkârcılar! Sizi yaratmak mı 

daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki Allah onu binâ etmiştir.’ (Nâziât 79/27). Ya da bu 

cisimlerin hareketleri sırasında uğrayıp geçtikleri konaklardır. Yâni bunlar, yıldızların gökte 

şaşırmadan izledikleri yörüngeleri ve sahâlarıdır. (S. KUTUB, 10/428) 

Yemin edilen bir husus da ‘şâhitlik eden ve hakkında şâhitlik edilen’dir. Gizli ve açığı bilen, 

herşeye bizâtihi şâhit olan Allah Teâlâ’dır. Bütün yaratılmışlar O’nun meşhûdu yâni gördüğü, izlediği 

ve takip ettiği varlıklardır. ‘Şâhitlik eden ve hakkında şâhitlik edilen’den anlaşılabilecek en açık 

mânâ budur. Kıyâmette insanlar, dünyâdayken gözleriyle göremedikleri Yüce Allâh’ın hesap ve 

azâbıyla yüzyüze geleceklerdir. O’ndan en ufak bir şeyin bile gizli kalması mümkün olmayacaktır. 

Bununla birlikte yaratıklar içinde de şâhitlik edecekler ve hakkında şâhitlik edilecekler bulunmaktadır. 

Önceki âyetle münâsebet kurulacak olursa, ‘şâhitlik eden’ kıyâmet günü hazır bulunanlar, 

‘hakkında şâhitlik edilen’ ise kıyâmet günü meydana gelecek olan dehşetli manzaralardır. Kıyâmet 
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gününde Peygamberler de ümmetleri hakkında ‘Bana uydular veya uymadılar; dâvetime icâbet ettiler 

veya etmediler’ şeklinde şâhitlik yapacaklardır. (Ö. ÇELİK, 5/412, 413)  

‘şâhitlik edene ve şâhitlik edilene’ Bütün işlerin sergilendiği ve bütün yaratıkların hazır bulunduğu 

bu günde herşey, gözler önüne serilecektir. Ve herkes bunlara şâhit olacaktır.  Herşey öğrenilecek, 

gizlilikler açığa çıkarılacaktır. Hiçbir şey onları kalplerden ve gözlerden gizleyip saklayamayacaktır. 

(S. KUTUB, 10/428) 

(4).‘Kahroldu o hendeğin sâhipleri, o çıralı ateşin,’ tutuşturulacak odunu çırası çok, yâni o alevli 

ateşi kapsayan ‘uhdûd’un, o ateş hendeğinin sâhipleri ki, müminleri îmanlarından vaz geçirmek 

üzere içine atmak için böyle ateş hendekleri yaptıklarından dolayı ‘ashâb-ı uhdûd’ adını almışlar. 

Fakat kalplerdeki îmânı bu şekilde yakmağa çalışanlar başarılı olamamış, aksine lânetlenerek mağlûp 

edilip ezilmişler ve adları kötüye çıkmıştır. (ELMALILI, 9/97, 98) 

Katâde’nin dediği gibi burada esâsen amaç, inançları yüzünden insanlara baskı yapan, onları 

acımasızca ateşe atıp yakan zâlimlerin sonunda başlarına gelen o korkunç azâbı hatırlatarak, 

Mekkeli müşrikleri uyarmaktır. Çünkü onlar da Ammar, Yâsir ve Suheyb gibi bâzı fakir ve zayıf 

müslümanlara, kölelere dinleri yüzünden işkence ediyorlardı. Bu yüzden Yüce Allah söz konusu 

kıssa ile onlara demiş oluyor ki: ‘Ey müşrik topluluk! Eğer tevbe edip bu davranışlarınızdan vaz 

geçmezseniz, sizin âkıbetiniz de tıpkı ashâb-ı uhdûd gibi olacaktır. (M. DEMİRCİ, 3/534) 

(6, 7).‘O vakit onlar, (o ateşin) karşısında oturmuşlardı, mü’minlere yaptıklarını 

seyrediyorlardı.’ Öyle katı yürekli kâfirler idi ki, hem müminleri ateşe atıyorlar,  hem de o feci 

durum karşısında oturup seyretmekten zevk alıyorlardı. (ELMALILI, 9/98, 99) 

(8, 9).‘Onlardan öc almalarının sebebi, sırf (mü’minlerin) O tek gâlip, her övgüye lâyık Allâh’a 

inandıklarındandı.’  Uhdûd halkı içindeki mü’minlere yapılan baskı, sindirme ve işkenceler, muhtelif 

zamanlarda ve yerlerde, İslâm’a göre yaşamak isteyen mü’minlere karşı; putçu, inkârcı ve tâğûtî 

güçler tarafından çeşitli şekil ve adlar altında o yapılanlar aynen devam etmektedir. Bu böyle olurken 

inananlardan duyarsız ve seyirci olanlar da kendilerini vebâlden kurtaramazlar. [bk. 7/126] (H. T. 

FEYİZLİ, 1/589) 

‘O ki bütün göklerin ve yerin mülk ve saltanatı hep O’nun,’ hepsinde dilediği gibi işini yürütür. 

İşte o müminler ancak o Allâh’ın mülküne, izzetine ve gücüne, onun hamde lâyık olduğuna inandıkları 

ve bu îmanlarında devam etmek istedikleri için o Ashâb-ı Uhdûd (hendek sâhipleri) onlara kızıyor ve 

yaptıklarını yapıyorlardı. (ELMALILI, 9/99)   

‘Allah, herşeye şâhittir.’ Bu onlar için büyük bir tehdittir. Yâni Allah, onların yaptıklarını bilir ve 

bunlara ona göre karşılık verir. (S. HAVVÂ, 16/124)  

 

85/10-16  RABBİNİN  YAKALAMASI  ÇOK  ŞİDDETLİDİR 

10. Şüphesiz mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara (dinlerinden çevirmek için) işkencede 

bulunanlar, sonra (yaptıklarına) tevbe etmeyenler var ya! İşte onlar için cehennem azâbı vardır, 

yakıcı azap da onlaradır. 

11. Şüphesiz îman edip de sâlih ameller işleyenlere gelince, alt tarafından ırmaklar akan 

cennetler onlarındır. Büyük kurtuluş ve saâdet budur. 

12. (Ey Peygamberim!) Şüphesiz Rabbinin (zâlimleri) yakalayışı pek şiddetlidir. 
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13. Şüphesiz ilk defa var eden, hem de (öldükten sonra) diriltecek olan yalnız O’dur. 

14-16. Allah, çok bağışlayan, (itaatkâr kullarını) çok sevendir. Arşın yüce sâhibidir, dilediğini 

derhâl yapandır. 

 

10-16. (10).‘Şüphesiz mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara işkencede bulunanlar, sonra 

(yaptıklarına) tevbe etmeyenler var ya! İşte onlar için cehennem azâbı vardır, yakıcı azap da 

onlaradır.’  Dünyânın yakıp kavurması insanların yaktığı ateşle, âhiretin yakıp kavurması ise yaratıcı 

Allâh’ın yaktığı ateş ile gerçekleşir. Dünyânın yakması birkaç sâniyeliktir. Hemen sona erer. 

Âhiretin yakması ise ebedîdir, süresini Allah’tan başka kimse bilemez. Dünyânın yakması ile berâber 

Allah müminlerden râzı olmuş ve bu şerefli dâvâ zafere kavuşmuştur. Âhiretin yakması ile berâber 

Allâh’ın gazabı vardır. (S. KUTUB, 10/430) 

Hasan-ı Basri bu âyetler hakkında şöyle der: ‘Şu iyiliğe ve cömertliğe bakınız. Onlar Allâh’ın 

dostlarını öldürüyorlar, O ise bunları tevbe ve bağışlamaya çağırıyor.’ (S. HAVVÂ, 16/125) 

(11).‘Şüphesiz îman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, alt tarafından ırmaklar akan 

cennetler onlarındır. Büyük kurtuluş ve saâdet budur.’ Râzi der ki: Ashâb-ı uhdûd kıssası ve 

özellikle bu âyet şunu gösterir: Öldürülme tehdîdi ile küfre zorlanan kişinin yapması gereken en 

uygun iş korkutulduğu şeye karşı sabretmektir. Ve o hâlde ‘Ancak kalbi îman ile yatışmış olduğu 

hâlde zorlanan hâriç’ (Nahl 16/106) âyetini delil göstererek açıktan küfür sözünü söylemek ruhsat 

gibidir. (ELMALILI, 9/100) 

(12).‘Şüphesiz Rabbinin yakalayışı pek şiddetlidir.’ (..) Böyle iken ayrıca bir de ‘şiddetli, çetin’ 

sıfatıyla nitelenmesi, o şiddetin olağanüstü derecede olan dayanılmazlığını anlatmak içindir. Maksat 

yüce Allâh’ın zorba ve zâlimleri sorguya çekip cezâlandırmadaki kudretinin şiddetini ifâde etmektir. 

(ELMALILI, 9/100) 

(13).‘Şüphesiz ilk defa var eden, hem de yaratmayı tekrar edecek olan yalnız O’dur.’ ‘O 

mahlûkâtı ilkin yaratıp, onları toprak hâline getirdikten sonra yeniden diriltir. Bu, O’nun ilkin 

yaratma ve yeniden diriltmeyi kendi gücüyle yaptığına, yakalamasının çok şiddetli olduğuna delâlet 

eder.’ (Nesefi’den S. HAVVÂ, 16/126)  

(14-16).‘O Bağışlayan’dır’ Nesefi der ki: ‘Ayıpları örter, günahları affeder.’ ‘Çok Seven’dir’ (..) 

İnsanoğlu zâlim, inkârcı ve nankör de olsa yaptıklarına pişman olup tevbe ettiği takdirde yüce 

Allâh’ın ona karşı sevgi, şefkat ve merhametle muâmele edeceğini, günahlarını bağışlayacağını 

gösterir. (KUR’AN YOLU, 5/593) 

‘zü’l arşi’ Arşın sâhibi, mâliki yâhut bütün evrenin mülk ve saltanatın sâhibidir. ‘el Mecîd’ uludur, zat 

ve sıfatlarında büyük, şânı yücedir. Çünkü varlığı vâcip,  bütün olgunluk isim ve sıfatlarını kendinde 

toplamıştır. (ELMALILI, 9/101) 

‘İstediğini yapandır.’ Ne isterse dilediği gibi yapar da yapar. İrâdesi hiç şaşmaz. Bu nedenle vaadini 

ve tehdîdini yerine getireceğinde de aslâ kuşku yoktur. Yok etmek istediklerini kesinlikle yok eder. 

Kurtuluşa erdirmek istediklerini de kesinlikle kurtuluşa erdirir. (ELMALILI, 9/101)  

O dostlarını Cennete koyar. Buna hiç kimse engel olamaz. Düşmanlarını Cehenneme koyar. Bu 

konuda onlara hiç kimse yardım edemez. Bâzı âsîlere dilediği kadar mühlet verir. Bu mühlet, onları 
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dilediği vakitte cezâlandırıncaya kadar sürer. Bâzılarına ise dilerse hemen cezâsını verir. O dilediğini 

mutlaka yapandır. (İ. H. BURSEVİ, 23/254) 

 

85/17-22  ORDULARIN  HABERİ  SANA  GELDİ  Mİ? 

17, 18. (Rasûlüm!) Sana geldi mi o Firavun ve Semûd ordularının (helâk) haberi? 

19, 20. (Ey Peygamberim!) Doğrusu inkâr edenler, (gerçekleri) bir yalanlama içindedirler. 20. 

Hâlbuki Allah (onları) arkalarından kuşatmıştır. 

21, 22. (Ey Peygamberim! Bunlar inkâr ededursunlar) doğrusu o (Kitap) çok şerefli bir Kur’ân’dır 

ki (onun aslı) Levh-i Mahfûz’dadır.  

 

17-22. (17).‘(Rasûlüm!) Sana geldi mi o Firavun ve Semûd ordularının (helâk) haberi?’ Burada, 

dünyâda kendini güçlü ve kuvvetli sanan gruplara hitap edilerek ‘sizden önce kendini güçlü ve 

kuvvetli zannederek isyan eden grupların sonlarının ne olduğu hakkında bir bilginiz yok mu?’ diye 

onlara îkazda bulunuluyor. (MEVDÛDİ, 7/82) 

(19).‘Doğrusu inkâr edenler, (gerçekleri) bir yalanlama içindedirler.’ İbn Kesir der ki: ‘Onlar şek, 

şüphe, inkâr ve inat içindedirler. (S. HAVVÂ, 16/128) 

(20).‘Hâlbuki Allah (onları) arkalarından kuşatmıştır.’ Bu ifâde onların Allâh’ın azâbından 

kurtulamayacaklarının temsîlî bir ifâdesidir. (İ. H. BURSEVİ, 23/257) 

(21, 22).Yâni, kâfirler yalanlıyorlar ama ‘o’ yâni bunları anlatan kitap ‘yüksek, şanlı bir Kur’ân’dır.’ 

Kitaplar içinde şerefi, şânı en yüksek; üslûbu hepsinden yüce, kapsadığı mânâlar yalan ve töhmetten 

arınmış, dolayısıyla inanılarak okunup amel edilmesi gerekli olan bir kitaptır. ‘Bir levh-i 

mahfûz’dadır.’ Allâh’ın koruması sâyesinde bozulmaktan, yanlışlıktan korunmuş bir levh’te sâbit 

olup, koruma altındadır. (ELMALILI, 9/102) 
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86. Târık Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Geceleyin ortaya çıkan herşeye “târık” denilir. Ünlü kişiye de 

mecâzî olarak bu ifâde kullanılır. Karanlık câhiliye dönemini aydınlatan, sabahı müjdeleyen kişi 

olarak Peygamber Efendimiz de buna benzetilmiştir. Yıldızlar da geceleyin doğduklarından bu ismi 

almıştır. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almaktadır. (H. T. FEYİZLİ, 1/590) 

 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

86/1-8  İNSAN  NEDEN  YARATILDIĞINA  BİR  BAKSIN 

1-3. Andolsun, göğe ve Târık’a. 2. (Ey Peygamberim!) Târık’ın ne olduğunu nereden bileceksin? 

3. (Bilemezsin. O, parlak ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır. 

4. Hiçbir nefis yoktur ki üzerinde (kendisini görüp gözeten) bir koruyan (görevli bir melek) 

olmasın. [bk. 13/11] 

5-7. Artık insan, neden yaratıldığına (ibretle) bir baksın! O, tazyikle çıkan (menî denen) sudan 

yaratıldı. 7. O su, sulb (omurga) ile terâtib (eğe kemiği) arasın(da oluşup gelişen sonra torbaya inen 

testisler)den çıkar. 

8. Şüphesiz ki O (Allah), onu (öldürdükten sonra dünyâdaki hâli gibi diriltip) döndürmeye kâdirdir. 

 

1-8. (1-3).‘Andolsun, göğe ve Târık’a. Târık’ın ne olduğunu nereden bileceksin?(O karanlığı) 

delen yıldızdır.’    ‘en Necmü s sâkıb’ Arapça’da ‘bir yıldız’ anlamına gelmektedir. Ancak burada 

yıldızların cinsini belirtmek için kullanılmıştır. Böyle bir şey üzerine yemin edilmesinin nedeni, 

insanoğlunun dikkatini gökyüzüne çekmek içindir. Gökyüzünde asılı duran şu yıldızlara bakın, 

gecenin karanlığında nasıl da ışıldamakta ve her biri kendi yolu üzerinde hareket etmektedir. 

Birbirlerinin yollarına tecâvüz etmezler ve birbirlerine çarpmazlar. Bütün bunları yaratan bir kudret 

sâhibi olduğuna bizzat kendileri şehâdet etmektedirler. (MEVDÛDİ, 7/86) 

Abdullah b. Abbas’a göre o (yıldız) Cediy yıldızıdır. Cediy yıldızı kuzey kutbunda ‘benât-ı na’ş: 

yedi kardeşler’ adı verilen Büyükayı ve Küçükayı takım yıldızları yâni ‘Kutup yıldızı’ demektir. 

(ELMALILI) Kutup yıldızı da bilindiği gibi dünyânın ekseni ile hemen hemen aynı doğrultuda 

olduğundan, diğer gök cisimlerinin aksine gün boyunca yer değiştirmez ve hep kuzeyi gösterir. Bu 

özelliği nedeniyle o, târih boyunca yön bulma ve seyir amacıyla kullanılmıştır. Aynı nedenden dolayı 

ona Demirkazık veya Kuzey yıldızı gibi isimler de verilmiştir. (M. DEMİRCİ, 3/538)   

(4).‘Hiçbir nefis yoktur ki üzerinde bir gözetleyici (bir melek) olmasın.’ ‘Koruyucu’ ifâdesiyle 

Allah Teâlâ’nın zâtı kastedilmektedir. O Allah ki, küçük ve büyük yaratmış olduğu herşey O’nun 
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kontrolü altındadır ve tüm mahlûkat O’nun lütfu sâyesinde hayâtını sürdürmektedir. Bunun için 

gerekli olan her imkân sağlanmış ve insan belirli bir süreye mahsus olmak üzere, her âfetten 

korunmuştur. Bu husûsun teyidi için gökyüzüne ve akşam karanlığıyla birlikte ortaya çıkan 

yıldızlara yemin edilmektedir. (MEVDÛDİ, 7/86)  

(5-6).‘Artık insan, neden yaratıldığına bir baksın! O, tazyikle çıkan (menî denen) sudan 

yaratıldı.’ Yâni cehâletten, nisyandan mürekkep olan ve öldükten sonra dirilmeyi, mahşer yerinde 

toplanmayı, mizânı inkâr eden insanoğlu hangi şeyden yaratıldığı noktasında kafa yorsun, onların 

üzerinde düşünsün. (İ. H. BURSEVİ, 23/267)  

(7).‘O su, sulb (omurga) ile terâtib (eğe kemiği) arasından çıkar.’ Erkek çocuğun testisleri (er 

bezleri) ve kızın yumurtalığı henüz cenin hâlinde iken, onun sulb’u (omurgası/belkemiği) ile terâib’i 

(eğe kemikleri) arasıdaki yerde gelişir. 6-7 ay sonra erkeğin testisi yavaş yavaş torbaya iner. Kızınki 

ise legen boşluğunda kalır. Ama her ikisinde de bunlara âit damar ve sinirler, esas geliştiği yerleri olan 

sulb ve terâib arasında yer almıştır. Menî ise, testis ve diğer üreme organlarından oluşur. Yumurtayı 

aşılayan, menîdeki spermaların güçlülüğüdür. (Bkz. el-Bâr, Kur’ân ve Tıbba Göre İnsanın Yaratılışı, s. 

41, 43.) (H. T. FEYİZLİ, 1/590) 

(8).‘Şüphesiz ki O (Allah), onu (öldürdükten sonra dünyâdaki hâli gibi diriltip) döndürmeye 

kâdirdir.’ Allah insanı, ana rahmine düşmesinden ölümüne kadar korumuş olması, onu ölümünden 

sonra tekrar diriltmeye de muktedir olduğunun apaçık bir delilidir. (MEVDÛDİ, 7/87)   

 

86/9-17  KUR’ÂN  HAK  İLE  BÂTILI  AYIRAN  BİR  SÖZDÜR 

9, 10. O gün (bütün) sırlar açığa çıkarılacaktır. 10. Artık o (kâfir insan)ın hiçbir kuvveti ve hiçbir 

yardımcısı yoktur. 

11-14. Yağmur (yüklü bulutları) olan göğe, (bitkilerin ve kaynakların çıkması için) yarılmaya 

elverişli yere andolsun ki hakikaten o (Kur’ân), elbette (hak ile bâtılı) ayıran kesin bir sözdür; o 

bir şaka değildir.  

15, 16. Şüphesiz kâfirler (Kur’ân’ı ve Peygamberi etkisizleştirmek için) hep bir hîle düzenlerler. 

16. Ben de (onların) düzenlerini bozarım.  

17. (Rasûlüm!) Sen kâfirlere mühlet ver. (Hemen helâklerini isteme.) Şimdilik onları biraz kendi 

hâllerine bırak. (Onlar ihmal edilmeyeceklerdir.) [bk. 3/178; 19/84; 31/24; 35/43-45] 

 

9-17. (9).‘O gün sırlar açığa çıkarılacaktır.’ Serâir (…): Kalplerde gizlenen inançlar, niyetler, 

sevgiler, kinler ve maksatlar gibi sırf bâtıni işlerden olan sırları ve gizli şekilde yapılan iyi veya kötü 

gizli işleri kapsar. Bu sırların imtihan meydanına çıkarılması, yoklanması da iyisini kötüsünü, pisini 

temizini ayırmak için ortaya çıkarılıp teftiş ve tetkik edilerek seçilmesi ve tanınmasıdır. (ELMALILI, 

9/128)  

(10).‘Artık (kâfirler)in hiçbir kuvveti ve hiçbir yardımcısı yoktur.’ Yâni Allâh’a karşı kendisini 

korumak, sırlarını meydana döktürmemek için o gün insanın ne kendinde bir kuvvet bulunur, ne de 

dıştan bir yardımcı. Çünkü ‘O gün mülk yalnız Allâh’ındır.’ (Hacc 22/56,ELMALILI, 9/129)) 
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(11).‘Yemin olsun yağmur (yüklü bulutları) olan göğe.’ Çünkü gök, çağımızda bilindiği gibi 

yağmuru ve sesi yeryüzüne geri döndürmektedir. ‘Ve yarılan yere.’ Yer,  bitkiler ve yanardağlar 

sebebiyle yarılır. ‘Ki doğrusu bu’ yâni Kur’ân; ‘kesinlikle ayırdedici bir sözdür.’ Hakla bâtılı 

birbirinden ayırdedicidir. (S. HAVVÂ, 16/141) 

‘sad’ / yarılmak’ Yüce Allah toprağa yarılma, içindeki tohumların toprağın yüzeyine çıkma 

özelliği vermiştir. Bitki, sebze ve ağaçlar toprağı yarıp yer üstüne çıkarlar. Bunu sağlayan yüce 

Allah’tır. (İ. KARAGÖZ 8/485) 

(14).‘Ve o aslâ bir şaka değildir.’ Târık’tan, delen yıldızdan, nefisten, nefis üzerindeki koruyucudan, 

yaratıcının kudretinden, sırların ortaya döküleceği günden bahsederken ölüm ve geri dönüşü,  

başlangıç ve sonu göstermek üzere  atan sudan, sulb ve göğüs kemiklerinden  bahsetmesi şiir ve 

mizah türünden bir şaka değildir. Hepsi ciddi ve gerçektir. (ELMALILI, 9/132)  

(15).’Kâfirler bir tuzak kuruyorlar.’ Yâni Kur’ân’ı geçersiz saymak ve onun nûrunu söndürmek 

sûretiyle hakkın emrine karşı gelmek için birtakım hîleler kuruyorlar, entrikalarla önlemler  almak 

istiyorlar. (ELMALILI, 9/132)  

(16).‘Ben de tuzaklarını bozarım.’ Allah Teâlâ’nın onlara tuzak kurması ise ‘Peygambere karşı 

kurdukları tuzakları engelleyip, onların planlarını boşa çıkarması, kendi aleyhlerine çevirmesi ve 

onları cezâlandırması’  anlamına gelir. (KUR’AN YOLU, 5/599) 

‘keyd / tuzak / hîle’ (Bu keline) Allah için kullanıldığında İslâm dîni ve Müslümanlar aleyhinde 

çalışan kâfirlerin plânlarını boşa çıkarması anlamına gelir. Yüce Allah, kendi plânı uyarınca 

âyetlerini yalan sayanları hemen cezalandırmaz, onlara süre, bâzı imkân ve fırsatlar verir, sonra 

onları cezalandırır. (7/182, 183, 6/44; İ. KARAGÖZ 8/486) 

(17).‘(Rasûlüm!) Sen kâfirlere süre tanı.’ Nesefi: ‘Onların helâk olmaları için bedduâ etme ve 

bundan acele davranma’ der. (…) Nesefi der ki: ‘Onlara süre tanı. Allah Teâlâ bu âyette mühlet verme 

anlamını ifâde eden lafzı, Hz. Peygamber’i (s) daha fazla yatıştırmak ve sabrını artırmak için farklı 

şekilde iki defa tekrar etmiştir. (S. HAVVÂ, 16/142)    

Hadis: ‘Yüce Allah, zâlime (hâlini düzeltmesi için) mühlet ve fırsat verir. Cezâlandırmak üzere 

yakaladığı zaman helâk edip yok eder.’ (Müslim Birr ve Sıla 61; İ. KARAGÖZ 8/487) 
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87 / A’lâ Sûresi 

A’lâ, “en yüce” demek olup sûre Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Adını ilk âyetindeki aynı 

ifâdeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/591) 

Hadis: Hz. Âişe (r)’dan rivâyet olunuyor: ‘Peygamber (sa) Efendimiz vitir namazının ilk iki 

rekâtında önce A’la sûresini ikinci rekâtta Kâfirûn sûresini  ve vitir rekâtı olan üçüncü rekâtta İhlas, 

Felâk ve Nâs sûrelerini okurdu.’  (Nesâi Cuma 39, 47; Ebu Dâvud, İbn Mâce)  Nitekim İmam Şâfii ve 

Mâlik hazretleri bu şekilde amel ederler. İmâm-ı Azam Ebû Hanife’ye, Ahmed b. Hanbel’e gelince 

üçüncü rekât için müstehap olan sâdece ihlâs sûresinin okunduğu biçimdir. (İ. H. BURSEVİ, 23/307)   

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

87/1-5  YÜCE  RABBININ  ADINI  TESBİH  ET 

1-5. (Ey Peygamberim!) Rabbinin yüce adını tesbih et (“Sübhâne Rabbiye’l A’lâ” de). Allah, 

(herşeyi) yaratıp düzenine koyan (herşeyi) takdir ed(ip yarat)an ve ona göre de uygun yolu 

gösteren, (yemyeşil) otlağı çıkaran, sonra da onu, kararmış / siyahımsı çer çöp hâline çevirendir. 

 

1-5. (1).‘Rabbinin yüce adını tesbih et.’ Tesbih, söz ve fiille olur. (…) Namaz ve özellikle nâfile 

namaz anlamlarında da meşhur olmuştur. ‘Sözlü tesbih’ dil ile yapılan tenzih ve takdisdir ki 

‘sübhânallah’ demek, bunu ifâde eden özel bir isim olmuştur. Kullar tarafından ‘fiili tesbih’ kalp ile 

Allâh’ın bir ve noksan sıfatlardan uzak olduğuna inanmak, fiilen de tesbîhi ifâde eden fiileri yapmak 

sûretiyle ibâdettir ki, namaz, mal ve bedenle cihad, fiil ile iyiliği emretmek ve kötülükten yasaklamak 

bu cümledendir. (ELMALILI, 9/139, 140) 

‘el A’lâ: en yüce’ A’lâ sıfatı mekân itibâriyle yüksek olmak anlamında değil, ezici güç ve iktidar 

sâhibi olmak anlamındadır. (Ö. ÇELİK, 5/430)  

Hadis: Allah Rasûlü (s) bu âyet-i kerîme nâzil olduktan sonra secde ederken ‘sübhâne rabbiye‘l a’lâ’ 

denmesini; Vâkıa sûresinin son âyetinin inmesinden sonra da rükû ederken ‘sübhâne Rabbiye‘l 

azîm’ denmesini istemiştir. (Ebû Dâvud Salât 147, İbni Mâce İkâme 20’den Ö. ÇELİK, 5/430)  

(2).‘Ki O yaratıp şekil vermiştir.’ Yâni yeryüzünden gökyüzüne kadar kâinattaki herşeyi en 

mükemmel sûrette, ölçülü ve düzenli bir şekilde yaratmıştır. Secde 32/7’de bu husus şöyle 

anlatılmıştır: ‘O (Allah) ki, herşeyin yaratılışını güzel yaptı.’ Bu nizâmın mükemmel bir ölçüyle 

yaratıldığına ve onun bir yaratıcısı olduğuna, bizzat bu muazzam nizâmın kendisi şâhitlik etmektedir. 

Bu bir tesâdüf olmadığı gibi, birkaç tâne yaratıcının da eseri değildir. Çünkü bu takdirde sayısız 

parçaların biraraya getirilmesiyle bu kadar âhenkli ve uyumlu bir güzelliğin oluşması mümkün 

olmazdı. (MEVDÛDİ, 7/93) 
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(3).‘Ki O, takdir edip doğru yolu göstermiştir.’    ‘kaddera: takdir etti’ sözü, bütün yaratılmışları 

zatlarında ve sıfatlarında her birinin özelliklerine göre takdir etti mânâsını kapsar. Gökler ve yer, 

yıldızlar ve unsurlar, madenler, bitkiler, hayvanlar ve insanlardan her birine cüsse ve irilikte, birer özel 

miktar, yine  her birine kalma husûsunda özel bir süre ve sıfat ve renklerden, tad ve kokulardan, 

vaziyet ve durumlardan, güzellik ve çirkinlikten, mutluluk ve bedbahtlıktan, hidâyet ve sapıklıktan 

belli bir miktar takdir edip ‘Hazineleri bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat biz onu 

sâdece bilinen bir miktar ile indiririz.’ (Hicr 15/21)  buyurduğu gibi belli ve özel bir kader ile 

sınırlayıp özelleştirmiştir ki, bu anlamda yücelerin yücesinden aşağıların aşağısına kadar bütün eşya ve 

âlemler dâhildir. (ELMALILI, 9/145, 146) 

‘hedefini gösterdi.’ Yâni hiçbir yaratılmış başıboş bırakılmamıştır. Yaratılan herşeyin bir görevi 

vardır ve o görevine göre yönlendirilmiştir. Yâni Allah, sâdece Hâlık değil, aynı zamanda Hâdî (Yol 

gösterici)dir. Allah yarattığı herşeyin yolunu gösterme sorumluluğunu üzerine almıştır. Nitekim Allah 

arza, güneşe, yıldızlara da yol göstermektedir. Yine hava, su, ışık ve bitkilere de yol gösteriyor ve 

onlar da görevlerini yerine getiriyorlar. Mâdenler de tıpkı böyledir. Tüm varlıklar, Allâh’ın 

kendilerini yarattığı sebebe dayalı olarak görevlerini hakkıyla yerine getirmektedirler. (MEVDÛDİ, 

7/94)  

(4).‘Ki O yeşillikler çıkarmıştır.’ Nâziât sûresinde ‘Ondan (yerden) yerin suyunu ve otlağını 

çıkardı. Dağlarını oturttu. Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için.’ (Nâziât 79/31-33) buyurulduğu 

üzere insanların ve hayvanların faydalanıp yararlanması için güdek ve yaylım yeri olan o merâyı; o 

otlaklar, o yaylalar, çiftlikler, bahçeler, ormanlardaki türlü bitkiler, ağaçlar ve meyveleri ilâhi 

kudreti ile taptâze yetiştirip çıkardı. (ELMALILI, 9/146) 

(5).‘Ardından onları kupkuru çöpe çevirendir.’ Baharda bitkiler çıkar, toprak yeşile bürünür, 

sonra bitkiler kurur, çüür ve kömür gibi simsiyah olur. Bir yıl sonra bahar tekrar yeşilliğine bürünür. 

Bu kendiliğinden değil, Allâh’ın irâdesi ve tabiatta var ettiği kânunlarına göre olur. Aynı şekilde 

insan da doğar, yaşar, ölür ve kıyâmet kopunca yeniden diriltilir. (İ. KARAGÖZ 8/490) 

Burada bitkilerin hayâtına değinilmesi, gizliden gizliye şu gerçeği çağrıştırmaktadır: Her ekinin bir 

hasadı, her canlının mutlaka bir sonu vardır.  Bu dokunuş, dünyâ hayâtı ile âhiret hayâtından söz 

eden konunun içeriği ile bütünleşmektedir. ‘Fakat siz şu yakın hayâtı tercih ediyorsunuz. Oysa 

âhiret daha iyi ve daha kalıcıdır.’ Dünyâ hayâtı tıpkı bu yeşillik gibidir. Sonra eriyip kupkuru hâle 

gelen ot gibidir. Âhiret hayâtı ise sonsuza dek kalıcıdır. (S. KUTUB, 10/449) 

Âyetin başındaki ‘fa’ tâkip fa’sıdır. Bu ‘fa’  yeşilliğin ve tâzeliğin süresinin kısa olduğuna işâret 

etmektedir. Ayrıca burada insan ömrünün kısalığına, dünyâ hayâtının ve nîmetlerinin hızla elden 

çıkıp gideceğine işâret edilmektedir. Bir başka ifâdeyle dünyâ ve nîmetlerinin yok olmasının kesin 

olduğuna işâret etmektedir. (İ. H. BURSEVİ, 23/290)  

 

87/6-13  ÖĞÜT  FAYDA  VERİRSE  ÖĞÜT  VER 

6, 7. (Rasûlüm!) Sana (Kur’ân’ı) okutacağız; artık sen aslâ unutmayacaksın. Yalnız Allâh’ın 

dilediği başka. Çünkü O, açığı da bilir, gizliyi de. 

8. (Ey Peygamberim!) Seni en kolay olana (Kur’ân’ı anlamaya ve uygulamaya) başarılı kılacağız. 

9. (Ey Peygamberim!) Sen fayda versin (veya vermesin Kur’an ile) öğüt ver.   
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10-13. (Allah’ın) azâbından korkan kimse, öğüt alır, (emrine uygun yaşar. 11-12-13. Âsî / kâfir 

olan kimse de öğüt almaktan kaçınır, ama (Kıyâmet kopunca diriltilen kâfir insan) cehenneme 

atılır. Orada o, ne ölecek ne de (rahat) yaşayacaktır. [krş. 4/56; 20/74; 25/14] 

 

6-13. (6, 7).‘(Rasûlüm!) Sana (Kur’ân’ı) okutacağız; artık sen aslâ unutmayacaksın.’ Hâkim’in 

Sa’d bin Ebû Vakkas’tan, İbni Merdûye’nin de İbn Abbas’tan rivâyet ettiği bir hadîse göre, Rasûlullah 

âyetleri unutmamak için korkudan aceleyle tekrarlardı. Mücâhid ve Kelubi Rasûlullah’ın, Cibril’den 

vahyi aldıktan sonra unutmak endişesiyle, birinci kısmı tekrarlamaya başladığını naklederler. Bu 

sebepten dolayı Allah Rasûlullah’a: ‘Emin ol, Biz sana okutacak ve hâfızana yerleştireceğiz. 

Unuturum diye endişelenme, hiçbir kelimeyi unutmayacaksın. Cibril sana vahyi okurken sâdece 

dinle’ demiştir. Burada üçüncü kez Rasûlullah’a vahyi nasıl alacağı hakkında yol gösteriliyor. Bu 

husus bundan önce iki farklı yerde (Tâhâ 20/114 ve Kıyâmet 75/16-19 ) de ifâde edilmişti. Bu âyetler 

ile Kur’ân Rasûlullâh’a nasıl bir mûcize olarak nâzil olmuşsa, her kelimesinin ezberlenmesi de 

mûcize olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki Rasûlullâh’ın kendisine okunan bir kelimeyi unutarak, aynı 

anlamda farklı bir kelime dahi söylemesi mümkün değildir. (MEVDÛDİ, 7/95)      

‘Ancak Allah dilerse başka.’ Çünkü O, unutturmak isterse unutturur. Yâni böyle unutmamayı kesin 

olarak vaad edip haber vermek, Allâh’ın artık onu unutturmaya gücü yetmeyecek anlamına gelmez. 

O’nu hiçbir şey âciz bırakamaz. Böyle kuvvetli bir hâfıza gücü verdikten sonra O, dilerse bu gücü 

çeker alır. Unutturacağını tamâmen unutturabilir ki bu bir nesh olur. O zaman da ‘Biz herhangi bir 

âyeti nesheder veya unutturursak, ondan daha hayırlısını veya mislini getiririz.’ (Bakara 2/106) 

hükmü cereyan eder. Fakat Allâh’ın yardımıyla sen bundan böyle unutmayacaksın. Senin böyle bir 

mûcizen de olacak. (ELMALILI, 9/154, 155) 

Âyetteki istisnâ, zaman ve miktar açısından ‘azlık’ bildiriyor da olabilir. Zîrâ Allah Rasûlü, bâzı 

âyetleri bir anlık unutabiliyordu. Rivâyete göre Rasûl-i Ekrem (s) bir gün sabah namazını kıldırırken 

bir âyeti atlamış, Übey b. Ka’b: ‘Ey Allâh’ın Rasûlü, siz şu âyeti okumadınız, yoksa nesh mi oldu?’ 

diye sormuş, sevgili peygamberimiz de ‘Hayır, okurken ben bu âyeti unutmuşum’ buyurmuştur. 

(Buhâri Ezan 69, Müslim Mesâcid 97-99’dan Ö. ÇELİK, 5/433)  

(8).‘Seni en kolay olana (Kur’ân’ı anlama ve yorumlamaya) başarılı kılacağız.’ Her hususta en kolay 

yola veya gâyeye erdireceğiz. Bu başarılı olmayı sana kolaylıkla yapabileceğin bir haslet ve sende 

yerleşmiş bir meleke edeceğiz. Dolayısıyla dînin her sahasında; ilimde, öğretmede, amelde, doğruyu 

gösterme ve bulmada en kolay yola muvaffak olacaksın. En zor gâyelere kolaylıkla ermek senin ve 

dîninin bir özelliği olacak. Bunun için de açık ve gizli olarak vahiy alma ve ondaki hoşgörülü ve 

sıkıntısız şeriat ve hükümlerin gerek nefsi olgunlaştırmak ve gerekse başkalarını olgunlaştırmakla 

ilgili ilâhi kânunların kavranmasını kolaylaştırmak dahi bulunur. (ELMALILI, 9/157)   

(9).‘Öğüt fayda verirse öğüt ver.’ Öğüt, insanın kalbini yumuşatacak, tatlı ve etkili söz söylemektir. 

Emir, Hz. Peygamberin şahsında bütün müminlere yöneliktir. Dolayısıyla müminler, İslâm’ı bütün 

insanlara anlatmak ve öğretmekle yükümlüdürler. Usûlüne uygun olarak bu görev yerine getirildikten 

sonra, insanların îman edip etmemesinden müminler sorumlu değildir. (İ. KARAGÖZ 8/493) 

Râzi, öğüt vermenin veya gerçeği anlatmanın ilk etapta gerekli / vâcip) olduğunu, tekrarının gerekli 

olmasının ise öğüdün yarar sağlaması ve böylece amacın gerçekleşmesi durumuna bağlı bulunduğunu 

belirtmiştir. Buna göre Hz. Peygamber’in Allah’tan aldığı tâlimâtı muhâtaplarına duyurması 

misyonunun gereğidir. Öğüt vermenin faydalı olacağı kanâatine varıldığı takdirde devam etmek de 

vâciptir. Ancak inkârda kararlılık gösteren, gerçekle alay eden insanlara öğüt vermek, onların inkâr ve 
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inatlarını arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. Bu yüzden Allah, ‘O hâlde bizi anmaktan yüz 

çevirenden… sen de yüz çevir’ buyurmuştur. (Bk. Necm 53/29, KUR’AN YOLU, 5/604)  

(…) Müminlerin emîri Hz. Ali şöyle der: ‘Sen herhangi bir topluma akıllarının ermeyeceği bir söz 

söyleme. Yoksa bu söz, onların bâzısı için bir fitne olur.’ O yine demiştir ki: İnsanlara bilecekleri 

şeyleri konuşun. Allah ve Rasûlü’nün yalanlamasını ister misiniz?’ (S. HAVVÂ, 16/158) 

(10).‘Allah’tan korkan öğüt alacaktır.’ Yâni, ancak Allah’tan korkan ve kötü âkıbetinden dehşetle 

endişe duyan kimseler kendi gittiği yoldan emin olmak ister ve Allâh’ın sözüne kulak verirler. Çünkü 

bu öğüt, hidâyet ve dalâlet arasındaki farkı anlatır; kurtuluş ve mutluluğun yollarını gösterir. 

(MEVDÛDİ, 7/97) 

(11, 12).‘Âsî / kâfir olan kimse de öğüt almaktan kaçınır, o en büyük ateşe (cehenneme)  atılır.’ 

Cehennem ateşine girecektir. Küçük ateş, dünyâ ateşidir. (S. HAVVÂ, 16/152)  

‘en büyük ateş’ cehennem tabakalarının en altı, demektir. Bu âyete göre cehennemin en alt tabakasına 

en azgın kâfirler, Nisa sûresinin 145’inci âyetine göre münâfıklar atılacaktır. Yüce Allah cehennemi 

kâfirler için hazırlamıştır. (2/24; İ. KARAGÖZ 8/494)  

(13).‘orada (cehennemde) o, ne ölecek ne de yaşayacaktır.’ Yâni, onlara ölüm gelmeyecek ve 

azaptan da kurtulamayacaklardır. Dünyâda olduğu gibi, güzel hiçbir şey göremeyecek ve 

tadamayacaklardır. Bu cezâ, ölene kadar Allâh’ı ve Rasûlü’nü tanımayan, sonuna kadar küfür, şirk ve 

inkâr üzere olan kimseler içindir. Îman ettiği hâlde günah işlemiş olan kimseler cehennem sevk 

edilseler bile, (bir hadîse göre) yaptıklarının cezâsını çektikten sonra, Allah onları öldürecek ve 

daha sonra haklarında şefaat söz konusu olacaktır. Bu yanık cesetler, cennetin nehirlerine 

atılacaklar ve cennet ehline denecek ki; ‘onların üzerine su atın’. Su atıldığında ise, tıpkı su 

gördüğünde bitkilerin canlandığı gibi, bu cesetler de aynı şekilde canlanacaklardır. (Müslim, Bezzâr, 

Ebû Hüreyre’den, MEVDÛDİ, 7/97)  

 

87/14-19  ÂHİRET  DAHA  HAYIRLI  VE  DAHA  DEVAMLIDIR 

14, 15. Doğrusu, hem (günahlardan) temizlenen hem de Rabbinin adını (tesbih, tehlil ve tekbirle) 

anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. 

16, 17. (Ey zâlimler!) Siz, (geçici) dünyâ hayâtını tercih ediyorsunuz. Âhiret ise, hem daha hayırlı 

hem de süreklidir. 

18, 19. Şüphesiz ki bu (öğütler) önceki sahîfelerde, İbrâhim ve Mûsâ’nın sahîfelerinde de vardır. 

[krş. 53/36-37] 

 

14-19. (14, 15).‘Kesinlikle kurtuldu,’ kendini fenâlıklardan kurtarıp murâda erdi ‘temizlenen,’ vaaz 

ve öğüdü dinleyip temizlenen, feyiz alan, kalbini şirkten ve kötü ahlâktan, bedenini maddi ve mânevi 

pisliklerden temizleyip îman ve ihlâs, gusül ve abdest ile arınan ve zekâtını (ve sadakasını) verip 

Allâh’ın  huzûruna temizce çıkmak için çalışan ‘ve Rabbinin ismini anıp’  onun huzûruna varacağını 

düşünerek ‘Allâhü Ekber’ diye tekbir alıp ‘da namaz kılan’ beş vakit namazı ve özellikle gelen 

rivâyete göre, bayram namazını kılan kimseler. Bu âyetin zâhiri mânâsı, kalp ve beden temizliğiyle 

nefis terbiyesine, Allâh’ı birleme, tekbir gibi dil ile zikretmeye, ‘Namaz kılan ve zekât veren’ 
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(Bakara 2/177) âyetlerinin mânâsı üzere bedeni ve mâlî ibâdetlerin temeli sayılan (ileri yıllarda) farz 

ola(cak ola)n zekât ve namaza dikkat çekmiş olmasıdır. (ELMALILI, 9/159) 

(…) Mekki sûrelerde yer alan ‘zekât’ tâbirleriyle (Zâriyât 51/19; Meâric 70/24), hükümleri etraflı 

olarak açıklanmış zekât değil, mutlak anlamıyla mâlî içerikli dînî görevler kastedilmiştir. Çünkü 

kurumsal anlamda zekât Medîne döneminde farz kılınmıştır. (bk. Tevbe 9/103). Şu hâlde âyetteki 

‘tezekkâ’ kelimesi hem malı haramlardan ve kul haklarından hem de nefsi günah kirlerinden 

arındırmayı ifâde eder. (KUR’AN YOLU, 5/605)     

‘Rabbinin ismini zikreden’ Allâhü Ekber / Allah en büyüktür; ‘namaz kılan’ Beş vakit namaz 

kılmak da namazlatra Allâhü Ekber diyerek başlamak da farzdır. Namaza başlama tekbirinin farz 

oluşunun delîli bu âyettir.  Peygamberliğin birinci yılında inen bu âyette îman edip namaz kılmaktan 

söz edilmesi, namazın Hz. Muhammed (s)’e peygamberlik verilmesi ile başladığına delâlet eder. Beş 

vakit namaz hicrette bir buçuk yıl önce mîracda farz kılınmıştır. (İ. KARAGÖZ 8/496)  

(16, 17).‘Fakat siz, ey gâfil insanlar! O kurtuluşu herşeye tercih ederek o temizlenmeye çalışacak 

yerde, öyle yapmıyorsunuz da ‘dünyâ hayâtını tercih ediyorsunuz.’ Onun süsünü, eğlencesini, 

yemesini, içmesini, kadınlarını, lezzetlerini öne alıyor, bunlara öncelik tanıyor, bunlarla meşgul 

olmaktan ve o yolda mal harcayıp tüketmekten hoşlanıyorsunuz da âhiret esenlik ve mutluluğunu 

hazırlayan temiz ve güzel amelleri arkaya atıyorsunuz. (ELMALILI, 9/160) 

Dünyâ hayâtını âhiret hayâtına tercih edenler, 11’inci âyette geçen ve ‘en şakî’ olarak nitelenen inkâr 

ve zulümde ısrar edenlerdir. Dünyâ hayâtını âhiret hayâtına tercih etmek ile maksat, âhiret hayâtının 

varlığına inanmamak, dolayısıyla âhiret için bir hazırlık yapmamaktır. Peygamberimizin ilk 

muhâtapları olan Mekkeliler, âhiret hayâtının varlığına inanmıyorlardı. (bk. 50/3; İ. KARAGÖZ 

8/497) 

(17).‘Oysa âhiret daha hayırlı ve süreklidir.’ İbn Kesir şöyle der: ‘Âhiret yurdunda Allâh’ın 

mükâfâtı dünyâdan daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Zîrâ dünyâ aşağılık ve geçicidir. Âhiret ise değerli 

ve bâkidir. Öyleyse akıllı bir kimse nasıl olur da geçici olanı kalıcı olana tercih eder! Kısa zamanda 

kendisinden ayrılacak olanı önemser de ebediyet yurdunu dikkate almaz! (S. HAVVÂ, 16/154) 

Hadis: ‘Dünyâsını seven âhiretine zarar verir. Âhiretini seven de dünyâsına zarar verir. Öyleyse kalıcı 

olanı, geçici olana üstün tutun.’ (Ahmed b. Hanbel’den S. HAVVÂ, 16/160) 
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88 / Ğâşiye Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. Ğâşiye “kaplayıp örten” demektir. 26 âyettir. Adını ilk âyetindeki aynı 

ifâdeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/591) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

88/1-7  KIYÂMETİN  HABERİ  SANA  GELDİ  Mİ? 

1. (Ey Peygamberim! Dehşetiyle herşeyi) sarıp kaplayan (o kıyâmet)in haberi artık sana geldi. [bk. 

20/9] 

2-5. Birtakım yüzler o gün öne eğiktir.  3. (Kâfirler dünyâda boşuna) çalışmış, yorulmuştur. (bk. 

18/103-104; 24/39)    4-5. Kızgın bir ateşe girerler, kaynar bir kaynaktan (su) içirilirler. 

6-7. Onlar için kuru, acı bir dikenli bitkiden yiyecek vardır. Bu bitki ne besler ne de açlığı 

giderir. 

 

1-7. (1).‘(Rasûlüm, dehşetiyle herşeyi) sarıp kaplayan (o kıyâmet)in haberi sana geldi.’  Bu ifâde ile 

kıyâmet kastedilmektedir. Yâni o âfetler kâinâtı tamâmen kaplayacaklardır. Burada âhiret toplu bir 

şekilde ifâde edilmiştir. Bu safha, dünyânın altüst olarak ortadan kalkmasından sonra başlayacağı ve 

insanlar diriltildikten sonra, Allâh’ın huzûrunda bulunacakları, cezâ ve mükâfâtın verileceği şeklinde 

tüm aşamaları ile açıklanmıştır. (MEVDÛDİ, 7/103)  

(2).‘Birtakım yüzler o gün öne eğiktir.’ Daha önce Hakkı saymazken, o gün korku ve saygıyla 

boynunu bükmüş, zillete düşmüştür. (ELMALILI, 9/167)  

(3-5).‘(Kâfirler dünyâda boşuna) çalışmış, yorulmuştur.’ (…) Bugün işe yarayacak şekilde Allah için 

hak, doğru yolda iyi amellere çalışmamışlar; bâtıl din, bozuk fikir ve inanç ile küfre saparak 

çalışmışlar, boşuna zahmet ve sıkıntı çekmişler, şimdi de onun cezâsını çekiyorlar. (ELMALILI, 

9/167) 

‘Kızgın bir ateşe girerler,’ Hâmiye’ye yâni ısı derecesi yüksek, şiddetli kızgın bir ateşe gerilip 

yaslanırlar. ‘Kaynar bir pınardan su içirilirler.’ ‘Ayn’ burada da ‘içirmek’ karînesiyle çeşme, pınar, 

menba, kaynak gibi su gözü mânâsına olduğu açıktır. Fakat bu göz, bir soğuk su gözü değil, Âniye 

‘kızgın su’ (Rahmân 55/44) denilen son derece sıcak, kaynar, gâyet kızgın ateş gibi bir pınardır. 

(ELMALILI, 9/168, 169) 
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(6, 7).‘Kâfirler için kuru, acı bir dikenden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlığı 

giderir.’ 6-7’nci âyetlerde inkârcılara verilecek yiyeceğin kuru dikenden ibâret olduğu, ihtiyâcı 

karşılamadığı gibi, çektikleri elem ve ızdırâbın artmasından başka bir şeye yaramayacağı haber 

verilmektedir. Cehennemliklerin yiyecek ve içecekleri burada anlatılanlardan ibâret değildir. Meselâ 

Sâffât sûresinin 62, 67’nci âyetlerinde yiyecek olarak ‘zakkum ağacı’ndan, içecek olarak kaynar su 

karışımı bir sıvıdan; Muhammed sûresinin 15’inci âyetinde bağırsakları parçalayıcı bir içecekten, 

Hâkka sûresinin 36’ncı âyetinde cehennemde yananların bedenlerinden akan sıvıdan söz edilmiştir. 

(KUR’AN YOLU, 5/609) 

6’ncı âyette geçen dari’, dikenli bir ağaçtır. (Bu ağaç) hem dikenli hem de zehir gibi acıdır. (Ö. 

ÇELİK 5/441) 

Nesefi’den: ‘Azap çok çeşitlidir. Azap edilenler de kısım kısımdır. Bâzıları zakkum, bâzıları gıslîn, 

bâzıları da dari’ yerler. Dolayısıyle bu âyetlerle Allah Teâlâ’nın ‘Gıslin’den başka yiyecek de 

yoktur.’ (el Hâkka 69/36) âyeti arasında herhangi bir çelişki yoktur. (S. HAVVÂ, 16/169)  

 

88/8-16  ORADA  BOŞ  BİR  SÖZ  İŞİTMEZLER 

8-11. Birtakım yüzler de o gün sevinçli (ve mutlu)dur. (Dünyâda Allâh’ın rızâsına uygun) çalışmış 

olmasından dolayı hoşnuttur. (Derecesi) yüksek bir cennettedir; orada boş söz işitmezler. [krş. 

19/62; 56/25-26] 

12-16. Cennette (sürekli) akan nice kaynak(lar), orada yüksek tahtlar, hem de (önlerine) konmuş 

kadehler, (sıra ile) dizilmiş yastıklar, serilmiş nefis halılar vardır. 

 

8-16. (8).‘Birtakım yüzler de o gün sevinçli (ve mutlu)dur.’ 8’inci âyette mutluluktan parıldadığı 

bildirilen ‘yüzler’den maksat müminlerdir. Müminler dünyâda yaptıkları güzel amellerin karşılığı 

olarak Allâh’ın kendileri için hazırlamış olduğu cennet nîmetlerine ermeleri sebebiyle sevinçli ve 

mutlu olurlar. Bu sebeple yüzleri güleç, parlak ve güzeldir. Nitekim başka bir âyette ‘ilâhi lütufların 

sevincini yüzlerinden okursun.’ (Mutaffifîn 83/24) buyurulmuştur. (KUR’AN YOLU, 5/609) 

(9).‘(Dünyâda Allâh’ın rızâsına uygun) çalışmış olmasından dolayı hoşnuttur.’ Çalıştıklarından 

dolayı hoşnutturlar. Zîrâ boşuna çalışmamuşlar, amelleri Allâh’ın emir ve rızâsına uygun yolda 

yapılmış, kabul görmüş, gayret ve çabaları o dehşetli günde meyvesini vermiş, nîmet ve mutluluğa 

ermişler ve bu başarı onlarda tembellik duygusu değil, daha çok çalışma neşesi uyandırmıştır. 

(ELMALILI, 9/171) 

(10).‘Derecesi yüksek bir cennettedir.’ Cennet olarak yüksek, yüce ve şerefli cennettedirler onlar. 

Sonra bu cennetin dereceleri ve makamları da yüksektir. ‘Yükseklik’ sözcüğü insanın duyusuna 

özel bir etki bırakmaktadır. (S. KUTUB, 10/461) 

Hadis: ‘Allah için birbirlerini sevenler Cennette öylesine yüksek odalara konulacaklardır ki, diğer 

cennetlikler onlara yeryüzündeki insanların aşağıdan yukarıya doğru gökteki yıldızlara baktıkları gibi 

bakacaklardır.’ (Müsned-i Ahmed 5/239; Deylemi H. No 6624’den; İ. H. BURSEVİ, 23/319, 320) 

(11).‘orada boş söz işitmezler.’ Müminlerin cennette duymayacakları belirtilen ‘boş söz’ü 

müfessirler ‘yalan, iftira, inkâr, küfür, yalan yere yapılan yemin, çirkin söz vb’ anlamlarda 

yorumlamışlardır. (KUR’AN YOLU, 5/610) 
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(12-16).‘Cennette sürekli akan nice kaynak(lar), orada yüksek tahtlar, hem de konmuş kadehler, 

(sıra ile) dizilmiş yastıklar, serilmiş nefis hâlılar vardır.’ (…) Burada insanın dünyâda tanıdığı 

maddi zevkler ve nîmetler için kullanılan kelimelerle bâzı cennet nîmetleri sıralanmıştır. Kuşkusuz 

bunlar birer örnek olup Kur’ân’da yeri geldikçe bağlama göre daha birçok cennet nîmetinden söz 

edilmiştir. Ku’ân’a göre cennet göklerle yer kadar geniş (Âl-i İmran 3/133), yakıcı sıcağın veya 

dondurucu soğuğun söz konusu olmadığı bir mekân (İnsan 76/13); içinde su, süt, şarap ve bal 

ırmaklarının aktığı  bir yurt (Muhammed 47/15)  ve nitelendirilemeyecek kadar güzellikleri bulunan 

nîmetler ortamıdır. (KUR’AN YOLU, 5/610)  

Hadis: Rasûlullah (s) buyurdu ki: ‘Cennet için samîmiyetle çalışan yok mu? Çünkü cennetin eşi 

benzeri yoktur. Kâbe’nin Rabbine andolsun ki, o parlayan bir nur (esen rüzgâra göre) sallanan hoş 

kokulu bir bitki, yüksek bir köşk, akan bir nehir, olgun bir meyve, güzel bir eş, pekçok yeni giysiler, 

kurtuluş yurdunda ebediyen kalış, yüksek ve şâhâne bir yerde meyva, yeşillik, bolluk ve nîmet… ‘ 

Onlar: Ey Allâh’ın Rasûlü! Evet biz cennet için samîmiyetle çalışanlarız’ dediler. Rasûlullah: 

‘İnşaallah deyiniz’ buyurdu. Oradaki topluluk ta ‘inşaallah’ dediler. (İbn Mâce’den, S. HAVVÂ, 

16/174)  

 

88/17-26  ONLARIN  DÖNÜŞÜ SÂDECE  BİZEDİR 

17-20. (İnsanlar) o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl 

dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine (ibretle) bakmazlar mı? 

21. (Rasûlüm! Onlara) öğüt ver (ve uyar). Sen ancak bir öğüt verici (ve uyarıcı)sın.   

22-24. Sen, o (inanmaya)nların üzerinde zorlayıcı/baskıcı değilsin.  23-24. Ancak, kim (îmandan) 

yüz çevirir ve küfre saparsa, Allah da onu en büyük azap ile azaplandırır. 

25-26. Şüphesiz onların dönüşleri ancak bizedir.  26. Sonra, onların hesâbı(nı görmek) de yalnız 

bize âittir. 

 

17-26. (17).Kur’ân’ın verdiği bu haberlerin doğruluğunda şüphesi olanlar Allâh’ın yüce kudretini 

gösteren şu açık deliller üzerinde ibretle tefekküre dâvet edilir. Burada dört önemli delilden söz 

edilir. (1) Birinci dikkat çekilen delil devenin yaratılışıdır: (Ö. ÇELİK, 5/442) 

(1).Birinci delil:  ‘(İnsanlar) o devenin nasıl yaratıldığına,’ İbn Kesir der ki: ‘O ilginç bir yaratıktır. 

Bünyesi gariptir. Çünkü o, son derece güçlü ve kuvvetlidir. Buna rağmen, o çok ağır yüklerin 

yüklenmesine karşı uysaldır. Zayıf bir kılavuza boyun eğer, eti yenir, tüyünden yararlanılır, sütü içilir.’ 

(S. HAVVÂ, 16/171, 172) 

(18).(2).İkinci delil gökyüzüdür: ‘göğün nasıl yükseltildiğine,’ Allah Teâlâ onu görebildiğimiz bir 

direk olmaksızın yükseltmiştir. (bk. Lokman 31/10) Yüksekliğinin sınırını bilmek mümkün değildir. 

Birbiriyle ahenkli, tabaka tabaka yedi kat semânın nerelere kadar uzandığını, buutlarının, eninin, 

çapının ne olduğunu idrak etmek aklın imkân ve ihtimal dâiresinde değildir. Ona derin bir nazarla 

bakan ve ibretle tefekkür eden elbette yüce kudreti tanır, küfründen vaz geçer. O’nun huzûrunda 

boyun büker, eğilir. (bk. Âl-i İmran 3/191, Ö. ÇELİK, 5/442, 443) 

(19).(3).Üçüncü delil dağların yeryüzünde sağlam kazıklar hâlinde çakılıp dikilmesidir: ‘dağların 

nasıl dikildiğine’ Yerküre üzerinde sâbit dağların dikilmesi yerin dengesini sağlamaktadır. Nitekim 
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muhtelif âyetlerde yerkürede sarsıntı olmaması için orada sâbit dağların yerleştirildiği ifâde 

edilmiştir. (meselâ bk. Nahl 16/15; Lokman 31/10; Nebe’ 78/7). Ayrıca dağların yeryüzünde daha 

rahat korunma ve barınmaya elverişli ortamlar oluşturması, su kaynakları ve akarsu imkânları 

sağlaması, özel bitki örtüsü, mâden ocakları gibi başka imkânlarıyla insanlar ve diğer canlılar için 

hayâtı kolaylaştırdığı, birçok yarar taşıdığı bilinmekte; bu gibi sebeplerden dolayı Kur’an’da 

dağların yaratılışı sık sık hatırlatılmaktadır. (KUR’AN YOLU, 5/612) 

(20).(4).Dördüncü delil yeryüzünün yayılıp döşenmesidir:‘yerin nasıl yayılıp döşendiğine 

bakmazlar mı?’ Cenâb-ı Hak bu şekilde yayıp döşemiş, içine hayâtın tüm ihtiyaçlarını yerleştirmiş, 

insanın kolaylıkla yaşayıp Rabbine kulluk edebilmesi için tüm imkânlar hazırlanmıştır. Bunun 

üzerinde de ibretle tefekkür eden insan, Allâh’ın kudretini anlar ve onun ölüleri diriltecek güç ve 

kuvvet sâhibi olduğuna inanır. Küfür ve nankörlükten vazgeçip, Peygamber’in ve Kur’ân’ın dâvetine 

koşar, güzel bir kul olur. (Ö. ÇELİK, 5/443) 

Âyetten ayrıca müslümanların dolaylı olarak zooloji, astronomi, jeoloji, târih ve coğrafya gibi 

deneysel ve sosyal bilimlerle meşgûl olmaya teşvik edildiği anlamı da çıkarılabilir. (ELMALILI 

9/178’den KUR’AN YOLU, 5/612) 

(21).‘(Rasûlüm!) öğüt ver. Sen ancak bir uyarıcısın.‘ Allah Teâlâ Rasûlüne, hiçbir baskı ve 

zorlamaya meydan vermeden insanları uyarmasını ve gerçekleri onlara tebliğ etmesini emretmektedir. 

Çünkü îman ve ibâdet ancak kişinin iknâ olmasına, gönülden isteyip benimsemesine bağlıdır. Zor 

karşısında kalan kimsenin ‘inandım’ demesi ve ibâdet etmesi sâdece bir aldatma ve durumu 

kurtarmadır. Bu yüzdendir ki, muhtelif âyetlerde peygamberin görevinin insanları mutlaka hidâyete 

erdirmek değil, sâdece Allâh’ın gönderdiği vahyi tebliğ etmek olduğu bildirilmiştir. (meselâ bk. Âl-i 

İmran 3/20; Nahl 16/82; Kasas 28/56; Şûrâ 42/48; KUR’AN YOLU, 5/612, 613) 

‘öğüt ver’ Öğüt, insanın kalbini yumuşatacak, tatlı ve etkili söz söylemektir. Âyetteki emir, Hz. 

Peygamberin şahsında bütün müminlere yöneliktir. Dolayısıyla müminler, İslâmı bütün insanlara 

anlatmak ve öğretmekle yükümlüdürler. (..) ‘Sen ancak öğüt vericisin’ (..) ‘innemâ / ancak’ ‘Ancak’ 

diye tahsis yapılması, Peygamberin görevinin sâdece öğüt vermek ve Kur’an hükümlerini anlatmaktan 

ibâret olduğunu ifâde eder. Sonuç, yüce Allâh’a âittir. A’lâ sûresinin 9’uncu âyetine göre öğüt fayda 

versin – vermesin öğüt verilmesi gerekir. Öğüt müminlere fayda verir. (87/10; İ. KARAGÖZ 8/506, 

507)  

(22-24).‘Sen, o (inanmaya)nların üzerinde zorlayıcı / baskıcı değilsin.’ Zorla baktırıp düşündürecek, 

her istediğin şeyi yaptıracak, kalplerine hükmedip dilediğin gibi îman etmelerini sağlayacak değilsin. 

‘Doğrusu sen seçtiğine hidâyet veremezsin.’ (Kasas 28/56, ELMALILI, 9/178) 

Meşru savunma ve hakların korunması için savaş emri geldikten sonra da Hz. Peygamber 

inanmayanları îmâna zorlamamış, yalnızca topluma zarar verenleri sürgüne göndermiş, diğer 

gayrimüslümlerle hukuk çerçevesinde aynı ülkede yaşamış ve yaşanmasını istemiştir. (KUR’AN 

YOLU, 5/613) 

‘Ancak, kim yüz çevirir ve küfre saparsa, Allah da onu en büyük azap ile azaplandırır.’ En 

büyük azap âhiret azâbıdır. ‘Âhiret azâbı elbette daha büyüktür.’ (Zümer 39/26) Ona bâzan dünyâ 

azâbı dahi katılırsa da o, âhiret azâbına oranla küçük kalır. (ELMALILI, 9/179) 

(26).‘Sonra, onların hesâbı(nı görmek) de yalnız bize âittir.’ İbn Kesir şöyle der:’Biz amellerinden 

dolayı onları hesâba çeker ve buna göre karşılığını veririz. Amelleri iyiyse iyilikle, kötü ise kötülükle 

cezâlandırırız.’ (S. HAVVÂ 16/173) 
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89 / Fecr Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Adını ilk âyetindeki aynı ifâdeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ 

1/592) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

89/1-5  FECRE  YEMİN  OLSUN 

1-5. (Tan yerinin ağarmasındaki) fecre, (derecesi yüksek) on geceye, çift ve tek (olarak yaratılan 

şeyler)e, geçip giderken geceye andolsun ki bun(lar)da, (ibret alacak) akıl sâhibi için birer yemin 

etmeğe (değer Allâh’ın kudretine işâretler) vardır. 

 

1-5. (1).‘Andolsun fecre’   ‘Sabah aydınlığı’ diye çevirdiğimiz ‘fecr’ kelimesi masdar olarak ‘tan 

yerinin ağarması’, isim olarak ‘sabah aydınlığı, şafak vakti, tan yerinin ağarması zamanı’ anlamlara 

gelmektedir. Tan yerinin ağarma zamanı ortalığın aydınlanmaya, varlıkların da uyanmaya 

başlaması, bir çeşit yeniden dirilmeye benzediği için yüce Allah, sabah aydınlığına yemin ederek 

aşağıda anlatılacak konulara dikkat çekmiştir. (Râzi’den, ayrıca krş. Tekvir 81/18; KUR’AN YOLU, 

5/616, 617)  

(2).‘ve on geceye’ Burada geçen ‘on gece’den maksat; İbn Abbas, İbn Zübeyr, Mücâhid, selef ve 

hâleften pek çoklarına göre Zilhicce ayının ilk on günüdür. (S. HAVVÂ, 16/196)  

Hz. Câbir’den, (..) Rasûlullah (s) ‘On gece, kurban bayramının on gecesidir’ buyurdu diye merfu 

olarak rivâyet etmişlerdir. (Hâkim, Ahmed b. Hanbel’den ELMALILI, 9/184, 185) 

(3).‘(Andolsun) çifte ve tek’e’ Yüce Allah bu âyette ‘ve ‘şşef’i ve’l vetri’ diyerek genel bir ifâde 

kullanmıştır. Bu da O’nun kâinattaki bütün çiftler ve tekler üzerine yemin ettiği anlamına 

gelmektedir. (Taberi’den M. DEMİRCİ 3/559)  

Yemin edilem 3’üncü ve 4’üncü husus ‘çift’ ve ‘tek’ olandır. Tek olan, sâdece ve sâdece Allah 

Teâlâ’dır. Çift olan ise O’nun yarattığı bütün mahlûkattır. Zîrâ Cenâb-ı Hak, kendisinin tek 

olduğunu (112/1), varlıkları ise çift yarattığını haber verir. (36/36, 51/49; Ö. ÇELİK 5/449) 

(4).‘Geçip gittiği vakit geceye andolsun’ Bu âyetle gelip geçmenin geceye nisbet edilmesi dünyânın 

kendi etrafında dönüşüne bir işârettir. (S. HAVVÂ, 16/186) 

(5).‘Akıl sâhibi için bunların her biri birer yemine değmez mi?’ Az önce adı geçen ve kendilerine 

yemin edilen şeyler, akıl sâhibi için yemin edilebilecek şeylerdir. (S. HAVVÂ, 16/186) 
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Âyet, Allâh’ın yemin ettiği şeylerdeakıl sâhipleri için ibretler ve dersler var, anlamındadır. Allâh’ın 

yemin ettiği sabah, gece ve gündüz, tek ve çift, ilâhi kânunlara göre meydana gelen olaylar ve 

varlıklardır. Bu olaylar ve varlıklar, kendiliğinden meydana gelmemektedir. Bütün olayları ve 

varlıkları yaratıp yöneten yüce Allah’tır. Aklını kullanan bu gerçeği anlar. (İ. KARAGÖZ 8/511) 

Burada akla gelen soru, üzerinde dört şeyle yemin edilen konu neydi? Bunu anlayabilmek için 

âyetlerin bütününü göz önünde bulundurarak, sûrenin içeriği üzerinde düşünmeliyiz. Özellikle 

‘Rabbinin Âd’a nasıl azap ettiğini görmedin mi?’ âyetinden başlayarak sûrenin sonuna kadar 

devam eden bölüme dikkat edilirse, üzerine dört şey ile yemin edilen konunun Mekke’li kâfirlerin 

inkâr ettiği âhiretin cezâ ve mükâfâtı hakkında olduğu anlaşılır.  Sorulan sorular karşısında onları 

ikna etmek için sürekli telkin ve tebliğde bulunulmaktaydı. Bu nedenle fecre, on geceye, çift ve tek’e, 

gelip geçen geceye yemin edilerek ‘âhiret gerçeğini idrak edebilmek için bu dört şey delili olarak 

yetmez mi?’ denilmiştir. (MEVDÛDİ, 7/109, 110) 

 

89/6-14  RABBİN  HER  AN  GÖZETLEMEDEDİR 

6-10. (Ey Peygamberim!) Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı Âd (kavmin)e? (Kıymetli) sütunları 

(yüksek binâ ve köşkleri olan), şehirler arasında benzeri yaratılmamış İrem’e? Vadi (‘l Kurâ’)da 

kayaları oy(up evler yap)an Semûd (kavmin)e. Ordu ve saltanat sâhibi Firavun’a.  

11-14. ki bunlar, ülkelerde (Allâh’a ve inananlara karşı), azgınlık etmişlerdi de böylece oralarda 

fesâdı (kötülüğü) çoğaltmışlardı. 13. Bu yüzden Rabbin, onların üzerine bir azap kamçısı indirip 

helâk etti. 14. Çünkü Rabbin elbette gözetlemektedir. (Her an kullarını görüp gözetendir.) 

 

6-14. (6).‘Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı Âd’a?’ Âd kavmi, Hûd (as)’ın peygamber olarak 

gönderildiği kavimdir. Uzun boylu, iri cüsseli, güçlü kuvvetli kimseler idiler. Şan, şöhret ve kuvvet 

itibâriyle onlardan daha üstün kimse yoktu. Güçlerine güvenir, bununla iftihar ederlerdi. (bk. Fussilet 

41/15, Ö. ÇELİK, 5/450)  

(7, 8).‘O sütunlara sâhip İrem’e’ ‘Ki o ülkeler içinde bir benzeri yaratılmayandı.’ Hz. Nuh’tan 

sonra târih sahnesine çıkmış olan Âd kavmi, Yemen’de Uman ile Hadramut arasındaki bölgede 

yaşamış eski ve önemli bir Arap topluluğudur. İrem ise, Âd kavminin bir kolu olup adını kabîlenin 

atası olan İrem’den almıştır. Aynı zamanda topluluğun yerleşim merkezine de bu ad verilmiştir. 

‘Memleketler içinde benzeri görülmemiş olan sütunlarla dolu İrem’e’ şeklinde çevrilen 7-8’inci 

âyetlerde, son derece mâmur ve azametli sütunlarıyla görkemli yapıları, rengârenk bağları ve 

bahçeleriyle tanınan İrem şehri söz konusu edilmiştir. (…) Ancak onlar, Hûd peygamberi yalancılıkla 

suçlamaları sebebiyle güçlerine rağmen helâk olup gitmişlerdir. (bk. Hâkka 68/6-7; Hûd 11/50-60; 

KUR’AN YOLU, 5/618)  

(9).‘Ve vâdi(‘l Kurâ’)da kayaları kesip yontan Semûd kavmine’ Semûd, Sâlih (as)’ın peygamber 

olarak gönderildiği kavimdir. Onlar da güçlü, varlıklı, nîmetler içine garkolmuş bir toplumdu. Burada 

dikkat çekilen yaptıkları evlerdir. Onlar vâdi kenarındaki dağları, kayaları yontarak evler 

yaparlardı. (bk. Şuarâ 26/149, Ö. ÇELİK 5/450) 

(10).‘Kazıklar sâhibi Firavun’a’ Firavun ‘zü’l evtâd’ yâni ‘direkler sâhibi’ olarak nitelendirilir. Bu 

ifâde onun askerlerinin ve bu askerlerin çadırlarının çokluğunu gösterir. Ayrıca bununla Firavun’un 

yaptırmış olduğu saraylara, derin temeller üzerine oturtulmuş sağlam binâlara ve meşhur piramitlere 
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işâret edilir. (bk. Sâd 38/12) Buna göre Firavun askeri gücüyle, binâ ve saraylarıyla büyük bir saltanat 

sâhibiydi. Zâten kendisi de ‘Ey kavmim! Mısır’ın mülkü ve hâkimiyeti sonra ayaklarımın 

altından akan şu ırmaklar bana âit değil mi?’ (Zuhruf 43/51) der, özellikle Hz. Mûsâ ve 

İsrâiloğulları’na karşı böbürlenirdi. (Ö. ÇELİK, 5/452) 

(11).‘Ki bunlar memleketlerinde azgınlık etmişlerdi.’ Âd, Semûd ve Firavun idâreleri altındaki 

ülkelerde haddi aşmışlardı. (S. HAVVÂ, 16/188) Her biri kuvvetlerine aldanmış, arzularına uymuş 

olarak bulundukları ülkelerde hak ve adâlet sınırını aşıp hâlkın ve yaratıcının haklarını çiğnemede 

ileri gitmişlerdi. (ELMALILI, 9/196) 

(12).‘ve fesâdı çoğaltmışlardı.’  Zulüm, isrâf, zevk ve eğlenceye aşırı düşkünlükle çok fesat çıkarmış, 

düzeni, ahlâkı ve fikirleri bozmuşlardı. (ELMALILI, 9/196) 

(13).‘Bu yüzden Rabbin, onların üzerine bir azap kamçısı indirip helâk etti.’ Bunlar, kendilerine 

verilen nîmetlerle şimardılar. Gururlanıp kibirlendiler. Azgınlaşıp taşkınlık yaptılar. Bulundukları 

ülkeleri fesâda boğup oradaki düzeni altüst ettiler. Zulüm ve haksızlık yaptılar. Bu yüzden ilâhi 

cezâya çarptırıtlıp azap kamçılarıyla helâk edildiler. (Ö. ÇELİK, 5/452) 

(..) Azap kamçısı ile kastedilen onlardan her bir zümrenin başına gelen ve diğer sûrelerde açıklanan 

azap çeşitleridir. Âd kavmine şiddetli bir rüzgâr, Semûd kavmine korkunç ses, Kıptilere suda 

boğulma azâbı verilmişti. (İ. H. BURSEVİ 23/351) 

(14).‘Çünkü Rabbin elbette gözetlemektedir.’ İbn Kesir; İbn Abbas’tan âyetin anlamının; ‘O işitir 

ve görür’ demek olduğu görüşünü nakletmiştir. Yâni Allah yaratıklarını yaptıkları işler konusunda 

gözetler. Onların hepsine dünyâ ve âhirette yaptıklarına göre karşılık verir. Yaratıkların tümü O’na 

arzedilir de O, onlar hakkında adâletiyle hükmeder ve hepsine hak ettiği karşılığı verir. O 

zulmetmekten ve adâletsizlik yapmaktan münezzehtir. (S. HAVVÂ, 16/189)  

 

89/15-20  MALI  AŞIRI  BİÇİMDE  SEVİYORSUNUZ 

15, 16. Şu (kâfir ve nankör) insan var ya! Ne zaman Rabbi onu (zenginlikle) imtihan edip de ona 

iyilik / ikram eder ve ona (bol) nîmet verirse: “Rabbim bana ikram etti.” der. (Sebebini ve 

şükrünü unutur.) 16. Ama (Rabbi,) ne zaman imtihan edip üzerine rızkını daraltırsa: “Rabbim 

bana ihânet etti (aşağıladı).” der. [bk. 17/83; 41/51] 

17-20. Hayır! (Öyle değil!) Doğrusu (siz, kendinizi düşünüp) yetime ikram etmiyorsunuz. 18. 

Yoksula yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. 19-20. (Kadın ve yetim çocuklara âit) mîrası 

(koruyacak yerde) haram helâl demeyip yiyorsunuz, malı da pek çok seviyorsunuz. 

 

15-20. (15, 16).‘Şu (kâfir ve nankör) insan var ya! Ne zaman Rabbi onu (zenginlikle) imtihan edip 

de ona iyilik / ikram eder ve ona nîmet verirse: “Rabbim bana ikram etti.” der.’  ‘Ama (Rabbi,) 

ne zaman imtihan edip üzerine rızkını daraltırsa: “Rabbim beni aşağıladı.” der.’  İbn Kesir der 

ki: Allah Teâlâ denemek üzere insanın rızkını genişlettiği zaman o, bunun kendisine Allah tarafından 

bir ikram olduğuna inanır. Hâlbuki durum böyle değildir. Aksine o bir sınavdır. Yine Allah Teâlâ 

sınamak için insanın rızkını daralttığında da hâl böyledir. O bunun Allah tarafından kendisinin 

küçümsenmesi olduğuna inanır. (S. HAVVÂ, 16/190)  
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‘Nîmet’ maddi ve mânevi olabileceği gibi, bir kötülük, bir zarar, bir musibetten koruma veya bunları 

yok etme şeklinde de olabilir. Gerçekten Allâh’ın insanlara pek çok nîmeti vardır ve sayılamayacak 

kadar çoktur. Nitekim bir âyette bu husus şöyle açıklanmıştır: ‘Eğer Allâh’ın nîmetlerini saymaya 

kalkışsanız onu sayamazsınız.’ (14/34; bk. 16/18). Gökler, Yeryüzü, Ay, Güneş, yıldızlar, gece, 

gündüz, su, yağmur, kar, toprak, dağlar, ovalar, bitkiler, sebzeler, meyveler, hayvanlar ve hayvan 

ürünleri, göz, kulak ve akıl gibi uzuvlarımız kısaca insanların yararlandığı kâinattaki bütün 

varlıklar Allâh’ın nîmetleridir. (İ. KARAGÖZ 8/515, 516) 

‘Allah insana rızkını daralttı’ Zenginlik ve fakirlik, sağlık ve hastalık ve benzeri iyi – kötü herşey 

ancak Allâh’ın kaderi, kazâsı ve izni ile olur. (57/22, 23; Teğâbün 11) Mümin buna inanır, nimetle 

azıp şımarmaz ve nankörlük etmez. Musîbetle yıkılıp feryat etmez, nîmetlere şükreder, musibetlere 

sabreder. (bk. Müslim Zühd 13; İ. KARAGÖZ 8/516) 

(17-20).‘Hayır hayır’ imtihan için olan rızık genişliğini, dünyâ refah ve nîmetini mutlak ikram 

saymak da doğru değil, rızık darlığını mutlak hor görme ve hakâret saymak da doğru değildir. İkisi de 

birer sınavdır. Hüküm, sınavdaki başarıya göre sonuçta belli olacaktır. (ELMALILI, 9/198)  

‘(Öyle değil!) Doğrusu (siz,) yetime ikram etmiyorsunuz.’  ‘Yoksula yedirmeye birbirinizi teşvik 

etmiyorsunuz.’ ‘(Kadın ve yetim çocuklara âit) mîrâsı (koruyacak yerde) haram helâl demeyip 

yiyorsunuz,’  Nesefi: ‘Yâni siz mîrâsı haram helâl demeden yersiniz. Onlar kadınlara ve çocuklara 

mîrastan pay ayırmıyorlar ve kendi mîraslarını onlarınkiyle birlikte yiyorlardı’ der. (S. HAVVÂ, 

16/191)  

Yüce Allah, Kur’an’da yetimlerin korunup kollanmasına çok önem vermiş, mallarının israf 

edilmemesini ve haksız yere yenilmemesini, bunun büyük günah olduğunu bildirmiş(tir). Yetimlerin 

mallarını haksız yere yiyenlerin ateş yemiş olacaklarını bildirerek yetim haklarına gereken özenin ve 

önemin gösterilmesini emretmiştir. (4/2, 5, 6, 10; İ. KARAGÖZ 8/517)  

Toplumda ilgi gösterilmesi, korunup kollanması gereken kesimlerden biri de yoksullardır. Fakirlik, 

sosyal bir olgudur. İnsanlık târihi boyunca var olagelmiştir. İslâm, zenginlerin fakirlere yardım 

etmesini, onların ihtiyaçlarını karşılamasını, yedirilip içirilmesini ister. Yüce Allah, birçok âyette 

imkânı olanların zekât, sadaka, infak ve karşılıksız borç vererek fakirlere yardımı teşvik etmektedir. 

İnfak edenlere bire yediyüz kat sevap vereceğini bildirmekte (2/215, 216, 261-263, 3/92), cimrilik 

edip fakirlere yardım etmeyenleri kınamaktadır. (3/180; İ. KARAGÖZ 8/519) 

‘Malı da pek çok seviyorsunuz.’ Hak ya da değil helâl ya da haram düşünmüyorsunuz. Yâni câiz 

olup olmadığına, helâl veya harama aldırmıyorsunuz. Ne pahâsına olursa olsun, malı ele geçirmede 

tereddüt göstermiyorsunuz. Ne kadar mal sâhibi olsanız da, gözünüz doymuyor. (MEVDÛDİ, 7/115) 

‘Malı mülkü çok seviyorsunuz.’ Helâl ve meşru olmak, haram karışmamak, fakirin hakkını vermek, 

cimrilik ve israf etmemek şartıyla mal mülk sâhibi olmak kötü değildir. Âyette eleştirilen husus; 

mala aşırı düşkün olmak, cimrilik etmek, infak etmemek, yoksullara ve muhtaçlara yardım 

etmemektir. Cimrilik ve israf haramdır. Âyette, egoizm, çılgınca mal tutkusu, aşırı servet 

düşkünlüğü veciz ve etkileyici bir üslûpla yerilmektedir. (İ. KARAGÖZ 8/520) 

 

89/21-30  KEŞKE  BU  HAYÂTIM  İÇİN  BİR  ŞEYLER  GÖNDERSEYDİM 
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21-23. Hayır! (Ey kâfirler!) Yer (sarsıntı ile) parçalara bölündüğü, melekler sıra sıra iken 

Rabbin(in emri) geldiği zaman, 23. O gün cehennem de getiril(ip ortaya konul)ur. O gün 

(günahkâr) insan, (herşeyi) hatırlar, ama artık hatırlama ona ne (fayda verecek)? 

24-26. (Kâfir ve günahkâr insan:) “Ah keşke ben, (bu) hayâtım için (dünyâda iken sâlih ameller 

yapıp) önceden gönderseydim.” diyecek. 25-26. Artık o gün, O’nun azâbı gibi, hiç kimse azap 

edemez ve hiç kimse, O’nun (âsîlere vurduğu) bağ gibi bağ vuramaz. 

27-30. (Ölüm ânında ya da âhirette Allah buyurur:) Ey (Allâh’ın rızâsıyla) huzûra eren nefis! 

(Rabbini) hoşnut etmiş ve (sen de Rabbin tarafından) hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. [krş. 

98/8] 29-30. Haydi (iyi) kullarımın içine katıl ve cennetime gir! (denilir.) 

 

21-30. (21).‘Yer (sarsıntı ile) parçalara bölündüğü, melekler sıra sıra iken Rabbin(in emri) geldiği 

zaman,’ ‘dekk’ duvar ve dağ gibi yüksek olan şeyleri çarpıp darmadağın etmek, parçalayıp toz toprak 

hâline getirmek veya yükseği dümdüz etmek anlamlarına gelir. Bu, birbiri ardınca gelen iki şiddetli 

sarsıntı ile dağların yerle bir edilip, yüksekliklerin ve alçaklıkların düzleneceğine işâret eder. (bk. 

Tâhâ 20/105-107; Hâkka 69/13-15; Nâziât 79/7-7; Ö. ÇELİK 5/455) 

(22). 22’nci âyette yer alan ‘Rabbin gelmesi’ tâbiri müteşâbih bir ifâdedir. Bu, ‘Allâh’ın bir yerden 

bir başka yere gelmesi’ şeklinde anlaşılmaz. Dolayısıyla burada temsîlî bir anlatım vardır. O gün 

Allah Teâlâ’nın hâkimiyeti, iktidar, saltanat ve kahhâriyet alâmetleri tüm netliği ile ortaya 

çıkacaktır. (MEVDÛDİ’den, Ö. ÇELİK, 5/455) 

(23, 24).‘Ki o gün cehennem de getirilmiştir.’   ‘Azgınlar için cehennem, gözlerinin önüne apaçık 

getirilmiştir.’ (Şuarâ 26/9) buyrulduğu gibi azgınların gözleri önüne çıkarılmış, artık inkârlarına, 

kaçınmalarına imkân kalmayacak şekilde meydana çıkarılmıştır. ‘O gün (…) o insan anlar,’ o gâfil 

insan daha önce dünyâda anlamadığı hakikati o gün anlar, tutmak istemediği öğüdü tutmak ister. 

‘Ama ona o anlamadan ne fayda?’ Çünkü iş işten geçmiş, geri dönüp de bir iş yapmak ihtimâli 

kalmamış. Bu anlamanın hükmü, azap ve zararın şiddetini duymak; hasret ve pişmanlıkla şöyle 

inlemekten ibâret olur: ‘Keşke hayâtım için takdim etseydim, der.’ Takdimden maksat, ilerisi için 

önceden hayırlı işler yapmaktır. (ELMALILI, 9/200)  

‘o gün insan (yaptıklarını) hatırlar’ İnsanın yaptıkları iyi veya kötü olabilir. Kıyâme sûresinde bu 

konuda şu bilgi verilmektedir: ‘Hayır, o gün insan, mâzeretlerini ortaya koysa da kendi aleyhine 

şâhittir, (dünyâda iken ne yapıp yapmadığını kendisi çok iyi bilir.) (75/14-15). (..) Âhirette insan, 

mümin veya kâfir, müttaki veya zâlim, itaatkâr veya isyankâr olduğunu bilir, organları şâhitlik eder, 

yaptıklarını amel defterinde hazır bulur. (İ. KARAGÖZ 8/522) 

Hadis: ‘Eğer bir kul doğduğu günden ölene kadar Allâh’a ibâdet uğrunda yüz üstü kapansa Kıyâmet 

günü onları küçümser ve sevaplarının artması için dünyâya döndürülmek ister.’ (Ahmed b. Hanbel’den 

S. HAVVÂ, 16/194) 

(25, 26).‘Artık o gün, O’nun azâbı gibi, hiç kimse azap edemez’ İbn Kesir der ki: ‘Kendisine isyan 

edenlere Allâh’ın azâbından daha şiddetli azap edecek hiçbir kimse yoktur. (S. HAVVÂ, 16/194) 

‘ve hiç kimse, O’nun (âsîlere vurduğu) bağ gibi bağ vuramaz.’ O gün öyle diyecek olan insanın 

kendine ettiği azâbı başka birisi etmez ve kendine vurduğu bağı kimse öyle sıkı vuramaz. Çünkü 

bugün bu azap ve bağ ona sırf kendi inkârının ve kötü amellerinin cezâsı olduğundan kendi kendine 
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etmiş demektir ki ‘Sana gelen her fenâlık da kendindendir.’ (Nisâ 4/79) âyetinin mânâsıdır. 

(ELMALILI, 9/200) 

(27, 28).‘Ey huzura eren nefis!’ Nesefi’den: ‘nefs-i mutmainne’, hiçbir korku ve üzüntünün rahatsız 

etmediği, emniyet içindeki can, demektir. Bu can inanmış yâhut hakta karar kılmış, yakin 

serinliğinin yatıştırmış olduğu candır. Artık ona hiçbir şüphe bulaşamaz. Bu söz ona ölüm esnâsında 

veya öldükten sonra yeniden dirilirken yâhut cennete girdiği sırada söylenir. (S. HAVVÂ, 16/194, 

195) 

Nefs-i Mutmeinne’: Cenâb-ı Hakk’ın emirlerine lâyıkıyla uyup yasaklarından titizlikle sakınmak 

sûretiyle mânevi hastalıklardan kurtulmuş, hakiki ve kuvvetli bir îman ile de huzur, sükûn ve itminâna 

kavuşmuş nefistir. Kalp, zikrullah bereketiyle şüphe ve tereddütlerden arınmış, her an şükür ve senâ 

hâlindedir. Bu mertebede kötü ve çirkin vasıflar, yerini güzel ahlâka terk etmiştir. Davranış 

olgunluğunda zirveyi teşkil eden ve bütün insanlığa örnek şahsiyet olan Rasûlullah (sav)’ın yüksek 

ahlâkı, tarifsiz bir zevk ile güzelce yaşanmaktadır. Kulun kalbi, sabır, tevekkül, teslîmiyet ve rızâ ile 

taçlanmıştır. Mutmainne, Allah Teâlâ’yı tanıyan, takvâ ve yakîn ehlinin nefsidir. Böyle kimselerin 

gönülleri dâimâ Hakkın zikriyle meşguldür. (Osman Nuri TOPBAŞ’dan Ö. ÇELİK, 5/457)  

Bu duruma erişmek için çalışmak, insanın en büyük gâyesi olmalıdır. Bu aşamaya gelmesi için 

insanın, nefsiyle mücâdelesinde nefsinin hayvanî yönüyle, Emmâre olan kötülüğe, günaha teşvik eden 

yönü ve Levvâme yâni günahlarından pişmanlık duyup kendini kınayan fakat tam vazgeçemeyen 

yönleriyle mücâdele edip onlardan kurtulması lâzımdır. (H. T. FEYİZLİ 1/593) 

‘Dön Rabbine’ ‘Rabbine komşuluğa, O’nun sevâbına ve cennetinde kulları için hazırladığı nîmetlere 

dön.’ (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ 16/195) ‘Sen O’ndan, O senden hoşnut olarak’ Can kendisinden 

hoşnut olarak yâhut verilen nîmetlerden dolayı Allah’tan hoşnut olarak, Allah da o candan hoşnut 

olmuş ve onu hoşnut etmiş olarak. (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ 16/195)  

(29, 30).‘Haydi gir kullarımın arasına’ Sâlih kullarımın arasına gir, onlar arasına katıl. Sâlih 

kullarımla birlikte ‘Gir cennetime.’ ‘Bu ona hem ölmek üzere iken hem de Kıyâmet gününde 

söylenir. Nitekim melekler de rûhunu teslim edeceği zaman ve kabrinden kalkacağı zaman müminlere 

müjde verirler. Burada da durum aynen öyledir.’ (İbn Kesir’den, S. HAVVÂ 16/195) (Bu âyetin 

yazımı bittikten sora G. köyünden haber geldi: Hâlil K. amcamız vefat etti. Yaşı tam yüz (1918-2018). 

Allah rahmet eylesin.) 
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90 / Beled Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Beled, “belde” anlamında olup burada Mekke kasdolunmuştur. 

Adını ilk âyetindeki aynı ifâdeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ 1/593) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

90/1-7  KİMSE  ONU  GÖRMEDİ  Mİ  SANIYOR? 

1-4. Elbet bu şehre (Kutsal Mekke’ye) yemin ederim ki!  2. (Ey Peygamberim!) Sen bu şehirde 

oturuyorsun.  3. Babaya ve oğluna yemin ederim ki!  4. Gerçekten biz (her) insanı (hayâtında 

karşılaşacağı) birtakım zorluklara dayanıklı, (güçlü ve mükemmel bir yapıda) yarattık. 

5-7. (İnsan), hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? (Zannetmesin). 6. 

(Gösteriş için övünerek:)“Ben birçok mal tükettim.” diyor. 7. (O) hiç kimsenin (yâni Allâh’ın da) 

kendisini, görmediğini mi zannediyor? (Zannetmesin). 

 

1-7. (1).‘Elbet bu şehre yemin ederim ki!’ Yâni Mekke şehri. Burada şehre niçin yemin edildiğini 

açıklamaya ihtiyaç yoktur. Mekkeliler bu şehrin târihçesini iyi biliyorlardı. Daha önce çöl olan, dağlar 

arasında susuz, bitkisiz bir vâdiydi. Hz. İbrâhim hanımı ile kundaktaki çosuğunu hiçbir güvence 

olmadan burada bırakmıştı. O zamanlarda inşâ edilen ‘beyt’e insanlar hacc için çağrıldıklarında, 

çevresinde bunu duyacak hiç kimse yoktu. Ancak daha sonra bu şehir, Arabistanın merkezi olmuş ve 

haram kılınmıştı. Asırlardır anarşi içinde yaşayan Arabistan’da bundan başka emin bir yer yoktu. 

(MEVDÛDİ 7/120)   

(2).‘Sen bu şehirde oturuyorsun.’ Bâzıları (bu âyetten) Rasûlullah (s)’e Mekke’yi fethedeceği ve 

Mekke’nin kendisine helâl olacağı vaadinin bulunduğu anlamını çıkarmışlardır. Nesefi ‘ve ente 

hillün bihâza‘l beled’ âyetine şu anlamı vermiştir: ‘Gelecekte, sen orada helâl olacaksın. Orada 

öldürme, esir alma gibi dilediğin şeyleri yapacaksın. Buna göre Allah Teâlâ, O’na Mekke’nin fethini 

nasibetmiş ve orada savaşmak Rasûlullah’a helâl kılınmıştır. Hâlbuki O’ndan önce hiçbir kimseye 

Mekke’nin fethi nasibolmamış ve orada savaşmak helâl kılınmamıştır. Rasûlullah (s) Mekke’de 

dilediği yeri helâl kılarak orada savaşmış, dilediği yeri de haram kılarak oradakilere dokunmamıştır.  

Nitekim İbn Hatâl, Kâbe’nin örtüsüne yapışmış hâldeyken öldürülmüş,  Makîs b. Sübâbe ve diğerlerin 

de boynu vurulmuştur. Ebû Süfyan’ın evi ise haram kılınmış ve oradakilere dokunulmamıştır. (S. 

HAVVÂ 16/210) 

(3).‘Babaya ve oğluna yemin ederim ki!’ Taberi bu âyeti, genel anlamı itibâriyle ele alarak şöyle bir 

yorum yapmıştır: Yüce Allah söz konusu âyette tüm babalar ve çocuklar üzerine yemin etmiştir. Bu 

da tabii ki diğer (görüş)lerden daha kapsamlı bir bakış açısı(…)dır. Bu sebeple güvenilir bir haber, akli 
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bir karîne ya da kuvvetli bir delil olmadan âyetin anlamını tahsis etmek doğru bir yaklaşım değildir. 

(M. DEMİRCİ, 3/566)  

(4).‘Gerçekten biz (her) insanı (hayâtında karşılaşacağı) birtakım zorluklara (dayanıklı) yarattık.’   

‘Fî kebed’ sözü mükellefiyetlerin zorluklarını da içine alır. Genişlikte şükretmek, sıkıntıya 

sabretrmek, oruç, namaz, zekât, hac, cihad gibi ibâdetleri edâya göğüs germek gibi. Bunun ardından 

ölümün şiddetine, meleğin sorgusuna, kabrin karanlığına, daha sonra öldükten sonra dirilme, hesâba 

çeken Melik’in huzûruna arz olunma, cennet veya cehennemde yerleşme yerine varıncaya kadar 

sıkıntılara göğüs gerer. Nitekim Allah Teâlâ buyuruyor: ‘Siz elbette hâlden hâle geçeceksiniz.’ (el 

İnşikak 84/19) buyurmuştur. (İ. H. BURSEVİ 23/373) 

(5, 6).’(İnsan), hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi zannediyor?’ ‘Ben birçok mal 

tükettim.” diyor.’ Tefsirlerde verilen bilgilere göre bu âyetler malına mülküne güvenerek kendilerini 

yenilmez zanneden Mekke’nin şımarık ileri gelenleri hakkında inmiştir. Onlar, Hz. Peygamber’i de 

mutlaka yeneceklerini düşünüyorlardı. Bir yoruma göre 6’ncı âyette bu uğurda yaptıkları harcamalar 

kendi ağızlarından aktarılmaktadır. Bu âyetle ilgili başka bir rivâyet şöyledir: Hâris b. Âmir isimli 

önde gelen bir Mekkeli, sözde müslüman olmakla birlikte sürekli günah işliyor, ardından durumu 

Rasûlullâh’a anlatıyor, o da günahlarının kefâreti için sadaka vermesini emrediyordu. Sonunda bu 

sözde müslüman ‘Muhammed’in dînine girdikten sonra kefâret ve sadaka vere vere elimde avucumda 

bir şey kalmadı’ demişti. (KUR’AN YOLU, 5/625, 626) 

(7).‘Hiç kimsenin kendisini, görmediğini mi zannediyor?’ (Bu soru) korkutmadır. O, yok ettim, 

harcadım diye mağrurlandığı malı sarf ederken, o insanı kimse görmedi mi zannediyor da öyle iftihar 

etmek istiyor? Şüphe yok ki, harcayıp yok ettiyse onu tek olan yüce Allah görmüştür. O malları 

öyle gösteriş için veya Peygamber’e düşmanlık için harcayıp yok etmiş olduğundan dolayı cezâsını 

verecek, onun hakkından gelecektir. (ELMALILI, 9/222) 

 

90/8-20  SARP  YOKUŞ  NEDİR  BİLİR  MİSİN? 

8-10. Biz insana iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? (Verdik.) Ona iki yol (iki hedef olan hayır 

ve şerri) göstermedik mi? (Gösterdik.) [krş. 76/2-3] 

11-16. Fakat o (cimri insan), (âhiret mutluluğunu engelleyen) sarp yokuş(u aşmay)a girişmedi. (Ey 

Peygamberim!) O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi? (O ilk adım olarak) bir köle (ve 

esir) âzât etmektir. Yâhut (salgın) bir açlık gününde, akraba olan yetîmi yâhut aç ve açık 

yoksulu doyurmaktır. 

17, 18. Sonra (bu sarp yokuşu aşmak) îman edip de, birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye 

edenlerden olmaktır. 18. İşte bunlar, bahtiyar olan (amel defteri sağından verilen) kimselerdir. 

19, 20. Âyetlerimizi inkâr edenler ise, sol ehli olan (amel defterleri solundan verilmiş olan)ların ta 

kendileridir. 20. Onların üzerlerine (kapakları) kapatılacak bir ateş (cehennem) vardır. 

 

8-20. (8-10).Yüce Allah bundan önceki iki âyette ‘Ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi?’ 

buyurarak insanı dış dünyâdan bilgi edinme araçlarıyla donattığına vurgu yapmış, ardından da ‘Ve ona 

iki yolu göstermedik mi?’ diyerek, onun sorumlu bir varlık olduğuna işâret etmiştir. Sorumlu bir 

varlık olarak yaratılan insanın böyle bir durumda tabii ki önüne konan iki yol hayır – şer, küfür – 
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îman, şekâvet – saâdet yolu olmalıdır. Ki, ‘en necdeyn’ denildiğinde insanın aklına gelen ilk mânâ da 

zâten bundan başkası değildir. Nitekim yüce Allah ’Şüphesiz Biz ona (insana) doğru yolu gösterdik. 

İster şükredici olsun, ister nankör.’ (İnsan 76/3) âyetinde bu husûsu teyid etmektedir. O hâlde 

insana iki yolun gösterilmesi, onun rüşd çağına geldiğinde bu yollardan birini tercih etmesi anlamına 

gelmektedir. (M. DEMİRCİ, 3/567, 568)  

(11-16).‘Fakat o (cimri insan), sarp yokuş(u aşmay)a girişmedi.’ Akabe, zor geçit demektir. Zor 

geçit hakkında şöyle denir: Akabe geçilerek dağların yükseklerine çıkılır. Bu nedenle bu âyetin 

anlamı, ‘ona iki yol gösterdik’ demektir. (1) Birincisi, bu yol yükseklere gider ama meşakkatli ve zor 

geçitlere sâhiptir. Onu geçmek için insan nefsine, heveslerine ve şeytanın vesveselerine karşı 

mücâdele etmelidir. (2) İkinci yol, onu uçuruma götürür. Bu yol kolaydır. Çünkü ona düşmak için 

bir meşakkate ihtiyaç yoktur. (MEVDÛDİ, 7/123)  

Daha sonra bu sarp yokuşu üç şeyle açıklamıştır:  

(I) ‘Bir köle âzâd etmektir.’ Kur’ân ve sünnetin kölelik konusuna yaklaşımını şu şekilde 

özetleyebiliriz: Eski çağlardan beri varlığı süren köleliği İslâm, sosyal bir olay olarak bulmuş, birden 

kaldırmamış, fakat köle âzâdını teşvik etme yanında, köle ve câriyeler için insanca haklar 

getirilmiştir. (H. DÖNDÜREN, 2/961) 

Kur’ân’da kölelikle ilgili hükümleri şöylece sıralayabiliriz: (a) Köleliği yumuşatmak veya tam olarak 

kaldırmak için kimi düzenlemeler yapılmıştır. (bk. Nisâ 4/92; Mâide 5/89). (b) Suçlara kefâret olarak 

köle âzâdı. (bk. Mücâdele 58/3). (c) Kölelere devlet eliyle yardım etmek. (bk. Tevbe 9/60). (d) Kendi 

özgürlük bedelini ödemek için, çalışıp kazanma hakkının verilmesi. (bk. Nûr 24/33). (e) Savaş 

esirlerinin özgürleştirilmesi. (bk. Muhammed 47/4). (f) Özgürleştirilmiş kimse ile özgür doğmuş 

kimsenin eşitliği. (bk. Ahzâb 33/3). (H. DÖNDÜREN, 2/961) 

Hadis: ‘Her kim bir köle âzâd ederse Allah o âzâd edilen kölenin her organına karşılık âzâd edenin bir 

organını Cehennem ateşinden kurtarır.’ (Buhâri Keffârât 6, Müslim Itk 22, 23, Tirmizi Nüzûr 14’den İ. 

H. BURSEVİ 23/382)   

(II) ‘Yâhut açlık gününde yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetîme yâhut yerde sürünen bir 

yoksula.’      Hadis: ‘Dul ve miskinlere yardım etmek Allah yolunda cihad gibidir.’ (Ebu Hüreyre’den 

Buhâri, Müslim; MEVDÛDİ, 7/124) 

Hadis: ‘Akrabâsı olmayan yetîme kefâlet eden kişiyle ben cennette şöyle olacağız.’ (İki parmağını 

yanyana göstererek) (Buhâri Edeb 24’den MEVDÛDİ 7/124) 

(17, 18).(III) ‘Sonra da îman edenlerden, birbirine sabrı tavsiye, merhameti tavsiye edenlerden 

olmaktır.’ Sabretmek genel olarak îman için ve özel olarak da sarp yokuşu aşmak için gerekli unsur 

ve nesnedir. Müminlerin birbirlerine sabrı tavsiye etmeleri ise, bizzat sabrın üstünde başka bir 

dereceyi ifâde eder. (…) Bu âyet, İslâm toplumunda bulunan bir müminin görevini ilham eden bir 

âyettir. O hâlde bir mümin toplum içinde toplumu zayıflatıcı bir üye değil, aksine güçlendirici bir 

elemandır. Mümin mağlûbiyet çığırtkanı değil, toplum içinde atılımın ve dinamizmin güçlü sesidir. 

Sabırsızlığı körükleyen değil, aksine huzur kaynağıdır. (S. KUTUB, 10/486) 

Merhamet tavsiye etmek de böyledir. Yâni merhameti tavsiye etmek merhametin bizzat kendisinden 

öte bir olgudur. Merhameti tavsiye etmek, toplumun safları arasında ‘acıma görevi’ni yaymaktır. (…) 

Toplum, anlamını ancak bu yönlendirme ile kazanır. Gerek Kur’ân’ın gerek Peygamber’in 

hadislerinde üstüne basa basa vurguladıkları özellik budur. Çünkü bu özelliğin dînin yeryüzünde 

hâkim olması için önemli bir yeri vardır. Çünkü bu din, toplum dînidir. Kişisel sorumluluklar ve 
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kişisel olarak hesâba çekilmenin tam olarak açıklanması yanında bu din, toplumun uyması gereken 

bir hayat sistemidir. (S. KUTUB 10/487) 

Kur’ân-ı Kerîm’in niteleyip belirttiği gibi, sarp yokuşu aşmak üzere atılanlar ‘Amel defterleri 

sağdan verilenlerdir.’ Başka yerlerde belirtildiği gibi onlar ‘sağ ehli’ dirler. Ya da onlar bereket, 

nasip ve mutluluk erbâbı kimselerdir. Her iki anlam da îman kavramı ile ilgilidir. (S. KUTUB 10/487) 

(..) Genel olarak İslâm âlimlerinin ortak kanâati müminlerin ashâbü’l meymene, kâfirlerin de 

ashâbü’l meş’eme diye anılmış olmasıdır. Çünkü Kur’ân’a göre insan dünyâya gününü gün etsin, 

hayâtını oyun ve eğlence ile geçirsin diye gelmemiştir. Onun kutsal bir görevi vardır. İşte bu görevi 

yerine getirenler ashâbü’l meymene yâni hakkın yanında yer alan erdemli kişilerdir. Söz konusu 

görevi yerine getirmeyip inkâr ve dalâlet yolunda yürüyenler de ashâbü’l meş’eme yâni hakka ve 

gerçeğe sırtını dönen erdemsizlerdir. (M. DEMİRCİ, 3/571)  

Ashâb-ı Meymene’, hürmet makâmında bulunan şeref sâhipleri, işe yarayan ve kendilerinden 

faydalanılan, iyi işler yapan, sâlih ameller işleyen, insanlara iyilik yapan ve iyi davranan (..) 

kimselerdir. Bu kimseler, Vâkıa sûresinin 27, 30, 90 ve 91’inci âyetlerde ‘ashâbü’l yemîn’ olarak 

ifâde edilmiştir. Âhirette Allâh’ın nuruyla aydınlanacak olan (57/12, 66/89) bu kimselere amel 

defterleri sağ ellerinden verilecektir. (17/71, 69/19, 84/7). Bu kimselere Vâkıa sûresinin 28-38’inci 

âyetlerinde cennet ve nîmetleri vaad edilmektedir. (İ. KARAGÖZ 8/532)  

(19).‘Âyetlerimizi inkâr edenler ise, sol ehli olanların ta kendileridir.’ Onlar ‘meş’eme’ ehlidirler. 

Yâni defterleri sol tarafından verilecek olanlar ya da uğursuz kötü kimselerdir. Burada da her iki 

anlam îman kavramına yakındır. İşte bunlar, sarp yokuşun gerisinde kalmışlar, onu aşmak için o 

yokuşa atılmamışlardır. (S. KUTUB 10/487) 

Ashâb-ı Meş’eme’, îtibarsız, değersiz, îmansız, zâlim, işe yaramayan ve kendilerinden 

faydalanılmayan, kötü işler yapan ve insanlara kötü davranan meymenetsiz kimselerdir. Ashâb-ı 

Meş’eme, Vâkıa sûresinin 41’inci âyetinde ashâb-ı şimâl, 51 ve 92’nci âyetlerde ‘yalanlayıcı’ ve 

‘sapık’ olarak ifâde edilmiştir. Âhirette bu kimselere amel defterleri sol ellerinden verilecektir. 

(69/25, 84/10; İ. KARAGÖZ 8/533) 

(20).‘Onların üzerlerine (kapakları) kapatılacak bir ateş vardır.’ Üzerlerine ateşin yakılıp fırın gibi 

kapısının kapanması ateşin şiddetli olmasını gerektireceğinden bu onların cehennemdeki azaplarının 

şiddet ve sonsuzluğundan kinâyedir. (ELMALILI, 9/230) 
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91 / Şems Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Şems, “güneş” demektir. Adını ilk âyetteki ilgili kelimeden 

almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/594) 

Rasûlullah (s) kabîlesine imamlık yapan Muaz b. Cebel’e yatsı namazında uzun sûreler yerine Şems 

sûresi gibi kısa sûreler okumasını tavsiye etmiştir. (Buhâri Ezan 63, Müslim Salât 178’den Ö. ÇELİK, 

5/473) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

91/1-10  NEFSİNİ  ARINDIRAN  KURTULUŞA  ERMİŞTİR 

1-8. Güneşe ve onun ışığına, (ışık bakımından) onu takip ettiğinde aya, (güneş) açıp parlattığında 

gündüze, onu(n ışığını) örttüğü zaman geceye, göğe ve onu binâ edene, yere ve onu (hayâta 

elverişli olarak) ‘yayıp döşeyene’, her bir nefse ve onu (insan şeklinde) düzenleyene, sonra da ona, 

hem  kötülüğü, hem de ondan sakınmayı/ korunmayı ilham eden (onlara bilme kâbiliyeti veren)e 

andolsun ki! 

9-10. O (nefsi)ni (günahlardan) tertemiz yapan, kesinlikle kurtulup umduğuna ermiştir. Onu 

(günahlarla) örtüp gömen de elbette ziyâna uğramıştır. [krş. 92/12-18] 

 

1-10. (1, 2).‘Güneşe ve onun ışığına, (ışık bakımından) onu takip ettiğinde aya, (güneş) açıp 

parlattığında gündüze, onu(n ışığını) örttüğü zaman geceye, göğe ve onu binâ edene, yere ve onu 

(hayâta elverişli olarak) ‘yayıp döşeyene’, her bir nefse ve onu (insan şeklinde) düzenleyene, sonra 

da ona, hem kötülüğü, hem de ondan sakınmayı/ korunmayı ilham eden (onlara bilme kâbiliyeti 

veren)e  andolsun.’  Câlib-i dikkattir ki, Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hak, nefis tezkiyesinden başka 

hiçbir hususta, bu şekilde üst üste onbir defa yemin etmemektedir. Bu gerçek, insanın kurtuluşu için 

nefs tezkiyesinin ne kadar önemli ve zarûri olduğunu ifâdeye yeterlidir. (Ö. ÇELİK, 5/475)  

(1, 2, 3).‘Andolsun Güneş’e ve aydınlığına,’ ‘Ardından gelmekte olan Ay’a,’ ‘Onu açığa 

çıkardığında gündüze,’ Burada kâinatla ilgili bir mûcize (…) vardır. Çünkü görünüşte güneş, 

gündüzü ortaya çıkarmaktadır. Bu ise şâyet, yeryüzü dönmez, sâbit olursa mümkündür. Ama dünyâ 

kendi ekseni etrafında dönmektedir. O hâlde gündüz, güneşi ortaya çıkarmaktadır. Demek ki, yerin 

kendi etrâfında dönmesi Güneş’i gizler veya ortaya çıkarır. (S. HAVVÂ 16/219) 

(4).‘Onu örtüp bürüdüğünde geceye,’ (…) Güneş’i örten gecedir, o kendi kendine 

kaybolmamaktadır. Bunun da yerin dönmesi konusuyla ilgisi vardır. O hâlde bu âyet, daha önce 

geçen mânâyı tamamlamaktadır. Dolyısıyla bu âyette i’cazla birlikte kâinatla ilgili bir mûcize de 

vardır. (S. HAVVÂ 16/220) 
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(5, 6).‘Göğe ve onu binâ edene, (yemin olsun)’ ‘Allah onu binâ etti. Yüksekliğini yükseltti ve 

nizâmını koydu.’ (Nâziât 79/27-28). Mânâsınca onda asılı yıldızları ve cisimleri yaratıp aralarındaki 

yüksek ve geniş mesâfe ve yükseklik ile berâber birbirlerine bitişik bir binâ bölümleri ve parçaları gibi 

tam bir kudretle bağlayarak ve yükseklikte denge ve düzenini koyup içinde yaşanacak yükseltilmiş 

ve süslenmiş bir binâ hâlinde yapıp düzelten yüce Allâh’a, yâhut onu öyle binâ edişine, inşâ ediş 

tarzına, kânunlarına, ‘ve arza ve onu döşeyene,’ bir döşek gibi döşeyip üzerinde yaşanabilecek 

şekilde altınıza seren o yaratıcıya veyâhut öyle döşeyişine, döşeyişindeki eşsiz tarz ve biçime yemin 

olsun. (ELMALILI, 9/238) 

(7).‘Nefse ve onu biçimlendirene (yemin olsun)’ Nefis, ruh ile bedenden oluşan zat veya bedeni 

yöneten ruhtur. Nefis deyince, bunlar anlaşılır. Bedenin düzgünleştirilmesi yaratılışının ‘Onu düzeltip 

rûhumdan ona üflediğim zaman. (Hicr 15/29) âyeti mânâsınca ruh üfürülebilir bir seviyeye 

getirilmesidir. Nefsin düzgünleştirilmesi ise, rûhun üflenmesiyle olgunlaşmasına kâbiliyetli olmak 

üzere uzuvlarının ve iç ve dış kuvvetlerinin düzenine konulmasıdır. (ELMALILI, 9/240) 

(8).(Andolsun ki Allah)  Ona (nefse) kötülük ve iyilik yapma kâbiliyetlerini ilham etti.’ (..) Bu 

âyet, her insanın yaratılışı itibâriyle kötülük ve iyilik potansiyelini kendi nefsinde hazır bulduğuna 

işâret etmektedir. Çünkü Allah Teâlâ bu duyguyu insanın özüne yerleştirmiştir. İnsan nefsine kötülük 

ve iyilik duygusunun yerleştirilmesi de iki anlama gelmektedir: Birincisi, yaratıcının insanı söz 

konusu iki eğilime müsâit bir kıvamda yaratmasıdır. Bundan dolayıdır ki, bu his herkeste mevcuttur. 

İkincisi de her insana iyilik ve kötülük yapma kabiliyetinin verilmesidir. Bu kâbiliyet sebebiyledir 

her insan tasavvur eder ki, kötülük (fücur) çirkindir, iyilik (takvâ) ise güzeldir. Çünkü Yaratıcı 

normal olan her insana doğuştan iyi ve kötüyü ayırdetme yeteneğini vermiştir. (MEVDÛDİ’den M. 

DEMİRCİ, 3/573) 

(9).‘Elbette nefsini temizleyen kurtulmuştur.’ Yâni günahlardan temizleyip takvâ ile terbiye etmek 

ve geliştirmek sûretiyle feyizlendiren kimseler; (başka bir anlam ile) Allâh’ın böyle temizlediği, ilham 

almış temiz nefis, gerçek kurtuluşu buldu. ‘Gir kullarımın içine, gir cennetime.’ (Fecr 89/29, 30) 

hitâbına nâil olarak kurtulup murâdına erdi. (ELMALILI, 9/243)   

Nefsi tezkiye, öncelikle onu küfür, cehâlet, kötü hisler, yanlış inançlar ve fenâ huylardan 

temizlemektir. Onu İslâm’a aykırı her türlü itikâdi, ahlâki ve ameli yanlışlıklardan arındırmaktır. 

Onu temizleyip kötülüklerden koruduktan sonra da îman, ilim, irfan, hikmet, iyi duygular, güzel 

huylar gibi takvâ özellikleriyle terbiye ederek onu rûhâniyetle doldurmaktır. (Ö. ÇELİK, 5/477) 

(10).‘Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.’ Yâhut başka bir anlam ile Allâh’ın öyle alçaltıp 

gömdüğü günahkâr ve alçak nefis de gerçekten zarar edip hüsrâna uğradı. Kendini kurtaramayıp bütün 

hayalleri ters yüz olmuş ve her ümitten mahrum olarak ‘Keşke hayâtım için birşeyler yapıp 

gönderseydim.’ (Fecr 89/24) diye diye sonsuz azap, kopmaz bağ içinde pişmanlık ve hüsrâna düştü,  

gitti. (ELMALILI, 9/243) 

Hadis: Akıllı, nefsine hâkim olup onu hesâba çekerek ölüm ötesi için çalışandır. Ahmak da nefsini 

hevâsına uydurduğu hâlde Allah’tan iyilik bekleyip durandır.’ (Tirmizi Kıyâme 25, İbn Mâce Zühd 

31’den Ö. ÇELİK, 5/478) 

Hadis: ‘Allâh’ım nefsime takvâ nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Zîrâ onu en iyi 

temizleyecek olan sensin. Ona yardım edip eğitecek olan da sensin. Allâh’ım! Faydasız ilimden, 

ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duâdan sana sığınırım.’ (Müslim 

Zikir 73, Nesâi İstiâze 13’den Ö. ÇELİK, 5/478) 
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91/11-15  ALLÂH’IN  DEVESİNE  VE  ONUN SU  HAKKINA DOKUNMAYIN 

11-15. Semûd (kavmi) azgınlığı yüzünden (peygamberleri Sâlih’i) yalanladı.  12. Hani onların en 

bedbaht olanı (mûcize olarak verilen deveyi öldürmek için) ileri atılmıştı.  13. Allah’ın peygamberi 

(Sâlih) onlara: “Allâh’ın dişi devesine ve onun su içmesi (nöbeti)ne dokunmayın.” demişti. [bk. 

7/73; 26/155; 54/28]  14. Fakat onu yalanladılar, onu (deveyi) de (ayaklarından biçerek) devirip 

kestiler. Rableri de onları, günahları yüzünden üst üste azap indirdi, orayı dümdüz etti.  15. 

Bunun sonucundan (yere batırmasından) da, O korkacak değildir. 

 

11-15. (1-14).‘Semûd (kavmi) azgınlığı yüzünden (peygamberleri Sâlih’i) yalanladı.’  ‘Hani 

onların en bedbaht olanı ileri atılmıştı.’  ‘Allâh’ın peygamberi (Sâlih) onlara: “Allâh’ın dişi 

devesine ve onun su içmesi (nöbeti)ne dokunmayın.” demişti.’  ‘Fakat onu yalanladılar, onu 

(deveyi) de devirip kestiler. Rableri de onları, günahları yüzünden üst üste azap indirdi, orayı 

dümdüz etti.’  Günahlara batmış nefsin durumunu açıklamak üzere târihten Semûd kavmi örnek 

olarak verilir. Çünkü önceki azâba uğrayan kavimlerden yerleşim yeri Mekkelilere en yakın olan 

topluluk bunlardı. Hicaz’ın kuzeyinde onların târihi kalıntıları mevcuttu. Mekkeliler ticâret için 

Şam’a gittiklerinde buradan geçerlerdi. Semûd kavmi,  mûcize olarak istedikleri deveyi boğazlamak 

sûretiyle cezâyı hak etmişler ve helâk edilmişlerdi. (bk. A’raf 7/73-79; Hûd 11/61-68; Kamer 54/23-

32; Ö. ÇELİK, 5/480) 

(…) Onlar peygamberlerini yalanlamışlar ve deveyi kesmişlerdi. Deveyi kesen ise işte en azgınları 

idi. Ancak ne var ki, hepsi sorumlu tutuldular ve dişi deveyi tümü birden kesmiş kabul edildiler. 

Aslında onlar o azgının elini tutup da deveyi ortaklaşa kesmemişlerdi fakat onun yapmasına göz 

yummuşlardı. Bu, dünyâ hayâtında, sosyal sorumluluğu ortaklaşa yüklenme konusundaki İslâm’ın 

temel prensiplerinden birisidir. Ancak bu prensip âhirette verilecek cezâlarda kişisel sorumluluk 

ilkesi ile çelişmez. Çünkü hiçbir kimse, başkasının günahını yüklenmez. Üstelik karşılıklı olarak öğüt 

vermeyi, dayanışmayı ve iyiliğe teşvik etmeyi ihmal etmek, azgınlık ve kötülük edenlere engel 

olmamak da günahtır. (S. KUTUB, 10/494) 

İnsanlar başıboş yaratılmamıştır. Yaptığı günah işler kimsenin yanına kâr kalacak değildir. İyiliği 

emir ve kötülükten menetmenin yapılmadığı ve günahkârlığa devam edilen yerlerde, ferdin veya bir 

grubun âsîliğine karşı, cezâ umûmî gelir. [bk. 8/25](H. T. FEYİZLİ, 1/594) 

(15).‘Bunun sonucundan (yere batırmasından) da, O korkacak değildir.’ Yâni Allah, dünyâdaki 

padişahlar ve hükümdarlar gibi, harekete geçmeden önce sonucunun ne olacağını düşünmeye ihtiyâcı 

yoktur. O’nun iktidârı herşeyin üstündedir. Allah, Semûd kavminin taraftarlarının intikam 

alabileceğini düşünmekten de münezzehtir. (MEVDÛDİ, 7/136)  
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92 / Leyl Sûresi 

 

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 21 âyettir. Leyl, “gece” demektir. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden 

almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/595) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

92/1-11  DOĞRU  YOLU  GÖSTERMEK  BİZE  ÂİTTİR 

1-4. (Karanlığıyla) bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlık olduğu zaman gündüze, erkeği 

ve dişiyi yaratana andolsun ki!  4. (Ey insanlar!) Şüphesiz sizin çalışmanız, çeşit çeşit 

(gâyelerle)dir. 

5-7. Artık kim (Allah için) verir ve (günahlardan) sakınırsa ve en güzeli (Kelime-i tevhîdi) de 

tasdik ederse, biz de onu en kolay olana (cennet yoluna) hazırlarız. 

8-11. Kim de cimrilik eder, kendisini (yeterli görüp Allâh’a) muhtaç görmez ve o en güzeli 

(Kelime-i tevhîdi) yalanlarsa, biz de onu, en güç olanı (cehennemi) hazırlar, sevkederiz. 11. O 

aşağıya (cehenneme) düştüğü zaman, malı ona hiç fayda vermeyecek. 

 

1-11. (1-3).‘(Karanlığıyla) bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlık olduğu zaman gündüze, 

erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki!’ Burada gece ve gündüze ve erkek ile dişiyi yaratana yemin 

edilir. Karanlığı ile herşeyi bürüyüp örten ‘gece’  ile açılıp parlayan böylece herşeyi ortaya çıkaran 

‘gündüz’ birbirinin tam zıddıdır. Farklı cinsler olarak yaratılan ‘erkek’ ile ‘dişi’  de birbirinin tam 

zıddıdır. Aynen bunlar gibi insanlar da îman, amel ve ahlâk itibariyle bir diğerinin zıddı iki gruba 

ayrılır. (Ö. ÇELİK, 5/486) 

(4).‘Şüphesiz sizin çalışmanız, çeşit çeşittir.’ Bu âyet, yeminin cevâbıdır. Şüphesiz amelleriniz 

farklıdır anlamına gelir. (S. HAVVÂ, 16/233) İnsanların amellerinin farklı olması ile maksat, 

kimisinin îman edip sâlih ameller işlemesi, kimisinin inkâr edip kötü işler yapmasıdır. İnsanların 

kimisi îman eder, kimisi inkâr (64/2), kimisi itaat eder kimisi isyan, kimisi Allâh’ın rızâsı ve cenneti 

için çalışır, kimisi inkâr ve isyan ile cehennem için çalışır. (İ. KARAGÖZ 8/542) 

(5-7).‘Kim verir ve sakınırsa’ Kim malından hakları verir, Rabbinden korkup O’nun haramlarından 

kaçınır ve farzları yerine getirirse. İbn Kesir şöyle der: ‘Allâh’ın verilmesini emrettiği şeyleri verir ve 

emrettiği şeyler konusunda O’na karşı gelmekten sakınırsa.’ (S. HAVVÂ 16/233) 

‘En güzeli de tasdik ederse,’ Nesefi der ki: ‘En güzel dîni –ki o da İslâm dînidir- yâhut en güzel 

mükâfâtı  - ki bu da cennettir –yâhut en güzel kelimeyi –bu ise kelime-i tevhiddir.’ (S. HAVVÂ 

16/233) 
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‘Biz de onu en kolaya başarılı kılarız.’ İnsan fıtratına en uygun yol olan İslâm’ı kolaylıkla, 

zorlanmadan, yüksünmeden, gönül huzûru ile yaşayabilmektir. Göğsünün İslâm’a açılmasıdır. 

Nitekim âyet-i kerîmede: ‘Allah kimi doğru yola erdirmek isterse onun göğsünü İslâm’a açar.’  

(En’âm 6/125) buyrulur. Allah Teâlâ onun işlerini kolaylaştırır. Dünyâda güzel ve hayırlı işleri 

yapmak ona kolay gelir. Kötü kimselerin tırmanmaya cesâret edemediği sarp yokuşlar ona iniş gibi 

gelir. Nefse ağır gelen ibâdetler onun için en zevkli işler hâline dönüşür. Nefsin zevk aldığı günahlar 

ve haramlar ise, onun için hiç yapamayacağı zor işler hâline gelir. (..) Böylece ona ebedî huzur ve 

saâdet yeri olan cennet yolları kolaylaştırılmış olur. (bk. Nahl 16/97; Meryem 19/96; Ö. ÇELİK, 

5/487, 488)  

(8, 9).‘Ama kim de cimrilik eder kendini Allâh’a muhtaç görmezse,’ malını harcamakta cimri 

davranır ve kendini Rabbine muhtaç görmeyip O’na karşı gelmekten sakınmazsa yâhut dünyâ 

şehvetleri ile yetinip kendisini âhiret nîmetlerine muhtaç görmezse ‘ve en güzeli yalanlarsa.’ İbn 

Kesir şöyle der: ‘Âhiret yurdunda göreceği karşılığı.’ Nesefi ise şöyle der: ‘İslâm yâhut cenneti.’ (S. 

HAVVÂ 16/233) 

Bu sûrenin indiği Mekke’de insanlar arasında büyük bir gelir farkı bulunuyor; varlıklı putperest 

Araplar yoksullar karşısında inanılmaz derecede bencil, duyarsız, umursamaz davranıyor; hattâ 

dönemin canlı şahidi olan Kur’ân-ı Kerîm’in bildirdiğine göre zengin putperestler ‘Dilese Allâh’ın 

doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz.’ Diyecek kadar küstahlaşıyor (bk. Yâsîn 36/47), birbirlerine 

cimriliği öğütleyecek kadar insafsızlıkta ileri gidiyorlardı. (bk. Nisâ 4/37;  Hadîd 57/24). Bu sebeple 

Mekke döneminde inen âyetlerin Allâh’ın birliği inancının yerleştirilmesinden sonra en büyük hedefi 

insanların kalplerini yoksul ve himâyesizlere karşı bencillik, sevgisizlik ve cimrilikten arındırmak; 

dertlerin de nîmetlerin de paylaşılabildiği bir toplumsal ruh ve zihniyet geliştirmek olmuştur. 

Konumuz olan sûre, bu zihniyeti hazırlayan anlamlı tespitler, öğütler, uyarılar ve müjdeler 

içermektedir. (KUR’AN YOLU, 5/633)  

(10).‘Biz de onun en güç olan (cehennem)e uğramasını kolaylaştırırız.’ Bu tip insanlara vaadedilen 

de ‘en zor olanın kolaylaştırılması’dır. İnanmadığı için ibâdetleri, güzel işleri yapmak ona zor gelir.  

Bunları yapmaktan hoşlanmaz. Buna mukâbil günahları işlemek kolaylaşır. Kötü işleri yapmaktan 

zevk alır. Kötüyü iyi sanır. Şehvetleri gözünde süslü hâle gelir. Böyle yapa yapa alçalır. Sonunda ölüp 

kabir çukuruna, oradan da cehennem çukuruna yuvarlandığı vakit, o çok değer verdiği malı mülkü 

kendisine hiçbir fayda sağlamaz. (bk. En’âm 6/125; Bakara 2/46; Ö. ÇELİK, 5/489)  

Allâh’ın kulunu zor olana hazırlamasından maksat da kulun, Allah ve Rasûlünün gösterdiği yolu 

kabul etmeyerek yanlışlarda ısrar etmesi, bu sûre bağlamında ise cimriliğini sürdürmesi neticesinde 

Allâh’ın ondan hidâyet ve yardımını çekmesi, onu kendi hâline bırakmasıdır. Bu ise insan için en 

büyük mahrûmiyettir. Çünkü bu şekilde kendi başına kalan kul helâl haram demeden nefsâni arzularını 

tatmîne çalışır; kötülük yapmak, günah işlemek ona kolay gelir, bunlardan zevk alır. (KUR’AN 

YOLU, 5/634) İlgili hadis için bk. Tirmizi Tefsir 80, H. No 3402. (İ. KARAGÖZ 8/545) 

(11).‘O aşağıya (cehenneme) düştüğü zaman, malı ona hiç fayda vermeyecek.’ Kıyıp veremeyerek 

biriktirdiği ve onunla zengin olmak, hiçbir şeye ihtiyaç hissetmemek istediği mal, onu kabre 

yuvarlanmaktan, helâk olarak aşağıların aşağısına gitmekten kurtaracak değil, aksine azap ve zararını 

artıracaktır. (ELMALILI, 9/260) 

‘mâ yuğnî / Fayda vermez / ondan bir sıkıntıyı giderme’ Bir insan, îmansız olarak ölürse, dünyâda 

iken ne kadar çok zengin olursa olsun âhirette malının hiçbir faydası olmaz. Âhirette insana faydası 

olacak şey; îman, takvâ ve sâlih amellerdir. Mal – mülk dünyâ hayâtının süsüdür, bâki kalacak olan 
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sâlih amellerdir. (18/46). İnsan ölünce malı ve mülkü dünyâda kalır, vârislerinin olur. (İ. KARAGÖZ 

8/546) 

Eğer bir Müslüman mal ve mülkünü helâl yollardan kazanmış, zekât ve sadaka vermiş, infakta 

bulunmuş ve hayır yollarında harcamış ise bunun âhirette faydasını görür. Çünkü yüce Allah, 

malından Allah yolunda harcayanlara ödülünü bire yedi yüz vermektedir. (2/261; İ. KARAGÖZ 

8/546)  

 

92/12-21  O  ATEŞE,  ANCAK  KÖTÜLER  GİRER 

12, 13. Şüphesiz doğru yolu göstermek bize âittir. 13. Şüphesiz âhiret de, dünyâ da bizimdir. 

14. (Ey Mekke halkı! ben) sizi alevler saçan bir ateşle (cehennemle) uyardım. 

15-16. (Cehennem) ateşine âsî / kâfir olanlar girer. O (da, peygamberi) yalanlayan ve (îmandan ve 

Allâh’ın emirlerinden) yüz çevirendir. 

17-18. Arınmak için, malını (sırf Allah rızâsı için) veren en takvâlı (Allâh’ın emirlerine en uygun 

yaşayan) kimse ise, o (cehennemin azâbı)ndan uzaklaştırılacaktır. 

19-20. Müttaki mümin, yanındaki verilecek nîmeti, bir kimseden şükran beklemek için değil, 

ancak yüce Rabbinin rızâsını kazanmak için verir. 

21. Elbette o da (Allâh’ın kendisine vereceği nîmetle) hoşnut olacaktır. 

 

12-21. (12).‘Şüphesiz doğru yolu göstermek bize âittir.’ Yüce Allah –kullarına bir ihsan ve rahmet 

olarak – doğru yolu insanların fıtratına ve bilinçlerine açıklamayı kendi üzerine almıştır. Ve yine 

doğru yolu insanlara peygamberlerle, peygamberlerin mesajları ile ve deliller aracılığı ile açıklamayı 

kendisi üstlenmiştir. Böylece kimsenin elinde sığınacağı bahâne kalmasın ve hiç kimseye 

zulmedilmesin diye bizzat kendisi üstlenmiştir. (S. KUTUB 10/499) 

(13).‘Şüphesiz âhiret de, dünyâ da bizimdir.’ Başta ve sonda mülk bizim, tasarruf hakkı bizimdir. 

Karşı çıkacak veya karışacak başka bir mâlik yoktur. O hâlde ne âhirette ne de dünyâda Allah’tan 

başka hükmü ve isteği geçerli olacak bir başvuru yeri bulmanıza ve onun hidâyetine ihtiyâcımız yok 

deyip de kendinizi kurtarmanıza imkân yoktur. O ne derse öyle olacaktır. (ELMALILI, 9/261) 

(14).Ey Mekke halkı! ‘Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım.’ Sizi alevlendikçe alevlenen bir 

ateşle korkuttum. (S. HAVVÂ 16/235) (..) Ateşin şimdiki zamânı ifâde eden bir fiille nitelenmesi 

alevinin bilfiil devam ettiğine işâret etmek içindir. (İ. H. BURSEVİ, 23/416) 

Hadis: cehennem ehlinin azap bakımından en hafif olanı, ateşten tasmalı iki nalını olan kimsedir. Bu 

nalınlardan dolayı onun beyni tencerenin kaynadığı gibi kaynar. O kendisinden daha şiddetli azap 

çeken birinin olduğunu bilmez. Hâlbuki o, cehennemliklerin azap bakımımndan en hafif olanıdır.’ 

(Müslim’den S. HAVVÂ 16/240)  

‘Cehenneme ancak en azgın olan girer.’ ‘eşka’dan maksat, kâfir olduğu anlatılmak için şununla 

tefsir edilip açıklanmıştır: ‘O ki yalanlamış’ Hak hidâyetine yalan demiş ‘ve yüz çevirmiştir.’ 

Doğruya yalan demiş, iltifat etmemiştir ki, işte bu kâfirdir. İlâhi takdîre göre en mutsuz, en bedbahttır. 
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O ateşe yaslanıp kalacaktır. Yalanlamaksızın yüz çeviren fâsık ise en bedbaht değil, sâdece 

bedbahttır. O ateşe girerse de yaslanıp kalmaz. (ELMALILI, 9/261) 

(17, 18).‘Arınmak için, malını (sırf Allah rızâsı için) veren en takvâlı kimse ise, o (cehennemin 

azâbı)ndan uzaklaştırılacaktır.’ Cennet de müttakiler için hazırlanmıştır. (3/133) Bir insanın müttaki 

olabilmesi için, şartlarına uygun îman etmesi, haramlardan sajınması ve farz görevleri yapması, 

Allah ve kul haklarına riâyet etmesi gerekir. (2/1-5, 3/133-135). 18’inci âyette müttaki müminlerin 

bir özelliği zikredilmiştir: ‘Malını Allah yoluna harcamak ve fakirlere yardım etmek’(tir; İ. 

KARAGÖZ 8/549)  

(…) Ehl-i sünnet müfessirlerinin çok büyük bir ekseriyeti söz konusu âyetin Hz. Ebûbekr hakkında 

nâzil olduğunu öne sürmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, Hz. Ebû Bekr Mekke’de müslümanlara karşı 

yapılan büyük zulümler karşısında kayıtsız kalmayarak köleleri satın alıp özgürlüklerine 

kavuşturma olayı başta olmak üzere, mal varlığı ile ilgili tüm konularda müslümanların yanında yer 

almıştır. Bu yüzden Yüce Allah Mekke’nin ilk yılında indirmiş olduğu bu sûrede söz konusu zâta 

atıfta bulunarak onun örnek bir şahsiyet olduğuna vurgu yapmıştır. (…) İlgili âyetteki ‘el etkâ’ 

sıfatını, sâdece Hz. Ebûbekr ile sınırlamak doğru bir anlayış olmayabilir. Çünkü onun yaptığını yapan, 

yâni mal varlığını Allah rızâsı için harcayan tüm müslümanlar kendilerini ateşten korumuş 

olmaktadırlar. O hâlde burada ele almış olduğumuz âyetleri –Ehl-i sünnet müfessirlerinin de dediği 

gibi – özel olarak Hz. Ebûbekir (r), genel olarak da aynı vasfı taşıyan tüm müslümanlar için söz 

konusu etmek daha isâbetli bir yol olsa gerektir. (M. DEMİRCİ, 3/577)    

(19, 20).‘Müttaki mümin, yanındaki verilecek nîmeti, bir kimseden şükran beklemek için değil, 

ancak yüce Rabbinin rızâsını kazanmak için verir.’ İbn Kesir şöyle der: ‘Âhiret yurdunda, cennet 

bahçelerinde Rabbini görebilme ümidiyle malını vermiştir. (S. HAVVÂ, 16/236)  

Burada zikredilenden anlaşılan odur ki, üstünlük açısından en yüce verme Allah rızâsı için olandır. 

Ortası ise, âhirette karşılığını almak üzere verilendir. En düşüğü ise mubah olan dünyevi bir amaçla 

verilendir. Riyâ ve gösteriş için ya da başka bir amaçla verilene gelince, bu mubah değildir. (İ. H. 

BURSEVİ, 23/421) 

(21).‘Elbette o da hoşnut olacaktır.’ Nihâyet son âyette Allah rızâsına böylesine değer veren, 

kendisini bu rızâdan mahrum bırakacak günahlardan sakınan, tamâmen karşılıksız olarak seve seve 

insanlara yardım edenlerin, Allah tarafından râzı edilecekleri;  yâni korktuklarından emin ve 

umduklarına nâil olacakları müjdelenmiştir ki, inanan bir kimse için bundan daha büyük bir müjde 

olamaz. (KUR’AN YOLU, 5/635)    
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93 / Duhâ Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, “kuşluk vakti” demektir. Adını ilk âyetindeki aynı 

kelimeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ 1/595) 

Duhâ sûresi nâzil olunca Rasûl-i Ekrem (sav) büyük bir sevinç duymuş ve ‘Allâhü Ekber’  diyerek 

tekbir getirmiştir. Bu sebeple Duhâ’dan Nâs’a kadar sûrelerin peşinden ‘Allâhü Ekber’ veya ‘Allâhü 

Ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber’ diyerek tekbir getirmek sünnet olmuştur. (Hâkim, Müstedrek 

3/344’ten Ö. ÇELİK, 5/495)  

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

93/1-5  RABBİN  SENİ  BIRAKMADI  VE SANA  DARILMADI 

1-3. Kuşluk vaktine, karanlığı çöküp sükûn bulduğu zaman geceye andolsun ki! (Rasûlüm!) 

Rabbin seni (müşriklerin dediği gibi) terketmedi ve (sana) darılmadı. [bk. 18/23-24] 

4. (Ey Peygamberim!) Elbette senin sonraki (hayâtın), öncekinden (âhiretin dünyâdan) daha 

hayırlıdır.  

5. Elbette Rabbin (nîmetlerini) verecek, sen de hoşnut olacaksın. 

 

1-5. (1-3).‘Kuşluk vaktine, karanlığı çöküp sükûn bulduğu zaman geceye andolsun ki! 

(Rasûlüm!) Rabbin seni terketmedi ve (sana) darılmadı.’ (…) Rasûlullah’a teselli vermek için bu 

sûre nâzil olmuştur. Gündüzün aydınlığı ve gecenin sükûnetine yemin edilerek ‘Rabbin seni terk 

etmedi ve sana darılmadı da’ buyurulmuştur. Bu iki şeye yemin edilmesinin sebebi, gündüzün 

aydınlığının ve gecenin sükûnetinin Allâh’ın kullarına dargınlığı ya da memnûniyeti anlamında 

olmamasıdır. Gecenin daralmakla, gündüzün de memnûniyetle bir ilgisi yoktur. Böylece gece ve 

gündüz nasıl bir hikmete mebni ise, vahyin kesilmesi de öylece bir hikmete mebnidir. Vahyin 

kesilmesi, Allâh’ın Rasûlullah’a darılmış olması anlamında değildir. (MEVDÛDİ, 7/149) 

Rivâyete göre risâletin ilk zamanlarında Rasûlullah (s)’e vahyin gelmesi kısa bir müddet kesilmişti. 

Efendimiz (s) buna çok üzüldü. Bunun kendisinden kaynaklanan bir kusur sebebiyle olmasından korku 

ve endişe duyuyordu. Müşriklerin de onun Rabbi tarafından terk edildiği yönünde ithamları oluyordu. 

(bk. Buhâri Tefsir 93, Müslim Cihad 114, 115’den Ö. ÇELİK, 5/496)    

(4).‘Elbette senin sonraki (hayatın), öncekinden daha hayırlıdır.’ Allah bu müjdeyi Rasûlullâh’a 

öyle bir zamanda vermiştir ki, o dönemde Rasûlullâh’ın bir avuç müslümanla görünüşte muzaffer 

olmasına küçük bir ihtimal bile yoktu. Mekke’deki İslâm’ın mumu her an sönecek gibiydi ve her 

taraftan İslâm’ı yok etmek için fitne rüzgârları esiyordu. Tam o sırada Allah (cc) Nebiyy-i Ekrem’e (s) 
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şöyle diyordu: ‘Perişan olmayın, üzülmeyin. Başlangıçtaki zorluktan sonra her gelen merhale daha 

iyi olacaktır. Senin gücün, izzet, şeref ve kadr-ü kıymetin artacaktır. Etki ve nüfûzun yayılacaktır.’ Bu 

vaad, sâdece bu dünyâ ile sınırlı değildir. Âhirette de senin mertebe ve derecen yükselecektir. 

(MEVDÛDİ, 7/149) 

(5).‘Elbette Rabbin (nîmetlerini) verecek, sen de hoşnut olacaksın.’ Âhirette Rabbin sana mükâfat, 

şefâat yetkisi ve başka nîmetler verecek, sen de hoşnut olacaksın. (S. HAVVÂ, 16/249) 

Nitekim Efendimiz’in tebliğ ettiği İslâm, kısa zamanda yayıldı. Kendi asrında, hulefâ-i râşidîn 

devrinde ve diğer müslüman hükümdarlar devrinde fetihlerle yüceldi. İslâm yeryüzünün doğusuna, 

batısına, her tarafına ulaştı. Âhirette ise Efendimiz cennetin en güzel yerinde, Makâm-ı Mahmud’da 

olacaktır. Kendisine şefaat-i uzmâ hakkı verilecektir. Bu âyet-i kerîme, en çok ümit veren 

âyetlerden biridir. Çünkü ümmetine çok düşkün olan merhamet ummânı Efendimiz, ona ümmet olma 

şerefini taşıyan herkese şefaat edip onu cehennemden kurtarmadan gönlü râzı olmaz. (Ö. ÇELİK, 

5/497) 

 

93/6-8  SENİ  YETİM  BULUP  BARINDIRMADI  MI? 

6-8. (Ey Peygamberim!) O seni bir yetimken seçip barındırmadı mı? (Barındırdı.) 7. Seni (önce ne 

yapacağını) şaşırmışken seçip de doğru yola iletmedi mi? (İletti.) 8. Seni (bilgi) fakir(iy)ken seçip 

de (vahiyle bilgi) zengin(i) etmedi mi? 

 

6-8. (6).‘O seni bir yetimken seçip barındırmadı mı?’ ‘Baban öldüğünde sen yetim değil miydin? 

Sonra O, seni amcan Ebû Tâlib’in himâyesine verdi ve seni onun âilesine kattı. Hatta o sana kefil oldu 

ve seni yetiştirdi.’ (Nesefi’den S. HAVVÂ, 16/250) 

(7).‘Seni (önce ne yapacağını) şaşırmışken seçip de doğru yola iletmedi mi?’ ‘O seni Peygamberlik 

alâmetlerinden, şeriat hükümlerinden ve sâdece Allah’tan duymakla bilinebilecek şeylerden habersiz 

bulup da şer’i hükümleri ve Kur’ân’ı öğretmedi mi? ‘dâllen: şaşırmış’ kelimesinden hâşâ 

Rasûlullâh’ın haktan ayrılmış, sapıklığa düşmüş olduğunu anlamak câiz değildir. Çünkü o ilk 

zamanlarından kendisine vahyin inişine kadar bütün ömrünce putlara tapmaktan, fısk ve isyan 

pisliklerinden uzak kalmıştır.’ (Nesefi’den S. HAVVÂ, 16/250) 

Dâll: Bilindiği gibi yitik, hangi yola gireceği husûsunda şaşkın yâhut yanlış yola giden sapık 

mânâlarına gelir. ‘Sizin arkadaşınız şaşırmadı, azıtmadı da.’ (Necm 53/2) buyurulmuş olan 

Rasûlullah (s) hiçbir zaman akıl ve dinde sapık anlamına ‘dâll’ olmamıştır. Allâh’ın birliğine 

inanarak yetişmiş, hiçbir puta secde etmemiş, Allah’tan başka ilâh tanımamış, ahlâkı temizdi, hiçbir 

kötü fiil işlememişti. Her hususta güvenilir kişi olarak tanınmıştı. Dolayısıyla şirk sapıklığı, hevâ ve 

hevese göre amel etme sapıklığı onun yüce zâtından uzak idi. Yüce Allah onu ta baştan itibâren o gibi 

sapıklıklardan uzak kılmış, ona sağlam bir bakış ve görüş bahşetmişti. (ELMALILI, 9/280) 

Yâni sen, peygamberlikten önce akılların yol bulamadığı hakikatler ve şeriatlerden gâfil ve yol arayan 

bir yitik hâlinde şaşkın iken Rabbin seni bulup seçerek ‘hidâyet buyurmadı mı?’ Verdiği vahiy, 

indirdiği kitap ile bilmediklerini bildirerek doğru yolu göstermedi mi? (ELMALILI, 9/280; 

Gösterdi.) 
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İbn Atıyye’nin kanaatine göre (..) ‘ve vecedeke dâllen fe hedâ’ âyeti, Yüce Allâh’ın elçisini ne 

yapacağını bilmez bir hâlde bulup ona yol göstermesi anlamına gelmektedir. Demek ki, Hz. 

Peygamber’e isnad edilen söz konusu dalâlet, bilgisizliktir. Nitekim Allah Teâlâ ‘Sen kitap nedir, 

îman nedir bilmezdin.’ (Şûrâ 42/52) âyetinde de aynı husûsa vurgu yapmıştır. (M. DEMİRCİ, 3/580)   

(8).‘Seni (bilgi) fakir(iy)ken seçip de (vahiyle bilgi) zengin(i) etmedi mi? Hz. Muhammed (s) 

Peygamberlik verilmeden önce din, îman ve hidâyet nedir bilmiyordu. Yüce Allah, vahiy ile îman, 

İslâm ve dînî gerçekleri bildirdi. (İ. KARAGÖZ 8/555) 

Hadis: ‘Gerçek zenginlik mal çokluğu değildir; fakat asıl zenginlik gönül zenginliğidir.’ (Buhâri, 

Müslim Zekât 120, Tirmizi Zühd 40, İbn Mâce Zühd 9’dan İ. H. BURSEVİ, 23/439)  

 

93/9-11  YETÎMİ  EZME!  İSTEYENİ  DE  SAKIN  AZARLAMA 

9-11. (Ey Peygamberim!) yetimi (aşağı görüp) incitme! 10. İsteyeni de sakın azarlama! 11. 

Rabbinin nîmetine gelince: (Onu şükürle an ve) anlat. 

 

9-11. ‘Yetimi incitme!’ ‘Sen yetim iken Allâh’ın seni barındırdığı gibi sen de yetime hor bakma. 

Onu azarlayıp küçümseme. Fakat ona iyilik yap ve nâzik davran.’ (İbn Kesir’den S. HAVVÂ, 16/251) 

Câhiliyede yetimlerin hakları gözetilmez, malları ellerinden alınır, kendilerine zulmedilirdi. Yüce 

Allah, Hz. Peygamberin şahsında müminlere, yetimlere zulmedilmemesini ve haklarının 

yenilmemesini emretti. Yetime karşı merhametli bir baba gibi şefkatli olmak, başını okşamak, hak ve 

hukukuna riâyet etmek, azarlamamak, üzülmesine ve ağlamasına sebep olacak herhangi bir söz 

söylememek, onu üzmemek, ihtiyaçlarını karşılamak ve koruyup kollamak gerekir. (İ. KARAGÖZ 

8/557). 

Hadis: ‘Ben ve yetime bakan kimse, cennette şu ikisi gibi birlikte olacağız.’ (şehâdet parmağı ile orta 

parmağını göstererek) (Müslim’den H. DÖNDÜREN, 2/963) 

‘İisteyeni de sakın azarlama!’ İsteyeni yâhut soranı azarlama, yâni azarlayarak koğma da lütfet; 

ihtiyâcını gider yâhut yumuşak dille reddet. (ELMALILI, 9/282) 

‘Rabbinin nîmetine gelince: (Onu şükürle an ve) anlat.’ Rasûlullâh’ın hayâtı boyunca mazhar 

olduğu maddi ve mânevi bütün lütuflar olarak anlamak sûrenin amacına ve âyetlerin akışına daha 

uygun düşmektedir. (KUR’AN YOLU, 5/640) 

‘Allâh’ın nimetini an’ Nîmeti veren Allâh’ı bil, îtiraf et, bunu duyur, şükret ve nimeti vereni öv(gü ile 

an) anlamındadır. 11’inci âyette Hz. Peygamberin şahsında yüce Allah, müminlerin nîmetlere 

şükretmelerini emretmektedir. Nîmete şükür; nîmet vereni bilmek, bunu îtiraf etmek ve nimetin 

cinsinden insanları faydalandırmaktır. (İ. KARAGÖZ 8/558)   

Hadis: ‘Kime bir nîmet verilir de o bunu anarsa, ona şükretmiş olur. Eğer bunu gizlerse o nîmete karşı 

nankörlük etmiş olur.’ (Ebu Dâvud’dan S. HAVVÂ, 16/256) 
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94 / İnşirâh Sûresi 

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Sekiz âyettir. Sûre, adını Allah Rasûlü’nün kalbinin ferahlatılması 

olayına işâret edilen birinci âyetteki olaydan almıştır. ( H. T. FEYİZLİ, 1/596) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

94/1-8  SENİN  ŞÂNINI  YÜCELTMEDİK  Mİ? 

1-4. (Rasûlüm!) Senin (Kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için) göğsünü 

açıp genişletmedik mi? [bk. 6/125; 20/25; 39/22] 2-3. Sırtına ağır gelmiş (belini bükmüş) olan 

yükünü senden indir(ip hafiflet)medik mi? 4. Senin nâmını da (dünyâ ve âhirette) yükseltmedik 

mi? 

5-6. Şüphesiz güçlükle berâber bir kolaylık vardır. 6. Gerçekten (yine) o (geçen) güçlükle 

berâber bir kolaylık (daha) vardır. 

7-8. (Ey Peygamberim! bir iş ve ibâdeti bitirip) boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe / ibâdete) 

koyul (boş durma). 8. Ve (her işinde) ancak Rabbine rağbet et (sâdec O’ndan iste). 

 

1-8.(1).‘(Rasûlüm!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?’ Senin göğsünü açtık. Yâhut onu 

peygamberlikle, insan ve cinleri İslâm’a çağırmanın sıkıntılarına yetecek hâle gelmesi için verdiğimiz 

ilimler ve hikmetle genişletip, cehâlet ve körlükten kaynaklanan darlığı ondan giderdik.’ (Nesefi’den) 

İbn Kesir de şöyle der: ‘Gerçekten biz senin göğsünü açtık. Yâni onu nurlandırdık ve geniş bir hâle 

getirdik. Bu aynen Allah Teâlâ’nın şu sözü gibidir: ‘Allah kimi hidâyete erdirmek isterse onun 

kalbini İslâm’a açar.’ (el En’âm 6/125) Allah Teâlâ peygamberin göğsünü açtığı gibi, onun dînini de 

geniş müsâmahâlı ve kolay bir din kılmıştır. Bu dinde güçlük, bu dinde ısrar, bu dinde darlık yoktur.’ 

(S. HAVVÂ, 16/261) 

‘Göğüs yarma’ Rasûlullah (s)’in hayâtında birkaç defa meydana gelmiş bir olaydır. Fakat eş Şerh 

sûresi bunlardan değil, aksine güğsün İslâm’a açılmasından söz eder. ‘Allah kimin gönlünü İslâm’a 

açmışsa, o Rabbi katında bir nur üzere olmaz mı?’ (ez Zümer 39/22, S. HAVVÂ 16/264)  

(2, 3).‘Sırtına ağır gelmiş (belini bükmüş) olan yükünü senden indirmedik mi?’ Bütün bu şirk 

âlemine karşı risâlet görevi o günkü şartlarda fevkalâde güç ve ağır bir sorumluluktu. Bu ağır yük, 

Allâh’ın yardımı sayesinde aşılmış ve 23 yılda İslâm güneşi cihânı aydınlatmıştır. (H. DÖNDÜREN, 

2/964) 

Nesefi şöyle der: ‘Senin peygamberlik yükünü ve bu görevi yerine getirme zorluklarını hafiflettik. (S. 

HAVVÂ, 16/261) 
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‘Ki o senin belini bükmüştü.’ Nesefi’den: ‘Yük ona ağır basmış hatta kemiklerin çatırdama sesi 

duyulmuştur. (S. HAVVÂ, 16/261) 

(4).‘Senin nâmını da (dünyâ ve âhirette) yükseltmedik mi?’ Onun nâmı şehâdet kelimesinde, 

ezanda, ikâmette, hutbede, teşehhütte ve Kur’ân’ın pek çok yerlerinde adı Allâh’ın adıyla anılmak 

sûretiyle yükseltilmiştir: ‘Allâh’a itaat edin, peygambere itaat edin.’ (Âl-i İmran 3/32). ‘Kim 

Allâh’a ve O’nun Rasûlüne itaat ederse…’ (Nisâ 4/13). ‘Allâh’ı ve peygamberini hoşnud etmeleri 

daha gereklidir.’ (Tevbe,9/62) (S. HAVVÂ, 16/261) 

Rasûlullah (s)’in nam ve şânının yüksekliği Bakara sûresinin ‘tilkerrusülü’ âyetinde geçen ‘Kimini 

de birçok derecelerle daha yükseklere çıkarmıştır.’ (Bakara 2/253) anlamı üzere bütün nebi ve 

Resuller içinde derecelerle yüksekliğidir ki, bunun özeti nam ve şânının Allâh’ın nâmını tâkip etmesi, 

Allah anıldıkça onun da anılmasıdır. (ELMALILI, 9/299) 

(5, 6).‘Şüphesiz güçlükle berâber bir kolaylık vardır.’ Meşhur olduğu üzere burada ‘berâber’ 

‘sonra’ anlamınadır. Yakınlık, berâber olmaya benzetilerek ifâde olunmuştur. Çünkü o göğsü açma ve 

yükü kaldırma, yükün sırtı ezmesinden sonra olmuştur. Kısacası, bu böyle olduğu gibi ilerisi için de 

böyledir. ‘Allah bir güçlüğün arkasından bir kolaylık yaratacaktır.’ (Talâk 65/7) Bir iş darlık 

hâlinde genişler. (ELMALILI, 9/300)  

‘Gerçekten (yine) o (geçen) güçlükle berâber bir kolaylık (daha) vardır.’ ] Güçlükler, mârife 

kelime olduğundan, iki güçlük bir güçlük durumunda olup kolaylıklar da nekre olduğundan ayrı ayrı 

kolaylığı ifâde eder. Böylece bir güçlüğe iki kolaylık var demektir. Zorluğun arkasından kolaylığın 

pek çabuk geleceğini belirtmek için de “ma’a” kelimesi kullanılmıştır. [bk. 92/5-7] (H. T. FEYİZLİ, 

1/596) 

(7,8).‘Boşaldığın vakit,’ yâni her zorluğa bir kolaylık vurgulanarak vaad edilmiş olduğu için bir 

görevi, bir ibâdeti bitirip bir zorluktan bir kolaylığa geçtiğin, biraz dinlendiğin, meselâ aldığın vahyi  

yerine ulaştırdığın, farzlarını yerine getirdiğin vakit ‘yine yorul’ iş bitti diye rahâta düşüp kalma da 

yine zahmeti tercih edip diğer bir ibâdet için kalk, çalış, yorul; farz bittiyse nâfileye geç, namaz 

bittiyse duâya geç ki, kolaylık da artsın, şükürde devam etmiş olasın. (ELMALILI, 9/302) 

Bu  (..) âyette Rasûlullâh’a ve onun şahsında müslümanlara bütün vakitlerini hayırlı ve yararlı 

faaliyetlerle değerlendirmeleri, ibâdet, duâ, tebliğ ve irşad gibi dînî faaliyetlerin de; çalışma, 

üretme, öğrenme – öğretme, yardımlaşma ve dayanışma gibi dünyevi faaliyetlerin de hakkını 

vermeleri emredilmiştir. (KUR’AN YOLU, 5/644) 

‘Ve (her işinde) ancak Rabbine rağbet et.’ Her ne umarsan ondan um. Onun dışındaki sebep ve 

illetlerden veya gâyelerde duraklayıp kalma, başka maksada bağlanma da, bütün çalışmalarında 

ancak O’na yönel, durmadan ona doğru yürü. (ELMALILI, 9/302) 

Bu sûreden şu kâideler çıkarılır: ‘iş sıkıştığı zaman genişler.’ Ve ‘nîmet külfete göredir.’ Başka bir 

deyişle: ‘Külfet nîmete uygundur.’ Ve ‘Bir işten maksat ne ise hüküm ona göre verilir.’ (Buhâri, 

Müslim, Ebû Dâvud, Nesâi) Allah için çalışan Allâh’a erer. (ELMALILI, 9/302)   
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95 / Tîn Sûresi 

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Sekiz âyettir. Tîn, sözlükte “incir”, mecâzen onun yetiştiği yer 

anlamındadır. Tîn’e yeminle başladığından sûre bu adı almıştır. (H. T. FEYİZLİ, 1/596) 

Rasûl-i Ekrem (s) seferde yatsı namazını kıldırırken, iki rekâttan birinde bu sûreyi okumuştur. (Buhâri 

Ezan 100, Müslim Salât 175-177’den Ö. ÇELİK, 5/513)  

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

95/1-8 BİZ  İNSANI  EN  GÜZEL  BİÇİMDE  YARATTIK 

1-4. İncire ve zeytine, Sînâ dağına ve şu güvenli şehre (Mekke’ye) andolsun ki biz insanı 

gerçekten en güzel biçimde yarattık. 

5, 6. Sonra (kâfir) insanı aşağıların aşağısına (cehenneme) atacağız. 6. Yalnız îman edip de sâlih 

(sevaplı) amel (ve hareket)lerde bulunanlar bunun dışındadır.  Çünkü onlar için (cennette) bitmez 

tükenmez ödüller vardır. 

7. (Ey kâfir insan! Bunca delillerden) sonra dîni (hesap gününü) hangi şey sana yalan saydırabilir? 

8. Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni (ve hükmü en iyi olan) değil midir? (Elbette en iyi 

hükmedendir.) 

 

1-8. (1-4).‘İncire ve zeytine, Sînâ dağına ve şu güvenli şehre (Mekke’ye) yemin ederim ki biz 

insanı gerçekten en güzel biçimde yarattık.’ İbn Kesir (..) şöyle der: Bâzı imamlar  -dört yemin 

husûsunda – derler ki: Bunlar, herbirinde Allah Teâlâ’nın ulü’l azm  ve büyük şeriat sâhibi 

peygamberlerden birini gönderdiği üç yerdir: Birincisi, İncir ve zeytin bölgesi ki, burası Allah 

Teâlâ’nın Meryem oğlu Îsâ’yı peygamber olarak gönderdiği Beytü’l Makdis’tir. İkincisi; Tûr-u 

Sînîn’dir. Burası üzerinde Allah Teâlâ’nın İmran oğlu Mûsâ ile konuştuğu Tur Dağı’dır. Üçüncüsü; 

girenlerin güvenlikte olduğu emin belde Mekke’dir. Bu da Muhammed (s)’in peygamber olarak 

gönderildiği yerdir. (S. HAVVÂ, 16/274) 

(..) Ahsen-i takvim kavramı, insana Allah tarafından verilen en güzel ve en mükemmel biçim ve 

yapıyı ifâde etmektedir. Nitekim Taberi’nin tercih ettiği anlam da budur. Bu sâyede insan, yeryüzü 

varlıkları içinde gerek fizyolojik, gerekse ruhsal yetenekler bakmından en mükemmel ve en seçkin 

bir varlık olarak inşâ edilmiş demektir. Söz konusu güzellik ve mükemmelliğin kaynağı da hiç 

şüphesiz Yüce Allah’tır. Zîrâ Allah Teâlâ insanı kendi eliyle yaratıp ona kendi rûhundan üfürmüş 

(Sâd 38/72), insanlık düzeyinde olmak üzere kendi sıfatlarından ona lütufta bulunmuş (Buhâri, 

Müslim), sonra da onu yeryüzünde hâlîfe kılmıştır. (Bakara 2/30). Kısacası ahsen-i takvim, insanın 

ruh ve beden bakımından en mükemmel şekilde yaratıldığını ifâde etmektedir. Yâni insan dileyen, 

isteyen, düşünen, konuşan, yazan, anlayan, anlatan ve sanat kâbiliyeti olan; hakkı bâtıldan, güzeli 
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çirkinden, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hayrı şerden ayıran akıl ve temyiz gücüne sâhip bir 

varlık olarak yaratılmıştır. (M. DEMİRCİ, 3/595)  

(5, 6).‘Sonra (kâfir) insanı aşağıların aşağısına (cehenneme) atacağız.’ Allah, insana muhâkeme ve 

irâde gücü ve yeteneği vermiştir. Kulağını, gözünü, gönlünü, aklını vahiyden koparıp hevâ ve 

hevesine bağlayan insan, Allâh’a olan nankörlüğü, O’nu inkârı, ilâhî hükümleri tanımaması ve 

hareketlerindeki isyânı sebebiyle Allah katında hayvanlardan da aşağı olmayı ve cehennemin en alt 

tabakasına gitmeyi hak etmiştir. [bk. 7/179] (H. T. FEYİZLİ, 1/596) 

Burada insanın ruhsal özelliklerine ağırlık verilmektedir. İnsan fıtratın doğru yolundan ayrılınca ve 

fıtrata paralel olan îman yolundan sapınca aşağıların aşağısına baş aşağı düşen, bu ‘ruhsal 

özellikleri’dir. Çünkü gâyet açıkça bellidir ki, insanın bedensel yapısı aşağıların aşağısına düşmez. 

İnsanın yapısındaki üstünlük işte bu ruhsal özelliklerden ortaya çıkmaktadır. İnsan meleklerin 

ulaştıkları yerlerin çok daha yükseğine erişebilecek yetenekte yaratılmıştır. Nitekim miraç olayı 

bunun delîlidir. Orada Cebrâil bir noktaya gelince durmuş, (bir insan olan Abdullah oğlu Muhammed) 

daha yüce makâma yükselmiştir. Öte yandan insanoğlu, doğru yoldan çıkınca hiçbir yaratığın 

inemeyeceği çukurlara yuvarlanmaya da yatkındır: Sonra onu aşağıların en aşağısı kıldık.’ (S. 

KUTUB, 10/510) 

‘Yalnız îman edip de sâlih amellerde bulunanlar bunun dışındadır. Çünkü onlar için (cennette) 

bitmez tükenmez ödüller vardır.’ Onlar aşağıların aşağısına çevrilmez. Aksine, onlara ‘kesintisiz 

ecir’  vardır. Bitmez, tükenmez ecir vardır. ‘Andolsun asra ki, hiç şüphesiz insan ziyandadır. 

Yalnız îman edip, sâlih amel işleyenler başka.’ (el Asr, 1-2. S. HAVVÂ, 16/275)  

(7).‘(Ey kâfir insan! Bunca delillerden) sonra dîni (hesap gününü) hangi şey sana yalan 

saydırabilir?’ ‘Öyle ise ey Âdemoğlu! Bundan sonra âhirette amellerin karşılığını görmeyi sana 

yalanlatan nedir? Kendi başlangıcını öğrendin. İnsanı ilk baştan yaratmaya kâdir olanın, onu tekrar 

yaratmaya öncelikle kâdir olacağını da biliyorsun. Bunu bildiğin hâlde seni âhireti yalanlamaya 

sevk eden şey nedir?’ (İbn Kesir’den S. HAVVÂ 16/276)  

(8).‘Allah, hüküm verenlerin en âdili değil midir?’ cümlesi, Allâh’ın evreni ve evrendeki varlıkları 

hikmet ve adâlet ölçülerinde yaratıp yönettiğini, dünyâda peygamberleri aracılığıyla en doğru ve 

âdil hükmü verdiğini, âhirette de yine en âdil hâkim olarak mahlûkat arasında hüküm vereceğini 

ifâde eder. Sözün soru şeklinde olması hükmün kesinliğini gösterir. Hz. Peygamber, bu âyeti 

okuyanın, ‘Evet, öyledir; ben de buna şâhitlik edenlerdenim’ demesini tavsiye etmiştir. (Tirmizi Tefsir 

84, KUR’AN YOLU, 5/648)  
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96 / Alâk Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. İnsanın alak’tan yaratıldığını ifâde etmekte ve aynı kelimeyle 

adlandırılmaktadır. (H. T. FEYİZLİ, 1/597) 

Baştan beş âyeti Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inen sûre kabul edilir. Geri kalan 

ondört âyetinin ise sonraları Ebû Cehil hakkında indiği rivâyet edilmiştir. (KUR’AN YOLU, 5/649) 

Hadis: Buhâri ve Müslim’de Hz. Âişe’ye isnad edilen rivâyete göre Hz. Peygamber içinde yalnız 

kalmayı âdet edindiği Hira mağarasında iken Ramazan ayının 27’nci Gecesi (Pazar – Pazartesi)  tan 

yerinin ağarmaya başlamasından az önce ufukta nurdan bir şekil görmüş; o zamâna kadar hiç 

karşılaşmadığı bu nûrâni varlığın (Cebrâil) kendisine seslendiğini duymuştur. Hz. Peygamber olayı 

şöyle anlatır: ‘Melek bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının 

arasına alıp kuvvetle sıktı; sonra ‘oku!’  dedi. Ben yine ‘Okuma bilmem’ dedim. Beni tekrar kollarının 

arasna aldı, kuvvetle sıktı ve ‘oku!’ diye tekrar etti. Ben yine ‘okuma bilmem’ dedim. Üçüncü defa 

kollarının arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: ‘Yaratan Rabbinin 

adıyla oku; O, insanı alâk’tan (asılıp tutunan zigottan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem 

sâhibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir.’ (Buhâri Bed’ül 

Vahy 3, Müslim Îman 252’den KUR’AN YOLU, 5/649)  

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

96/1-8  YARATAN  RABBİNİN  ADIYLA  OKU 

1, 2. (Ey Peygamberim!) Yaratan Rabbinin adıyla (Rabbin adına sana okunan şekliyle) oku (ve 

bildir insanlara). O insanı bir alâk’tan (rahim duvarına asılmış zigottan / aşılanmış yumurtadan) 

yarattı. [bk. 22/5; 23/13-14] 

3-5. (Ey Peygamberim!) Oku, insana bilmediğini öğreten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin en 

büyük kerem sâhibidir. 

6-7. Hayır! Şüphesiz (kâfir) insan, kendisini müstağnî (Allah’a karşı ihtiyaçsız) görmesiyle azar 

(tâğûtlaşır, rablaşır/kendini tanrılaştırır). 

8. Şüphesiz dönüş ancak Rabbine (oalacak ve Allah onu cezalandıracak)tır. 

 

1-8. (1).‘Yaratan Rabbinin adıyla oku.’ Allâh’ın adıyla okunabilecek herşeyi oku! Allâh’ın kitabını 

oku! Allâh’ın âyetlerini oku! Kâinat kitabını oku! Doğru yolu bulmak ve sapıklıktan uzaklaşmak için 

oku! Îmânını kemâle erdirmek için oku! Öğrenmek için oku! Rabbine yaklaşmak için oku! Sebeplere 

bakarak o sebepleri yaratanı oku! Esere bakarak ilâhi müessiri oku! Kudret kaleminin bu âleme çizdiği 

her satırı oku! İnsana bilmediğini öğreten Allâh’ın adıyla oku! (Ö. ÇELİK, 5/526, 527) 
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Namazlarda Fâtiha sûresinden önce, namaz dışında Kur’an okunacağı zaman ve her önemli işin 

başında besmele okunması sünnet, bir hayvanı keserken ve av yaparken okumak farzdır. (6/118-121, 

5/4; İ. KARAGÖZ 8/573) 

Hz. Peygamber okuma yazma bilmemekle berâber, Arap müşriklerinde okuma yazma vardı. Hatta 

şiirlerindeki edebî sanat üst seviyede idi. Fakat öğrenimlerinin temelinde “Bismi’l-Lât ve’l-Uzzâ” gibi 

putlarını anma, onları yüceltme ve onlar adıyla okuma vardı. Bu âyet-i kerîme ile artık putlar ve 

onları yüceltme adına değil, Allâh’ın yüceliğini hâkim kılma ve O’nun adıyla okuma inkılâbı 

yapılmış oldu. Burada mef’ûl (nesne / okunacak şey) kaldırılmış olduğundan rızâsına uygun bütün 

okumaları da içine almaktadır. İnsanın aklını, düşüncesini aydınlatan fen bilimleridir. Gönlünü, 

duygularını aydınlatan ise din ilimleridir. Sâdece fen bilimleri ile beslenen insan genelde hîle, şüphe 

ve çıkarcılığa yönelir. Ancak din bilimleriyle birlikte insan yücelir, mutluluğa erer. (H. T. FEYİZLİ, 

1/597) 

(2).‘O insanı bir alâk’tan yarattı.’ Âyette sözü edilen ‘alâk’  kelimesi, insanın yaratılış 

aşamalarından bir devreye işâret eder. Hac sûresinin 5’inci âyetinde ve Mü’minun sûresinin 14’üncü 

âyetinde ‘nutfe’ aşamasından sonra ‘alâka’ aşaması geldiği ifâde edilmektedir. Dolayısıyla ‘alâka’ 

karışık nutfe oluşumundan sonraki aşamadır. Bu aşama ‘karışık nutfe’nin yâni ‘döllenmiş 

yumurta’nın rahme asılmasıyla başlar. (Ö. ÇELİK, 5/527, 528)   

(3).‘Oku,’ Tekrarı ifâde eden bu ikinci emir, okumak yeteneğinin tekrar ile meydana geleceğini 

uyarmak üzere birinci ‘ıkra’: oku’yu pekiştirmek için bir tekrar olduğu gibi, daha sonraki âyetlerden 

hareket ederek başkalarına tebliğ etmek veya yazdırmak için okumak üzere ikinci bir emir de olur. 

(ELMALILI, 9/324) 

(4).‘Ki O kalemle öğretti.’ (..) İlmi faydalar verme lütfunun ötesinde bir lütuf yokmuşçasına, Allah 

Teâlâ lütfunun kemâline, kullarına bilmediği şeyleri öğretmeyi ve onları cehâlet karanlığından ilmin 

aydınlığına şıkarmayı delil getirmiştir. Ayrıca yazı ilminin üstünlüğüne de dikkat çekmiştir.  Çünkü 

yazı ilminde büyük faydalar vardır. Zîrâ ilimler, hikmetler,  öncekilerin haberleri ve Allâh’ın 

indirilmiş olan kitapları ancak yazıyla korunabilmiştir. Eğer yazı olmasaydı, din ve dünyâ işleri 

düzgün gitmezdi.  (Nesefi’den S. HAVVÂ, 16/286) 

(..) Değersiz bir başlangıçtan sonra insana ilim vererek onu mahlûkatın en yüksek seviyesine 

çıkarması, Allâh’ın en büyük lütfudur. Sâdece ilim değil, kalem kullanmayı da öğreterek, sâhip 

olduğu ilmi büyük çapta yaymasını, bu yolla ilerlemesini ve sonraki nesiller için muhâfaza etmesini 

de sağlamıştır. Eğer Allah, ilham yoluyla insana kalem ve kitabın ilmini vermeseydi,  o zaman insanın 

ilmi yetenekleri yayılmazdı. Gelecek nesillere ulaşamazdı. Böylece ilerleme mümkün olmazdı. 

(MEVDÛDİ, 7/175) 

(5).‘O insana bilmediği şeyleri öğretti.’ (..) Allâh’ın insana bilmediğini öğretmesi, esâsen insanda 

olmayan kuvvetleri, yetenek ve kâbiliyetleri onda yaratmak sûretiyle ister çalışarak, isterse 

çalışmadan vehbî bir yolla olsun insana bilgiler vermesidir. Buna göre yeteneği olan her insan 

çalışarak bilgi edinir, ancak Yüce Allah bâzen de kendi lütfuyla dilediği kimselere bilgiler ilham 

edebilir. Allâh’ın lütfuna bu anlamda mazhar olanların başında peygamberler gelmektedir. Bunun 

içindir ki Allah Teâlâ, meselâ Hz. Peygamber (s)’e okuma yazma bilmediği hâlde katından bilgi 

vermiş, kaleme muhtaç olmadan ona bilmediklerini öğretmiştir. Nitekim ‘(Allah) Sana bilmediğini 

öğretti.’ (Nisâ 4/113) âyetiyle Yüce Allah bu husûsa işâret etmiştir. (M. DEMİRCİ, 3/599)  

(6, 7).‘Hayır,’ Sûrenin bundan sonraki kısmının epeyce zaman sonra indiği anlaşılıyor. Ve inmesine 

sebep de Ebû Cehil olduğu rivâyet ediliyor. (ELMALILI, 9/327) 
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Hadis: Rivâyete göre Ebû Cehil, ‘Lât ve Uzzâ’ya yemin olsun Muhammed’i namaz kılarken 

görürsem mutlaka ensesine binip yüzünü toprağa sürteceğim!’ diyerek onun namaz kılmasını 

engellemeye karar vermişti. Hz. Peygamner namaz kılarken gördüğünde yeminini yerine getirmek 

isteyince hemen geri döndüğü ve garip bir şekilde elleriyle kendini korumaya çalıştığı görülmüş; niçin 

böyle tuhaf hareketler yaptığı sorulunca  ‘Benimle onun arasında ateşten bir hendek, korkunç bir varlık 

ve bâzı kanatlı şeyler meydana geldi’ demiştir.  Hz. Peygamber, ‘Eğer bana yaklaşsaydı melekler onu 

kapıp parça parça edeceklerdi!’ buyurmuş, bu olay üzerine 6-19’uncu âyetler inmiştir. (Müslim 

Münâfikin 38, İbn Kesir’den KUR’AN YOLU, 5/653) 

‘doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder,’ ‘kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.’ Mal ile ilim 

ile yâhut makam ve mevki ile kendisini müstağni görür de bunların Allâh’a âit olduğunu itiraf etmesi 

gerekirken etmez, Allah Teâlâ’ya ibâdet ve takvâ ile şükretme yerine O’na karşı nankörlük eder. (S. 

HAVVÂ, 16/290) 

‘Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.’ Dönüp dolaşıp varılacak yer Allâh’ın huzûrudur.  O mal 

sâhibini ‘Nereden topladın ve nereye harcadın?’ diye hesâba çekecektir. (S. HAVVÂ, 16/290) 

 

96/9-19  NAMAZDAN  MENEDENİ  GÖRDÜN  MÜ? 

9, 10. (Ey Peygamberim!) Gördün mü, namaz kılarken bir kulu engelleyeni(n hâli nice oldu)? 

11-13. (Ey kâfir insan!) Düşündün mü? Ya o (namaz kılan kul) doğru yol üzerinde ise! 12. Yâhut 

takvâyı (Allâh’ı tanıyıp O’nu emirlerine uygun yaşamayı) emrediyorsa! 13. (Ey Peygamberim!) 

Düşündün mü? Ya o (biri de hakkı) yalan sayıyor ve (îmandan) yüz çeviriyorsa (hâli nice olur)? 

14. (Peygamberi namazdan engelleyen,) Allâh’ın (herşeyi) gördüğünü bilmiyor mu? 

15-16. Hayır! (Durum müşriklerin zannettiği gibi değil!) Yok eğer (inkârından ve bu tutumundan) 

vazgeçmezse, andolsun ki (onu) perçem(in)den, o yalancı, günahkâr perçem(in)den yakalayıp 

(cehenneme) sürükleriz. 

17, 18. Kâfir o (kendisine yardım edecek) taraftarlarını çağırsın. (Biz de) zebânîleri çağıracağız. 

19. (Ey Peygamberim!) Hayır! (Seni ibâdet ve taatten engelleyene) boyun eğme; (Allâh’a) secde et 

ve (O’na) yaklaş.  

 

9-19.(9, 10).Daha sonra Allah Teâlâ bize insanın azgınlığına dâir örnekler sunmuştur: 

(a) ‘Gördün mü, namaz kılarken bir kulu engelleyeni(n hâli nice oldu)?’ Namaz kılan bir kulu 

özellikle namaz kıldığı sırada engellemek ne büyük cür’et, ne büyük azgınlıktır! İşte bu, o 

engellemeyi kendini zengin gördüğünden dolayı yapıyor. (ELMALILI, 9/328) 

Bu azgınlık görüntülerinin ilkidir. Bir insanın başka bir insanı namazdan, Allah Teâlâ’ya ibâdet 

etmekten men etmesidir. (..) Bu insanın kendisini müstağni görmesinin sonucu olarak azgınlığa bir 

örnektir. (S. HAVVÂ, 16/291) 
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(11).(b) ‘(Ey kâfir!) Düşündün mü? Ya o (namaz kılan kul) doğru yol üzerinde ise! ‘Yâhut takvâyı 

emrediyorsa!’ (..) Bu iki âyet, doğru yolda gitmemenin ve takvâyı emretmemenin, azgınlığın bir 

göstergesi olduğunu göstermektedir. (S. HAVVÂ, 16/291) 

(13, 14).(c) Ey Muhammed, ‘Düşündün mü? Ya o (Namazı engelleyen kişi, hakkı) yalan sayıyor ve 

(îmandan) yüz çeviriyorsa (hâli nice olur)?  ‘(Kâfir,) Allâh’ın (herşeyi) gördüğünü bilmiyor mu?’ 

İbn Kesir şöyle der: ‘Şu doğru yolda olan kulu men eden bu insan, Allâh’ın kendisini gördüğünü, 

sözlerini işittiğini ve ona davranışına göre eksiksiz karşılık vereceğini bilmez mi?’ (S. HAVVÂ, 

16/291)  

14’üncü âyetteki ‘Bilmedi mi?’ sorusu, Ebû Cehil ve onun konumunda olanları kınamaya yönelik bir 

hitap olup ‘bilmesi gerekir’ anlamındadır. Bilmesi gereken şey ‘Şüphesiz Allah görüyor’ olmasıdır. 

Cümlede Allâh’ın neyi gördüğü belirtilmemiştir. Yüce Allah, inkâr ve îman edenleri bilir ve 

yaptıklarını görür. Allâh’ın görmesinden maksat; kâfir ve müminleri, inkâr veya îman, itaat veya 

isyanlarına göre ödüllendirmesi veya cezalandırmasıdır. (İ. KARAGÖZ 8/579) 

Burada zâlimin zulmünü ve mazlûmun mazlûmiyetini Allâh’ın gördüğü belirtilerek şu sonuca 

varılmıştır: Zâlim cezâlandırılacak ve zulme uğrayana da yardım edilecektir. (MEVDÛDİ 7/176) 

Bu âyetler, Ebû Cehil’in şahsında din özgürlüğüne karşı çıkan, Allâh’ın kullarını O’na kulluktan vaz 

geçirip kula kulluğa zorlayan zorbaların, çirkin ve azgın tavırlarını çok güzel bir şekilde tasvir 

etmektedir. İnsanlık târihi, Firavun ve Nemrut mîsâli binlerce zâlime şâhit olmuştur. Bunların nesilleri 

de tükenmiş değildir. Her dönemin çağdaş Ebû Cehilleri olmuştur ve kıyâmete kadar da olmaya 

devam edecektir. Ancak herşeyi bilen Allah, bunların yaptıklarını yanlarına kâr bırakmayacak, er ya 

da geç cezâlarını verecektir. (Ö. ÇELİK, 5/531)    

(15, 16).‘Hayır! Yok eğer (Kâfir kişi inkârından) vazgeçmezse, andolsun ki (onu) perçem(in)den, o 

yalancı, günahkâr perçem(in)den yakalayıp sürükleriz.’ Âyette bu cezânın dünyâda mı yoksa 

âhirette mi verileceğine dâir bir açıklama yapılmadığına göre her ikisini de kapsadığı düşünülebilir. 

Nitekim Ebû Cehil ve benzerleri müslümanlar karşısındaki yenilgileri ve tükenişleriyle bu dünyâda 

cezâlarını görmüşlerdir; ayrıca âhirette de cezâlandırılacakları birçok âyette haber verilmektedir. 

(KUR’AN YOLU, 5/655)  

Ebû Cehil, Medîne döneminde, Bedir savaşında katledilmiş, onun kesik başını İbn Mes’ud (r) 

perçeminden tutarak  Nebi (s)’in önüne getirmiştir. (Râzi’den H. DÖNDÜREN 2/967)  

(17, 18).‘Artık o taraftarlarını çağırsın. (Biz de) zebânîleri çağıracağız.’   ‘Nâdi’ hâlkın danışma 

vs. gibi bir şey için konuşmak üzere bir yere toplanmaları mânâsına ‘nedve’den gelir. Nitekim 

İslâm’dan önce Mekke’de Kureyş’in toplandığı parlamento binâsına ‘Dârü‘n nedve’ denilirdi. Nâdi 

orada ve o gibi yerlerde toplanan heyettir ki, eğlence meclisi, meclis, mahfel, kongre, parlamento 

terimleri gibidir. (ELMALILI, 9/332) 

Hadis: Rivâyete göre Rasûlullah (s) Makâm-ı İbrâhim’de namaz kılmakta idi. Ebû Cehil yanına 

gelip: ‘Ey Muhammed ben seni bundan men etmedim mi?’ diyerek Efendimiz (s)’i tehdit etmeye 

başladı. Rasûlullah da ona sert bir şekilde karşılık vererek ‘Sen kim oluyorsun’ anlamında sözler 

söyledi. Bunun üzerine Ebû Cehil: ‘Sen de biliyorsun ki, bu Mekke vâdisinde taraftarı, yandaşları 

benden daha fazla olan kimse yoktur’ tehdîdini savurdu. Bunun üzerine ‘O zaman gitsin de yardıma 

çağırsın taraftarlarını! Biz de onu cehenneme sürmeleri için zebânileri çağıracağız.’ (Alâk 96/17, 

18) âyetleri nâzil oldu. (Tirmizi Tefsir 96/2’den Ö. ÇELİK 5/532)   
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(19).‘Hayır!’ Sakındırma üzerine sakındırmadır. ‘Ona itaat etme!’ Öyle kendini zengin gören, 

yalancı, cinâyetkâr, namazdan alıkoyan azgını dinleme! Rabbine itaat etmekle okutmakta sebat eyle 

‘ve secde et.’ Rabbinin emrine boyun eğmekle oku ve secdeye devam et ‘ve yaklaş.’ Secde ile, namaz 

ile ve yakınlığa sebep olan diğer ibâdet ve kulluk ile kulluk ederek Rabbine yaklaş. Çünkü sahih 

hadiste belirtildiği üzere: ‘Kulun Rabbine en yakın olabileceği durum secde ederkendir.’ (Müslim, 

Tirmizi, Nesâi’den ELMALILI 9/333) 

Birçok âyette yüce Allah, kâfirlere itaati yasaklamaktadır. ‘Kâfirlere itaat etme.’ (25/52). Hadis:  

Peygamberimizin beyânı ile ‘Allâh’a isyan konusunda insana itaat olmaz. İtaat ancak mâruf (İslâm’a 

ve akl-ı selîme uygun şeylerde) olur.’ (Müslim İmâre 39. Buhâri Ahkâm 4; İ. KARAGÖZ 8/580) 

Kâfirlere itaat, onların İslâm’a aykırı inanç, düşünce, söz, eylem ve davranışlarını benimsemektir. 

Din konusunda Allah ve Peygamberden başkasınınİslâm’a uymayan inanç, düşünce ve sözlerini kabul 

eden, Allâh’ın haram kıldığını helâl, helâl kıldığını haram kılan kimse, Allâh’a bunları ortak 

koşmuş olur. Çünkü dînî hükümler, helâl ve haram konusunda Allah’tan başkasını hâkim yâni hüküm 

verme, helâl ve haram koyma konumuna yükseltmiş olur. (İ. KARAGÖZ 8/581) 

‘yaklaş’ emri, Hz. Peygamberin şahsında bütün müminlere yöneliktir. Yaklaşmak ile maksat; îman, 

ibâdet ve duâ ile Allâh’a itaat etmektir. Bir insan îman eder, Allâh’ın emir ve yasaklarına riâyet 

ederse Allâh’a yaklaşmış olur. (İ. KARAGÖZ 8/581) 

Buhâri ve Müslim’de sâbit olduğu üzere Peygamber (sav) ‘İza ‘ssemâü nşakkat’ ve bu sûrede tilâvet 

secdesi yapmıştır. (ELMALILI 9/333) 
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97 / Kadr Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. Medenî diyenler de vardır. Beş âyettir. İlk âyette geçen kadir, “şeref ve 

azamet” demektir. Bu kelime sûreye ad olmuştur. (H. T. FEYİZLİ, 1/598) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

97/1-5  HADİR  GECESİ,  BİN  AYDAN  HAYIRLIDIR 

1-3. Şüphesiz biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik. [krş. 2/185; 44/3] 2. (Ey Peygamberim!) 

Kadir gecesini(n fazîletini) sen nereden bileceksin? 3. (O) Kadir gecesi, (içinde Kadir gecesi 

olmayan) bin aydan daha hayırlıdır. 

4, 5. Melekler ve Rûh (Cebrâil) , onda Rablerinin izniyle (gelecek yıla kadar olacak hikmetli) her iş 

için iner de iner. [bk. 44/4] 5. O (gece), tanyeri ağarıncaya kadar, (ibâdet ehline) bir selâmet 

(rahmet ve esenlik)tir. 

 

1-5.(1).‘Şüphesiz biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik.’ Bakara sûresinde de ‘Ramazan ayı 

ki, insanlara yol gösterici, hidâyeti, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt edip açıklayıcı olarak 

Kur’ân o ayda indirilmiştir’  (Bakara 2/185) buyurulmuştur. Bundan da anlaşılıyor ki, Allâh’ın 

meleğinin Rasûlullâh’a Hıra’da ilk defa vahiy getirdiği gece, Ramazan ayının bir gecesiydi. Bu 

geceye mübârek gece denmiştir: ‘Biz onu mübârek bir gecede indirdik.’ (Duhan, 44/3) 

(MEVDÛDİ, 7/180) 

Kur’ân’ı bu gecede indirmenin iki anlamı olabilir. Birincisi, bu gecede bütün Kur’ân vahiy taşıyan 

meleklere intikal ettirilmiş ve ondan sonra şartlara göre zaman zaman olmak üzere 23 senede, bu âyet 

ve sûreleri Cebrâil, Allâh’ın emriyle Rasûlullah’a getirmiştir. Bu görüş İbn Abbas’a âittir. (..) İkincisi, 

Bu geceyi Kur’ân’ın inzal edilmesinin başlangıcı kabul eden görüştür. Bu, İmam Şa’bi’nin kavlidir. 

(MEVDÛDİ, 7/180) 

Bâzı müfessirlerin İbni Abbas’a dayanarak Kur’ân-ı Kerîm’in önce bir bütün hâlinde en yakın göğe 

indirildiği şeklindeki sözleri, ne herhangi bir âyet ve hadisle desteklenmekte, ne de gerçeğe 

uymaktadır. Çünkü Kur’ân’ın çoğu Rasûlullah (s)’in hayatının çeşitli aşamalarını, Mekke ve 

Medîne’deki dâvet olaylarını içerir veya bu olaylarla ilgilidir. Bu olaylar henüz vukû bulmadan da 

onlardan söz eden âyetlerin Levh-i Mahfuz’dan en yakın göğe inmesinin hikmeti ve îzâhı yoktur. 

(Süleyman ATEŞ’ten M. DEMİRCİ, 3/602). Burada esâsen şu sorulara cevap aramak gerekir: 

Kur’ân’ın Levh-i Mahfuz’da kalmasıyla dünyâ semâsına indirilmesi arasında ne fark vardır ki, Levh-i 

Mahfuz’dan dünyâ göğüne aktarılmış olsun? ‘Biz dünyâ semâsını lambalarla süsledik.’ (Mülk 

67/5). âyetinde de ifâde edildiği gibi, dünyâ semâsı denen şu yakın gök (Beytü‘l izze) yıldızlarla süslü 
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olan uzaydır. Şimdi Kur’ân bu yıldızlardan hangisine inmiştir? Allâh’ın zati kelâmı, maddi bir kitap 

mıdır ki Levh-i Mahfuzdan alınsın da ona en yakın göğe aktarılsın? (..) (M. DEMİRCİ 3/602) 

Sonuç olarak şu söylenebilir ki, Kur’ân Levh-i Mahfuz’dan vahiy meleğine intikal ettirilerek, 

Ramazan ayında ve Kadir gecesinde indirilmeye başlamış ve Hz. Peygamber’e çeşitli zaman 

aralıklarıyla inzal edilmiştir. Onun inzal süresi de yaklaşık olarak yirmiüç senelik bir süreyi ifâde 

etmektedir. Buna göre yukarıda zikrettiğimiz iki görüşten ikincisi yâni Şa’bi’nin görüşü diğerine 

nazaran daha isâbetli görünmektedir. (M. DEMİRCİ, 3/603) 

Lûgat olarak ‘kadr’ kudret, takdir, hüküm, şeref ve kıymet gibi mânâlara gelir. Kadir gecesinin bir 

ismi ‘mübârek gece’dir.  Bu, onun hayrı bol, çok bereketli ve şerefli bir gece olduğunu bildirir. (bk. 

Duhan 44/1-3) Bu gece aynı zamanda takdir ve hüküm gecesidir. O gecede nice hikmetli mühim işler 

karara bağlanır. (bk. Duhan 44/4-5; Ö. ÇELİK, 5/538)      

(3).‘(O) Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.’ O gece amel, ibâdet ve mücâhede ile erilecek olan 

hayır ve sevap, onsuz bin ay amel ile kazanılacak olan hayır ve sevaptan daha çok, daha fazla 

hayırlıdır. Bir sınır ve miktar ile tâyin ve tahdit edilmeyecek kadar çok hayırlıdır. Artık ne kadar 

daha çok hayırlı olduğunu Allah bilir. Bu sırf Allah Teâlâ’nın Muhammed ve ümmetine bir lütfu ve 

ihsânıdır. (ELMALILI, 9/340) 

Nesefi der ki: ‘Kadir gecesinin faziletinin bu derece yüksek olmasının sebebi, Meleklerin ve Rûh’un o 

gecede inmesi ve hikmetli her işin yine onda ayrılmasından dolayıdır.’ (S. HAVVÂ 16/301) 

Hadis:  Ramazan gelince Rasûlullah (s) buyurdu ki: ‘Size Ramazan ayı geldi. O mübârek bir aydır. 

Allah onda oruç tutmayı üzerine farz kılmıştır. O ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları 

kapanır ve şeytanlar kelepçelenir. Onda bin aydan daha hayırlı bir gece vardır. O gecenin hayrından 

mahrum kalan, gerçekten mahrum kalmıştır.’ (Ahmed b. Hanbel’den S. HAVVÂ 16/303)  

(4).‘Melekler ve Rûh (Cebrâil), onda Rablerinin izniyle her iş için iner de iner.’ Burada Kadir 

gecesinin bin aydan hayırlı oluşunun başka bâzı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece Allah Teâlâ’nın 

vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 

4. âyetteki ‘ruh’tan maksat, Cebrâil’dir. (krş. Şuarâ 26/193-194). Cebrâil meleklerden biri olmakla 

birlikte makâmının yüksekliğini ve şânının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. ‘Ruh’, 

meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allâh’ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet’ vb. 

mânâlar verenler de vardır. (Râzi, Şevkâni’den KUR’AN YOLU, 5/659, 660) 

Bereketinin çokluğu sebebiyle meleklerin bu gece inişleri pek çok olur. Melekler bereket ve rahmetle 

birlikte inerler. Nitekim onlar Kur’ân okunduğunda da inerler, zikir hâlkalarını kuşatırlar ve 

kanatlarını ilim tâlibinin üzerine ona karşı saygılarından dolayı samimiyetle gererler. Rûh’a gelince 

burada onunla Cibril (as) kastedildiği söylenmiştir. Bunun, meleklerin bir çeşidi olduğu da 

söylenmiştir. En iyisini Allah bilir.’ (İbn Kesir’den S. HAVVÂ 16/301) 

(5).‘O (gece), tanyeri ağarıncaya kadar, (ibâdet ehline) bir selâmet (rahmet ve esenlik)tir.’ 5. âyette 

bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifâde edilmiştir. Zîrâ melekler gecenin başından 

itibâren tan yeri ağarıncaya kadar gruplar hâlinde inerek müminlere selâm verirler. Bu durum 

gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder. Kadir gecesinde Allah Teâlâ rahman ismiyle tecelli 

etmekte, -Duhan sûresini 4-6’ncı âyetlerinden de anlaşıldığı üzere – bu tecelli en az bir yıl boyunca 

genel esenliği devâmını sağlamakta, düzeni ve dengeyi korumaktadır. (KUR’AN YOLU, 5/660) 
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Hadis: Hz. Âişe der ki: Rasûlullah (s) Ramazanın son on gününde mescide çekilerek kendini ibâdete 

verir ve şöyle buyururdu: ‘Kadir gecesini Ramazanın son on günü içinde arayın!.’ (Buhâri Leyletü’l 

Kadr 3, Müslim Sıyam 219, Tirmizi Savm 72, No 792’den Ö. ÇELİK, 5/539, 540.) 

Hadis: Hz. Âişe (r), Peygamberimiz (s)’e ‘Ey Allâh’ın Rasûlü! Kadir gecesinin ne zaman olduğunu 

bilecek olursam, o gece nasıl duâ edeyim?’ diye sorunca Rasûlullah (s) şöyle cevap vermiştir: 

‘Allâhümme inneke afüvvün, tuhibbü’l afve, fa’fü annî’ ‘Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi 

seversin; beni affeyle!’ diye duâ et!’(Tirmizi Deavat 84 No 3513, İbn Mâce Duâ 5’den Ö. ÇELİK, 

5/540) (Allah’ın izniyle Kadr sûresi tamam oldu. 13 Kasım 2018 /  5 Rebiulevvel 1440)   
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98 / Beyyine Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. Sekiz âyettir. Mekke döneminde indiği de söylenir. Beyyine, “açık delil” 

demektir. Birinci âyette geçen bu kelime sûreye ad olmuştur. (H. T. FEYİZLİ 1/598) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

98/1-5  SAĞLAM  DİN  DE  BUDUR 

1-3. Ehl-i Kitab olan kâfirler ile müşrikler, kendilerine apaçık bir delil (Kur’an) gelinceye kadar 

(kendi küfürlerinden) ayrılacak değillerdi. [bk. 5/17, 72; 9/30; 13/36] 2-3. (İşte bekledikleri apaçık 

delil:) Allah tarafından gönderilen, içinde pâyidar kalacak (doğru) yazılar (hüküm ve bilgiler) 

bulunduran, (bâtıldan) arınmış sayfaları okuyan (son) bir Rasûldür (ki o da gelmiştir). [bk. 3/105] 

4. (Böyle iken) Kitap verilenler ancak kendilerine apaçık delil (Kur’ân ve Peygamber) geldikten 

sonra ayrılığa düştüler. 

5. Hâlbuki onlar, ‘Allâh’ı birleyerek’ (O’na) kulluk etmeleri, bu dîni yalnız Allâh’a özgü 

kılmaları, namazı dosdoğru kılmaları ve zekâtı vermeleri emredildi. İşte bu da en doğru dindir. 

 

1-5.(1).‘Ehl-i Kitab olan kâfirler ile müşrikler, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar 

(kendi küfürlerinden) ayrılacak değillerdi.’ Onlar inkârlarını Muhammed (s) gönderilinceye kadar 

bırakmadılar. O gönderilince de bâzıları müslüman oldu, bâzıları inkârını sürdürdü. (S. HAVVÂ 

16/311) 

Rasûlullah (s)  peygamber olarak gönderilmeden önce Arap yarımadasında kâfir iki grup vardı. 

Birincisi Ehl-i Kitap olanlar, ikincisi müşriklerdir. Ehl-i kitaptan maksat, tahrif edilmiş olsa da 

ellerinde ilâhi bir kitap bulunan ve ona inanan kimselerdir. Genel mânâda söyleyecek olursak Yâhudi 

ve hıristiyanlardır. Kur’ân-ı Kerîm’in Yâhudilerin ‘Uzeyr Allâh’ın oğludır’  diyerek küfre 

düştüklerini (bk. Tevbe 9/30), hıristiyanların da ‘Allah Meryem oğlu Mesih’tir.’ (bk. Mâide 5/17) ve 

‘Allah üçün üçüncüsüdür.’ (bk. Mâide 5/73) diyerek kâfir olduklarını haber verir. Aslı itibâriyle 

bunların dinleri de tevhid dîni olmakla birlikte, sonradan bunu bozmuşlardır.  Müşriklerden maksat 

ise,  hiçbir peygambere inanmayan ve hiçbir kitabı bulunmayan kimselerdir.  Bunların asıl dîni de şirk 

dîniydi. Tevhîdi kesinlikle red ve inkâr ediyorlardı. (Ö. ÇELİK,5/544, 545)  

(2, 3).‘(İşte o apaçık delil) Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.’ 

Yâni Allah tarafından peygamberlik göreviyle gönderilmiş bir peygamber gelinceye kadar ayrılacak 

değillerdi. Öyle bir Rasul ki, ‘mutahher / temiz,’ yâni tahriften, töhmetten, yanlışlıktan, bâtıl 

şüphesinden uzak, kirli eller dokunmaz ’Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz.’ (Vâkıa 

56/79) âyeti delâletince ‘gâyet temiz sahîfeler okur.’ (ELMALILI, 9/355, 356) 
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2’nci âyette, ilk âyette geçen kanıtın, ‘tertemiz sayfalar’ı okuyup Allâh’ın emirlerini insanlara tebliğ 

etmek üzere Allah tarafından gönderilmiş olan Hz. Peygamber olduğu belirtilmiştir. ‘Tertemiz 

sayfalar’ ise Kur’ân’ın sayfaları olup ‘tertemiz’ nitelemesi ‘yalan, nifak, şüphe, sapkınlık ve yanlışlık 

vb. kusurlardan arınmış sayfalar’ anlamını ifâde eder. (Kurtubi’den KUR’AN YOLU 5/664) 

‘O sayfalarda en doğru hükümler vardır.’ ‘kayyime / dosdoğru’ Kur’ân’ın her hükmü isâbetli ve 

dosdoğrudur. Kur’an bütün insanların rehberidir. (Bakara 2/185) ‘Şüphesiz bu Kur’an (insanları ve 

toplumları) en doğru olana götürür.’ (17/9; İ. KARAGÖZ 8/588) 

Bu âyet hakkında İbn Cerir şöyle der: ‘Temiz sahîfelerde Allah katından gelmiş değerli, dosdoğru, 

Azîz ve Celîl olan Allah katından geldiği için içinde hiçbir hatâ bulunmayan kitaplar vardır.’ (S. 

HAVVÂ 16/311) 

(4).‘(Böyle iken) Kitap verilenler ancak kendilerine apaçık delil (Kur’ân ve Peygamber) geldikten 

sonra ayrılığa düştüler.’ Nesefi der ki: ‘Onların bir kısmı kibir ve hasetlerinden dolayı onun 

peygamberliğini inkâr etti. Diğer bir kısmı da ona inandı. Önceki âyette ehl-i kitap müşriklerle 

birlikte zikredildiği hâlde, burada sâdece ehl-i kitap anılmıştır. Çünkü ehl-i kitâbın kendi kitaplarında 

yer verildiği için peygamberden haberleri vardı. Bu sebeple onlar peygamberden ayrılmakla 

nitelendirildiler.’ (S. HAVVÂ 16/311) 

(5).‘Hâlbuki onlara Allâh’a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun 

eğmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur.’ Bu din ve 

Kur’ân, onlara şirk ve nifaktan uzak bir şekilde dîni yalnız Allâh’a özgü kılarak, bütün peygamberlere 

îman etmiş, bâtıl dinlerden ayrılmış olarak sâdece Allâh’a ibâdet etmeleri, namaz kılmaları ve zekât 

vermeleri için emredilmiştir. Zîrâ namaz bedeni ibâdetlerin en şereflisidir. Zekât da fakirlere ve 

muhtaçlara yapılan iyiliktir. (S. HAVVÂ 16/311) 

‘İşte bu en doğru dindir.’ Ve işte bu üç esas; (a) samimi din ile Allâh’a ibâdet, (b) namaz kılmak, (c) 

zekât vermek ‘dîn-i kayyime’dir. Yâni sâbit ve pâyidar kalacak olan milletin dînidir. Diğer deyimle, 

yukarıda anılan ‘kıymetli kitaplar’ın doğru, bozulmaz, sâbit hak kitaplarının açıkladığı dindir. 

Demek olur ki bu üç esas bütün Hak dinlerin hiç değişmeyen en sağlam esâsıdır. Namaz ile zekât 

da îmandan sonra bütün ibâdetlerin esaslarının esâsıdır. Diğerleri ayrıntıdır. (ELMALILI, 9/363) 

 

98/6-8  HÂLKIN  EN  HAYIRLILARI 

6. Şüphesiz ki gerek Ehl-i Kitap’dan, gerek (Allah’tan başkalarına bağlanıp onları 

tabulaştırarak/ilâhlaştırarak) müşriklerden olsun (böylece) küfre sapanlar / kâfirlikte kalanlar, 

içinde devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte hâlkın en kötüsü / en şerlisi, onlardır. 

[krş. 2/165] 

7. Doğrusu îman edip de sâlih ameller işleyenler, işte yaratılanların en hayırlısı onlardır. 

8. Rableri katında onların ödülleri, içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan 

Adn cennetleridir. Allah onlardan râzı olmuş, onlar da O’ndan râzı olmuşlardır. Bu (ödüller), 

Rabbine (itaatle) içi ürpererek saygı gösteren kimselere mahsustur. [krş. 89/27-30] 

 

6-8. (6).‘Şüphesiz ki gerek Ehl-i Kitap’tan, gerek müşriklerden olsun küfre sapanlar / kâfirlikte 

kalanlar, içinde devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte hâlkın en kötüsü / en 
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şerlisi, onlardır.’     Hadis: Müslim’in rivâyet ettiği sahih bir hadiste Peygamber (s) bu âyeti 

açıklıyor: ‘Muhammed’in canı kudret elinde bulunan Allâh’a yemin ederim ki, Yahûdi olsun, 

hıristiyan olsun bu ümmetten beni işitip sonra da benimle gönderilene îman etmeyen hiçbir kimse 

yoktur ki, cehennemlik olmasın.’ (S. HAVVÂ 16/312) 

(7).‘Doğrusu îman edip de sâlih ameller işleyenler, işte yaratılanların en hayırlısı onlardır.’ Bu 

âyet-i kerîmeyi delil göstererek Ebû Hüreyre ve İslâm büyüklerinden bir grup, müminlerin 

meleklerden üstün olduklarınnı, söylemişlerdir.’ (İbn Kesir’den) Burada şu noktayı belirtmek 

istiyorum: İnsanların en üstünü olan peygamberler, Cibrîl ve Mikâil gibi büyük meleklerden daha 

üstündür. (S. HAVVÂ 16/317)  

(8).‘Rableri katında onların mükâfatları, içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar 

akan Adn cennetleridir.’ Onlar cennette aralıksız, bitip tükenmemek üzere kalacaklardır. (İbn 

Kesir’den S. HAVVÂ 16/313)  

‘Allah onlardan râzı olmuş, onlar da O’ndan râzı olmuşlardır.’ Çünkü bütün isteklerin en üstünü, 

bütün lezzetlerin en yükseği olan Allâh’ın rızâsına ermişler, ‘gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, 

hiçbir beşerin aklının ermediği’ en büyük rızâya kavuşmuşlar, ‘râdıyeten’ râzı olmuş olarak, 

‘merdıyye’ (râzı olunmuş) makâmına ermişlerdir. (ELMALILI 9/366) 

‘Bu ödüller ve rıza ise Rabbinden korkanlara özgüdür.’ Yâni bu başarının tek sebebi ve hikmeti 

Allah korkusunu duymaktır. Yukarılarda da geçtiği üzere haşyet, tâzim / ululama ile sevgi neticesi 

olan saygı mânâsına bir korkudur. Onun için haşyet, itaatte mutlak güzele lâyık, ihsâna yaklaştıracak 

yüksek bir aşk heyecânı uyandıran güzel bir ruh hâlidir. Nitekim Müminûn sûresinde ‘Verdiklerini 

Rablerinin huzûruna dönecekler diye kalpleri korku ile ürpererek verirler.’ (Müminûn 23/60) 

buyurulmuştur. (ELMALILI 9/366) 
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99 / Zilzâl Sûresi 

Medîne döneminde inmiştir. Sekiz âyettir. Zilzâl, “zelzele” (yer sarsıntısı) demektir. Adını ilk 

âyetindeki aynı kelimeden almıştır. Kıyâmetten hemen önce meydana gelecek olan şiddetli depremden 

ve daha sonra bütün ölülerin kabirlerinden çıkıp hesap vereceklerinden söz eder. (H.T.FEYİZLİ 1/599) 

 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

99/1-8  KİM  ZERRE  MİKTÂRI  HAYIR  YAPMIŞSA  ONU  GÖRÜR 

1-3. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığı,  2. Yer (içindeki hertür) ağırlıklarını çıkarttığı,  3. Ve 

(dehşet içinde, kâfir) insan: “Buna ne oluyor?” dediği (zaman kıyâmet kopar)! 

4, 5. O gün (yer) senin Rabbinin kendisine bildirdiği haberleri anlatacak. 

6. O gün (kıyâmette) insanlar, amelleri(nin karşılığı)nı görmeleri (ve iyi kötü sonuçlarını tatmaları) 

için (kabirlerinden) gruplar hâlinde çıkarlar. 

7, 8. İşte kim zerre ağırlığınca (îman ve ihlâsla) bir hayır işlerse, onu(n karşılığını) görecek. 8. 

Kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görecektir. [bk. 18/49] 

 

1-8. (1, 2).‘Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığı,’ ‘Yer ağırlıklarını çıkar(ıp fırla)ttığı,’ Kıyâmet 

günü birinci kez Sûra üflenmesiyle yer, bütün şiddet ve dehşetiyle zangır zangır sarsılır. Dağlar 

yerlerinden sökülür, toz toprak olup savrulur. Üzerinde yıkılmayan hiçbir şey kalmaz. (Hac 22/1). O 

gün ikinci kez Sûra üflenir. Bununla yerin bütün ağırlıkları dışarı fırlatılır. (bk. İnşikak 84/4). 

Kabirlerdeki ölüler dirilip dışarı fırlar. Yer altındaki hazîneler, mâdenler, gazlar ve lâvlar ortaya 

çıkar. (Ö. ÇELİK, 5/554) 

Hadis: ‘Yeryüzü içindeki defîneleri altın ve gümüşten sütunlar hâlinde dışarı fırlatacak. Bunun 

üzerine kâtil gelecek, ‘işte ben bunlar için adam öldürdüm’ diyecek. Akrabâsıyla ilgisini kesen 

gelecek, ‘işte ben bunlar için akrabamla ilgimi kopardım’ diyecek. Hırsız gelecek, ‘benim elim işte 

bunun yüzünden kesildi’ diyecek. Onlar bu altın ve gümüşü öylece bırakıp içinden hiçbir şey 

almayacaklar.’ (Müslim Zekât 62’den Ö. ÇELİK, 5/554, 555)  

(3).‘Ve (kâfir) insan: “Buna ne oluyor?” dediği (zaman)!’ Böyle denilmesi, korkunun büyüklüğünü 

tasvir içindir. Yâni o zelzele ve çıkarmayı her gören insan, dehşetinin büyüklüğünden şaşırarak, 

‘Bu yere ne oluyor?’, ‘Nedir bu hâl?’ diye şaşkınlık ve telâşa düştüğü o belâlı zaman. Bâzıları 

demişlerdir ki, onu gören kâfirler öyle söyleyecek. ‘Vah bize, bizi yattığımız yerden kim kaldırdı?’ 

(Yâsîn 36/52) diyecekler. Müminler ise, ‘Rahmân’ın vaad ettiği şey budur. Demek peygamberler 

doğru söylemiş.’ (Yâsîn 36/52) diyecekler. (ELMALILI, 9/372, 373)  
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(4, 5).‘O gün (yer) senin Rabbinin kendisine bildirdiği haberleri anlatacak.’ (..) 4.5’inci âyetler 

başlıca üç şekilde yorumlanmıştır: (a) Allah yere bir çeşit konuşma ve anlatma yeteneği verir, o da 

üzerinde olup bitenleri ve kimin ne yaptığını açık açık anlatır. Nitekim bir hadiste kıyâmet gününde 

arzın dile gelerek konuşacağı bildirilmiştir. (İbn Mâce Zühd 31). (b) O gün Allâh’ın hükmü uyarınca 

arz, üstünde olup bitenleri tek tek sayıp dökercesine insanların orada yaptıkları herşeyi açığa çıkarır. 

(c) Yer, o büyük sarsıntıyla âdetâ dünyânın son bulduğunu ve âhiretin geldiğini haber verir. (Râzi’den 

KUR’AN YOLU 5/669)  

Yüce Allah dünyâda dilleri ve dudakları konuşturduğu gibi, âhirette diğer varlıkları meselâ 4’üncü 

âyette bildirildiği gibi yerküreyi, Fussilet sûresinin 20’nci âyetinde bildirildiği gibi kulakları, gözleri 

ve derileri konuşturur. İnsanların yaptıklarını yerküre ve kendi organları konuşur, yaptıkları iyi ve 

kötü şeyleri anlatır. Hiçbir şey gizli kalmaz. ‘O gün insana (dünyâda iken) yaptığı ve yapmayıp geri 

bıraktığı şeyler haber verilir.’ (75/13; bk. 24/24; İ. KARAGÖZ 8/597) 

(6).‘O gün insanlar, amelleri(nin karşılığı)nı görmeleri için (kabirlerinden) gruplar hâlinde 

çıkarlar.’ (..) Bu âyete iki türlü mânâ vermek mümkündür. Birincisi; insanlar dirilip kabirlerinden 

kalktıktan sonra Allah Teâlâ’nın huzûruna tek başlarına gideceklerdir. Zîrâ söz konusu âyette yer 

alan ‘eştat’,  ‘şette’ kelimesinin çoğuludur. Bu kelime de grup anlamına geldiği gibi, çeşit ve tür 

anlamına da gelmektedir. Buna göre ilgili âyette geçen ‘eştâten’ insanların, Allâh’ın huzûruna değişik 

insan gruplarını temsil ederek tek başına çıkacajları anlamını ifâde etmiş olmaktadır. Bu yaklaşımı 

da ‘Andolsun ki siz, ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz.’ (En’âm 6/94). ‘Onu 

dediğine biz vâris oluruz, (Malı ve evlâdı bize kalır), kendisi de bize yapayalnız gelir.’ (Meryem 

19/80)’ Bunların hepsi de kıyâmet gününde O’nun (Allâh’ın) huzûruna tek başına gelecektir.’ 

(Meryem 19/95) âyetleri desteklemektedir. (M. DEMİRCİ, 3/613, 614) 

Burada üzerinde durduğumuz âyete yönelik olarak ileri sürülen ikinci alternatif yaklaşıma göre de 

Allâh’ın huzûruna tek başlarına çıkıp hesap veren müminler, ondan sonra gruplar hâlinde 

buradan ayrılacaklardır. Bu yaklaşıma da ‘eştâten’ kelimesinin diğer sözlük anlamı izin 

vermektedir. Zîrâ bu ifâde daha önce belirttiğimiz gibi ‘gruplar’  mânâsına da gelmektedir. Ayrıca 

Kur’ân’ın cehennemden bahseden ‘Cehennemin yedi kapısı vardır. Oradaki her kapıdan içeri 

girecek bir grup vardır.’ (Hicr 15/44) âyeti, inkârcıların gruplar hâlinde cehenneme gireceğinden söz 

etmektedir. Aynı şeyi cennet ehli için de söylemek mümkündür. Zîrâ cennetlerden bahseden âyetlerde 

de ‘naîm’, ‘adn’, ‘firdevs’ makamlarından söz edilmektedir. Bu da müminlerin cennete de gruplar 

hâlinde gireceğine işâret etmektedir. (M. DEMİRCİ, 3/614)  

(7, 8).’İşte kim zerre ağırlığınca (îman ve ihlâsla) bir hayır işlerse, onu(n karşılığını) görecek.’   

‘Kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görecektir.’ (Bu) âyetler, dünyâda yapılan en küçük 

hayır veya şerrin bile kaybolmayacağını, âhiret gününde bunun hesâbının verileceğini ve karşılığının 

ödül veya cezâ şeklinde alınacağını ifâde eder. (krş. Kehf 18/49; Enbiyâ 21/47). Hz. Peygamber de 

‘Bir yarım hurma veya bir güzel sözle olsun ateşten korunun! (Buhâri Edeb 34, Zekât 10) buyruğuyla 

kişinin, karşılığını Allah’tan bekleyerek iyi niyetle ve insan sevgisiyle yaptığı en küçük bir hayrın dahi 

onu ateşten koruyabileceğini ortaya koymuştur. (KUR’AN YOLU, 5/670) 

Hadis: ‘Âişe! İnsanların küçümsediği günahlardan uzak dur. Çünkü onları da kaydeden görevli 

melekler vardır.’ (İbn Mâce Zühd 29, Dârimi Rikak 17’den Ö. ÇELİK, 5/557) 

Kur’ân ve hadiste mümin, katıksız kâfir, müfsid ve zâlim kâfir vs. çeşitli tip insanlara verilecek cezâ 

ve mükâfâtın ayrıntılı kânûnu beyan edilmiştir. Bu cezâ ve mükâfâtın şekli dünyâ ve âhireti 

kapsar. Bu bapta Kur’ân-ı Kerîm usul olarak birkaç temel ilkeyi açık olarak şöyle beyan etmiştir: (1) 

Birincisi; kâfir, müşrik ve münâfıkların amelleri (yâni iyi sayılan ameller) zâyi edilmiştir. Âhirette 
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onlara mükâfattan hiçbir pay verilmeyecektir. Eğer bir mükâfatları varsa da bu dünyâda verilmiştir. 

Meselâ bkz. A’raf 7/147; Tevbe 9/17, 67-69’a kadar; Hûd 11/15-16; İbrâhim 14/18; Kehf 18/104-105; 

Nûr 24/39; Furkan 25/23; Ahzâb 33/10; Zümer 39/65; Ahkâf 46/20. (..) (2) İkincisi; kötülüğün cezâsı, 

yapılan kötülük kadar verilecektir. Ama iyiliğin karşılığı, yaptığından daha fazla verilecektir. Hattâ 

bâzı yerlerde her iyiliğin karşılığının on kat verileceği açıklanmıştır. Bâzı yerlerde de Allâh’ın, ne 

kadar isterse o kadar verileceği buyurulmuştur. Bkz. Bakara 2/261; En’âm 6/160; Yûnus 10/26-27; 

Nûr 24/38; Kasas 28/84; Sebe 34/37; Mümin 40/40. (..) (3) Üçüncüsü; Mümin eğer büyük 

günahlardan sakınınrsa küçük günahları affedilecektir. Bkz. Nisâ 4/31; Şûrâ 42/37; Necm 53/32. (4) 

Dördüncüsü; sâlih müminden hafif hesap sorulacaktır. Onun kötülüklerine göz yumulacaktır. 

Yaptığı en iyi amellere göre mükâfat verilecektir. Bkz. Ankebût 29/7; Zümer 39/35; Ahkâf 46/16; 

İnşikak 84/8. (MEVDÛDİ 7/198)/ 
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100 / Âdiyât Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât kelimesiyle başladığı için adını bu kelimeden almıştır. 

Âdiyât, “nefes nefese koşarken tırnaklarıyla kıvılcım saçan atlar” demektir. (H. T. FEYİZLİ 1/599) 

 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

100/1-11  İNSAN,  RABBİNE  KARŞI  PEK  NANKÖRDÜR 

1-5. Andolsun (cihadda) o nefes nefese koşan (at)lara!  2. (Koşarken tırnaklarıyla) çakıp kıvılcımlar 

saçanlara!  3-4-5. Sabahleyin baskın yapanlara, (geçtiği yerde) tozu dumana katıp (düşman) bir 

topluluğun ortasına dalanlara ki! 

6-8. Gerçekten (kâfir) insan, Rabbine karşı çok nankördür (âsîlik yapar), şüphesiz o (kendisi) de 

buna şâhittir. 8. Şüphesiz o (insan, dünyâ ihtirâsından ve) mal sevgisinden dolayı, cidden pek katı 

(ve cimri)dir. 

9-11. Hâlâ bilmeyecek mi o, kabirlerin içindekilerin dışarı çıkarıldığı ve kalplerdekinin 

devşiril(ip ortaya kon)duğu zamanı?  11. Şüphesiz o gün Rableri onlar(ın her hâlin)den elbette 

haberdardır. 

 

1-11. (1).‘Andolsun (cihadda) o nefes nefese koşan (at)lara!’ Araplar için savaş atlarının ayrı bir 

kıymeti vardı. Değerli mallar arasında yer alırdı. Burada o devirlerdeki savaşların pek önemli savaş 

vâsıtası olan atlara yemin edilir. Yeminin maksadı ise, böylesine faydalı ve insanların çok sevdiği 

mallardan olan atları, onlara bağışlayanın Allah Teâlâ olduğuna işâret etmektir. Böylece yeminin 

cevâbı olarak gelen âyetlerde belirtildiği gibi, insanın nankörlük hastalığına dikkat çekmek ve onu 

hastalığını teşhis ve tedâviye yönlendirmektir. (Ö. ÇELİK, 5/562)   

(2-5).‘(Koşarken tırnaklarıyla) çakıp kıvılcımlar saçanlara!’ ‘Sabahleyin baskın yapanlara, 

(geçtiği yerde) tozu dumana katıp (düşman) bir topluluğun ortasına dalanlara ki!’ Râzi’den: ‘İlgili 

sûrenin ilk beş âyetinde yer alan kelimelerden maksat atlardır. Çünkü ilk âyetteki ‘dabhan’ sesi 

atlardan başkası için kullanılmaz. Ayrıca ayakların taşlara vurduğu zaman kıvılcım çıkarması da 

sâdece atlara özgüdür. Aynı zamanda sabah vakti akın ederek toplulukların ortasına dalma şeklindeki 

kullanım da yine onlar için söz konusudur.’ Dolayısıyla bütün bunlar bize gösteriyor ki, burada ‘fe’l 

mûriyâti kadhan’ ifâdesiyle savaş atları kastedilmiştir. (M. DEMİRCİ, 3/616, 617)   

(6, 7).‘Gerçekten (kâfir) insan, Rabbine karşı çok nankördür (âsîlik yapar),’ İbn Kesir der ki: 

‘Yeminin cevâbı budur ve şu anlamdadır: Gerçekten o Rabbinin nîmetlerine karşı çok nankör ve pek 

inkârcıdır.’ (S. HAVVÂ 16/335) 
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‘Şüphesiz kendisi de buna hakkıyla şâhittir.’ Yâni vicdânı ve amelleri, pek çok kâfirin açıkça 

Allâh’a nankörlük ettiklerine şâhittir. Çünkü onlar Allâh’ın varlığını bile bile kabul etmezler. 

Dolayısıyla bu nîmetleri itiraf etmeleri ve Allâh’a şükretmeleri de söz konusu olamaz. (MEVDÛDİ 

7/205)  

(8).‘Şüphesiz o mal sevgisinden dolayı, cidden pek katıdır.’ Bu âyet-i kerîmede geçen ‘el hayr’ 

kelimesi ‘mal’ mânâsınadır, tıpkı Bakara sûresinin 180’inci âyetinde yer alan ‘in terake hayran’ 

‘eğer bir mal bırakacaksa’ ifâdesinde olduğu gibi. ‘Dünyâyı tercih etmek ve talep etmek’ demektir. 

(İ. H. BURSEVİ 23/560) 

(..) Yâni mal ve serveti mutlaka ‘hayır’ sanarak sevdiği için cimridir, sıkıdır. Allah için o malın 

hakkını vermek, hayıra sarf etmek, genel menfaatlere hizmet etmek istemez, kıskanır. Yâhut malı ve 

dünyâ menfaatini sevmekte çok kuvvetlidir. Onu kazanmak, eline geçirip toplamak husûsunda 

güçlüdür, hırslıdır. Fakat onun hakkını, şükrünü ödemeye, Allah için kulluk etmeye gelince zayıflığını 

ileri sürerek on para vermek istemez, kaçınır da kaçınır, nankörlük eder. (ELMALILI, 9/381) 

Âyette, nîmetlere karşı nankör olan insanın, mala ve mülke çok düşkün olduğu, servet edinmeyi çok 

sevdiği ifâde edilmektedir. Meşru ve helâl olmak şartıyla yüce Allâh’ın nîmetlerinden faydalanmak, 

mal – mülk ve servet sâhibi olmak kötü bir şey değildir. Âyette yerilen insan, Allâh’a nankörlük 

eden ve cimrilik edip fakirlerin hakkını vermeyen kâfir insandır. (İ. KARAGÖZ 8/601)  

(9-11).‘ya sonra bilmeyecek mi?’ Sonucu hatırlatmak sûretiyle korkutmak ve tehdittir. Yâni öyle 

servet hırsı, dünyâ menfaati sevdâsıyla cimrilik, pintilik, nankörlük yapmakla ne fenâ hareket etmiş, 

kendi gerçek menfaatinin nasıl tersine gitmiş olduğuna bugün şâhitlik etmiyorsa sonra da 

anlamayacak, itiraf etmeyecek, onun azaplarını çekmeyecek mi sanıyor? ‘kabirlerin içindekiler 

fırlatılacak.’ O zelzele, o kıyâmet günü yerin ağırlıklarını çıkardığı ve ‘kabirlerde gömülenler 

deşilip fırlatıldığı’ ‘ve sînelerdekiler toplandığı’ neticesi alındığı ‘zaman.’ Yâni gönüllerde 

saklanan bütün gizli sırlar, niyetler, gâyeler, olgun ürün gibi derilip toplanıp bütün neticesiyle 

meydana konduğu zaman şüphesiz o nankör insanlar dünyâda neler ettiklerini anlayacaklar. 

(ELMALILI, 9/381, 382)  

‘Kabirdekiler dışarıya çıkarıldığı zaman’ (Bu) cümle, ölüler diriltildiği zaman anlamındadır. Hz. 

Peygamber (s)’in ilk muhâtapları olan Mekkeli müşrikler, öldükten sonra insanların diriltileceğine 

inanmıyorlardı. (50/3). Yüce Allah Kur’an’da yüzlerce âyette âhiretin varlığını, kıyâmet kopunca 

ölülerin diriltileceğini bildirdi. Zümer sûresinin 68’inci âyetinde bildirildiği üzere İsrâfil, Sûr’a ikinci 

defa üflediği zaman, ölüler diriltilir ve kabirlerinden çıkarılırlar: ‘Sûr’a (ikinci defa) üflenir. O 

zaman hemen insanlar, kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru giderler.’ (36/51, bk. 54/7, 79/13-

14, 70/43, 69/13, 39/68, 27/87; İ. KARAGÖZ 8/602)   

Yâni, zâhiri amellerini harekete geçiren kalplerindeki irâdelerini, niyetlerinin, maksatlarının,  

düşüncelerinin ve fikirlerinin hepsini açığa vuracak ve onlar değerlendirilerek iyilik ile kötülük 

ayrılacaktır. Diğer bir ifâdeyle sâdece zâhiri amel üzerine karar verilmeyecektir. Onların bu dünyâda 

iken kalplerinde gizli kalan niyetleri ve irâdeleri de hesâba katılarak karar verilecektir.  Eğer insan 

düşünürse, gerçek adâletin ancak Allâh’ın huzûrunda kıyâmet günü gerçekleşeceğini kabul etmeye 

mecbur kalır. (MEVDÛDİ, 7/206)  

‘o gün o Rableri onlardan,’ o nîmetlerine karşı nankörlük ettikleri âlemlerin Rabbi, o insanlara 

onların bütün varlıklarıyla, bütün yaptıklarından ‘elbette haberdardır.’ Hiçbir zerresinden gâfil 

değil, içlerini, dışlarını, hepsini bilir, önce de bilir, sonra da bilir. Fakat o gün hepsini kendilerine 

bildirecektir. Onlar unuttuysalar da O bilir. ‘Allah onların yaptıklarını sayıp tesbit etmiştir, onlar 
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ise bunu unutmuşlardı.’ (Mücâdele, 58/6). O hakları ödenmeyen malları, servetleri, o hırsla 

biriktirilerek gömülen hazîneleri, defineleri o gün çıkaracak. ‘O gün cehennem ateşinde bunların 

üzeri kızdırılır, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır: ‘İşte kendiniz için 

yığdıklarınız’ (denir). (Tevbe 9/35) âyeti delâletince cehennem ateşinde kızdırılarak onlarla alınları, 

yanları, belleri dağlanacaktır. (ELMALILI 9/382) 
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101 / Kâri’a Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ 

1/600) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

101/1-11  NEDİR  O  KAPI  ÇALAN? 

1-2. Başa gelecek olan o büyük felâket.  2. Nedir başa gelecek olan o büyük felâket? 

3. (Ey Peygamberim!) Başa gelecek olan büyük felâketin ne olduğunu sen nereden bileceksin ki? 

(Bilemezsin.) 

4-5. O gün insanlar (gece ateşin çevresinde) yayılıp serilen pervaneler gibi olacak.  5. Dağlar, 

atılmış renkli yünler gibi olacak. 

6-7. Artık kimin tartı(da iyilik)leri ağır gelirse, işte o artık (cennette) memnun (olacağı) bir 

yaşayış içindedir. [krş. 23/101-103] 

8-9. Kimin de tartı(da iyilik)leri hafif gelirse, onun gideceği yer Hâviye’dir. 

10. (Ey Peygamberim!) Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? 

11. (O) kızgın bir ateştir (cehennemin uçurumudur.) 

  

1-11. (1, 2).‘Başa gelecek olan o büyük felâket.’ ‘Nedir başa gelecek olan o büyük felâket?’ 

Kıyâmetin bir ismi ‘Kâria’dır. Kâria, şiddetle çarpan, çarpmasıyla kulakları patlatan, kalpleri sarsan 

dehşetli bir olay demektir. Âniden gelip başlara çarpan büyük belâ ve felâketlere de kâria denilir. 

(bk. Ra’d 13/31) Kıyâmet dehşet verici hâlleriyle kulakları çatlattığı, kalplere müthiş bir korku saldığı 

ve o gün suçlular cezalandırıldığı için bu isimle anılmıştır. (Ö. ÇELİK, 5/570)  

‘ne bildirdi sana ki, nedir o kâria (kıyâmet)?’ buyurulması (..) onun hakikati, insanların ilim 

dâiresinin dışında, yâni fiilen görülmedikçe şiddet ve dehşetinin büyüklüğünü hiç kimsenin hatta 

Peygamber’in bile dirâyetle bilemeyeceğini hatırlatmak suretiyle o korkutma tekit ve takviye 

edilmiştir. (ELMALILI, 9/386)     

(4).‘O gün insanlar yayılıp serilen pervâneler gibi olacak.’ Kıyâmet gününde insanların 

kabirlerinden kalkarak mahşer yerine gidişleri tasvir edilmektedir. İnsanlar o anda korku ve dehşet 

içerisinde dağınık bir hâlde bulunacaklarından yüce Allah onları sağa sola dağılmış kelebeklere 

benzetmiştir. Kabirlerinden kalkan insanlar büyük kalabalıklar oluşturacakları için de başka bir âyet-i 
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kerîmede (Kamer 54/7) dağılıp savrulmuş çekirgelere benzetilmektedirler. O gün insanlar birbirlerini 

çiğnercesine hareket edip mahşerde toplanacaklardır. (krş. Kehf 18/99; KUR’AN YOLU, 5/675).   

(5).‘Dağlar, atılmış renkli yünler gibi olacak.’ Kıyâmet gününde dağların yok olma aşamalarından 

biri dile getirilmektedir. Başka âyetlerde anlatıldığına göre o gün dağlar parça parça olacak (Fecr 

89/21), akıp giden kum yığını hâline gelecek (Müzzemmil 73/14), atılmış renkli yüne dönüşecektir. 

Sonra da serap olacaktır. (bk. Nebe’ 78/20). Bütün bu tasvirler kıyâmet gününde meydana gelecek 

olan sarsıntının ne derece şiddetli olacağını gösterir. (KUR’AN YOLU 5/676) 

(6, 7).‘Artık kimin tartı(da iyilik)leri ağır gelirse, işte o artık (cennette) memnun (olacağı) bir 

yaşayış içindedir.’ ‘Tartılan amellerin ağır gelmesi’ hayır ve iyiliklerin fazla olmasını anlatmakta ve 

Allâh’ın rızâsının bu sâyede kazanılacağını göstermektedir. 6-7’nci âyetler iyilikleri kötülüklerinden 

çok olan kimselerin nîmetlerle donatılmış cennetlerde ebedi olarak mutlu ve müreffeh bir hayat 

süreceklerini ifâde eder. (KUR’AN YOLU 5/676)  

(8, 9).‘Ve fakat tartıları hafif gelen her kimse,’ yâni sevâbı olmayan yâhut günahları ağır basıp da 

sevapları hafif gelen kısımda olan kimse ‘artık onun varacağı yer hâviye (uçurum)dur.’ Yâni 

varacağı yeri, yatağı, kucağına sığınacağı anavatanı hâviyedir. Barınacak yeri kalmayacak, artık 

‘hâviye’ denilen cehennem uçurumunun kucağına atılacaktır. (ELMALILI 9/394)  

Sonuç olarak, iyilikleri ve kötülükleri, günahları ve sevapları, hayır ve şerri tartılan kimsenin 

sorgulanması ve muhâsebesi gibi, kâfirlerin muhâsebesi olmaz. Çünkü kâfirlerin sevâbı, hasenâtı 

yoktur Fakat amelleri ve günahları sayılır, ortaya çıkarılır. (..) Müminlerin günahları sevaplarından 

ağır gelirse, ne olacak? Konu ile ilgili âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflere baktığımız zaman bu 

kimsenin hâlinin Allâh’a kalacağını anlıyoruz. Yüce Allah, dilerse kul hakları hâriç mümini affeder 

veya şefaat ile bağışlar ve cennetine koyar. Dilerse affetmez (2/284) günahı nispetinde cehennemde 

cezalandırır, sonra îmânın ödülü olarak cehennemden çıkarır ve cennetine koyar. (İ. KARAÖZ 

8/608, 609) 

(10, 11).‘Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin?’ ‘(O) kızgın bir ateştir.’ Yâni şiddetli, 

kızışkan bir ateş. Bundan sonraki sûrede ‘cahîm’ diye zikrolunacak olan cehennem ateşi, daha sonra 

Hümeze sûresinde târif olunacak olan ‘Allah ateşi’dir. (ELMALILI, 9/394) 

Hadis: Rasûl-i Ekrem (s) bir gün: ‘Sizin şu dünyâda yaktığınız ateş, cehennem ateşinin yetmiş 

parçasından bir parçadır’ buyurunca sahâbe-i kiram: ‘Ya Rasûlallah! Cezâlandırmak için dünyâ ateşi 

herhâlde yeterlidir’ dediler. Bunun üzerine Allah Rasûlü (s) şöyle buyurdu: ‘Cehennem ateşi, dünyâ 

ateşlerinin üzerine 69 kat daha fazla kılındı. Bunlardan her birinin sıcaklığı, dünyâdaki bütün ateşlerin 

sıcaklığı gibidir.’ (Buhâri Bed’ül Halk 10, Müslim Cennet 30’den Ö. ÇELİK 5/572)   
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102 / Tekâsür Sûresi 

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Sekiz âyettir. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır. Tekâsür, 

“çokluk ve çoklukla övünmek” demektir. (H. T. FEYİZLİ 1/600) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

102/1-8  ÇOKLUK  KURUNTUSU  SİZİ  O  DERECE  OYALADI Kİ 

1-2. (Ey kâfirler! Mal, mülk, evlât) Çokluğu ile övünmek sizi oyaladı.  (O kadar oyaladı ki, ölüleri 

saymak için) kabirleri ziyârete kadar gittiniz.  

3-5. (Ey kâfirler! Bundan) sakının! Yakında (kötülüğünü) bileceksiniz.  4. Yine sakının ki siz, 

(âhirette de bunun kötülüğünü) bileceksiniz. 5. Eğer siz kesin bilgi ile (hakikati) bilseydiniz (böyle 

yapmaz, dünyâlıklarla övünmezdiniz). 

6-8. (Ey kâfirler!) Yemin olsun ki, siz (bu kötü amellerinizin karşılığında) o alevli ateşi göreceksiniz.  

7. Yine andolsun ki siz onu yakîn gözüyle (kendi gözlerinizle) göreceksiniz.  8. Sonra andolsun ki 

o gün (siz, verilen) nîmetlerden sorulacaksınız. 

 

1-8. (1).‘(Mal, evlât, servet) Çoklukluğu ile övünmeniz sizi oyaladı.’ ‘Teksür’ün üç anlamı vardır: 

(a) İnsanın çok şey elde etmesi için çalışmasıdır. (b) İnsanların bolluk elde etmek için birbiriyle 

yarışması ve birbirinin üzerine çıkmaya çaba göstermesidir. (c) Çokluk ve bolluk sebebiyle insanların 

birbirlerine kibirli davranmalarıdır. (Ö. ÇELİK, 5/576, 577) 

Allah rızâsına uygun olması şartıyla birinci anlamda ‘tekâsür’ yasaklanmamıştır. İkinci ve üçüncü 

anlamda olanların yasaklandığı anlaşılmaktadır. Bunları değerlendirdiğimiz zaman âyette 

‘kötülenen tekâsür’ sırf dünyevi düşüncelerle evlât, mal, servet vesâire gibi çokluğu ile övünülebilen 

şeyleri aşırı bir tutkuyla durmadan çoğaltma yarışına girmek, bunların dînî ve uhrevi sorumluluğunu 

hiç hesâba katmadan, helâl haram ayırımı yapmadan kendini daha çok kazanma hırsına kaptırmak; 

bununla başkalarına karşı böbürlenmektir. (Ö. ÇELİK, 5/577) 

İkinci âyetteki ‘mekâbir’ kelimesi ‘kabir’ anlamındaki makberenin çoğuludur. ‘Sonunda kabirleri 

ziyâret ettiniz’ meâlindeki cümleye müfessirler üç  türlü mânâ vertmişlerdir: (a) Mecâzi anlamda, 

‘sonunda ölüp kabirlere girdiniz; bu tutku  ve yarış ölünceye kadar sürüp gitti.’ (b) Yine mecâzi 

anlamda, ‘Kabirlerdeki ölülerle övündünüz.’ (c) Lâfzi anlamda ‘Bizzat kabirlere gidip ölülerle 

övündünüz.’ Tefsirlerde anlatıldığına göre Câhiliye Arapları mal, evlât, akraba ve hizmetçilerinin 

çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar, hatta bu hususta övünürken yaşayanlarla yetinmeyip 

kabîlelerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de ispat etmek için kabirlere gider, ölmüş akrabalarının 

kabirlerini göstererek onların dahi çokluğuyla övünürlerdi. (KUR’AN YOLU 5/679)   
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(3).’İş öyle değil’ sakının, öyle kabir ziyâretine varıncaya kadar çoklukla öğünme ve gururlanma ile 

oyalanmayın, sonu kabre varan dünyâda çok önemli olan görevi unutup da boş, gelip geçici şeylerle 

eğlenip oyalanmak, mal çokluğuyla gururlanmak aklı olanlara yakışmaz; gerçek sandığınız gibi değil, 

‘ileride bileceksiniz.’ Ne büyük gaflette bulunduğunuz hâlin sonu ne kadar kötü olduğunu, sonucunu 

gördüğünüz zaman anlayacaksınız. (ELMALILI, 9/410)   

(4).‘Yine sakının ki siz, bileceksiniz.’ Nesefi burada şöyle der: ‘Kabirde bileceksiniz.’ Bu iki âyet 

hakkında Hasen-i Basri ‘Bu, tehdit üstüne tehdittir’ der. (S. HAVVÂ 16/352) 

1, 2, 6 ve 7’nci âyetlerin delâletiyle kâfirlerin bilecekleri şeylerin ölüm, kabir ve âhiret hayâtıdır. Üç 

defa geçen ‘hayır’ anlamındaki ‘kellâ’ kelimesi ile müşriklerin ölülerin diriltilmeyeceği ve âhiretin 

olmadığı yönündeki inançlar, mal ve evlât çokluğu ile övünmeleri reddedilmektedir. (İ. KARAGÖZ 

8/614) 

Birinci ‘yakında bilecekler’ cümlesini, ‘ölüm acısını bilecekler’ olarak anlayabiliriz. Çünkü ölüm 

melekleri, kâfirlerin canlarını acı vererek alırlar. (bk. 8/50). (..) İkinci ‘yakında bilecekler’ cümlesini 

‘kabirde inkârlarının sıkıntısını bileceksiniz’ olarak anlayabiliriz. Çünkü kâfirler için kabirde azap 

vardır. (Buhâri Cenâiz 80; İ. KARAGÖZ 8/614) 

Hadis: ‘Kul, malım malım der. Hâlbuki malından onun sâdece üç şeyi vardır: ‘Yiyip tükettiği yâhut 

giyip eskittiği veya sadaka verip önden gönderdiği. Bunların dışındakiler gidecek ve onu diğer 

insanlara bırakacaktır..’ (Tirmizi Tefsirü’l Kur’an 8; Müslim’den S. HAVVÂ, 16/354) 

Hadis: ‘Ölen kimseyi üç şey izler. Bunlardan ikisi geri döner, birisi onunla birlikte geri kalır. Ölüyü 

âilesi, malı ve ameli izler. Âilesi ve malı kabir başından geri döner; ameli ölü ile berâber kalır.’ 

(Buhâri Rikak 42; Müslim, Tirmizi, Nesâi’den S. HAVVÂ, 16/354).  

(5).‘Sakın öyle olmayın. Eğer siz kesin bilgi ile (gerçeği) bilseydiniz (böyle yapmaz, dünyâlıklarla 

övünmezdiniz).’ Bu davranışlar Allâh’ı tanımamanın ve âhirete inanmamanın bir sonucudur. İnsan 

yaptığının yanlış ve bunun âhirette hesâbının zor olacağını, ‘yakînî; kesin bir bilgiyle’ bilse aslâ 

böyle hatâlara cür’et edemez. Bunları hemen terk eder. İlmü’l yakîn, kesinlikle doğru olan akli ve 

nakli delillerin ifâde ettiği bilgi; gerçeğe tam uygun olan ve içinde en küçük bir şüphe bulunmayan 

bilgi demektir. Allah, âhiret, hesap, cennet ve cehennem hakkında böyle bir bilgi, insanı elbette tüm 

yanlış hâl ve hareketlerden uzaklaştıracak ve onu İslâm çerçevesinde güzel bir kulluk hayâtına 

yönlendirecektir. (Ö. ÇELİK, 5/577, 578)   

(6, 7).‘Yemin olsun ki, siz o alevli ateşi göreceksiniz.’  ‘Yine andolsun ki siz onu yakîn gözüyle 

göreceksiniz.’ Cehennem gerçektir. Şu an bile alev alev yanıp durmakta, suçluların içine atılacağı 

vakti beklemektedir. İnsanlar Kıyâmet günü diriltildikleri zaman cehennemi mutlaka göreceklerdir. 

(bk. Meryem 19/71) Demek bu görme, cehennemin yanına varma esnâsında olan görmedir. Sonra 

da müstehak olanlar içine atılarak onu ‘ayne’l yakîn’ olarak, yâni gözleriyle ayan beyan göreceklerdir. 

‘Ayne’l yakîn’, gözle görerek elde edilen ve doğruluğu apaçık olan bilgi demektir. (Ö. ÇELİK, 5/578)  

(8).Allah Teâlâ ‘sümme le tüs’elünne yevmeizin aninnaîm’ âyetinde tahsise / anlam daraltmasına 

gitmeyip genel bir ifâde kullanmıştır. Buna göre insan kendisine bahşedilen bütün nîmetlerden 

hesâba çekilecektir. Bu durumda söz konusu ifâdeyi tahsis ederek, Allah falan nîmetlerden hesap 

soracak, falancalardan hesap sormayacaktır, şeklinde bir ayırıma gitmek doğru değildir. (Taberi’den 

M. DEMİRCİ, 3/624) 

İnsanların yediği, içtiği, giydiği, kullandığı herşey sağlığı, görmesi, işitmesi, konuşması, aklı, malı, 

mülkü, makâmı, mevkii kısaca faydalandığı herşey nimettir. İnsanlar sâhip oldukları maddi ve 
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mânevi nîmetlerin hakkını verip vermediğinden, nîmetlere şükredip şükretmediğinden, nîmetlerinden 

fakirleri ve muhtaçları yararlandırıp yararlandırmadığından, nîmetleri israf edip etmediğinden, 

malını mülkünü nereden kazandığından sorgulanacaktır. (Müslim Eşribe 140, Tirmizi Cihad 27; İ. 

KARAGÖZ 8/616)  

O nîmetleri nereden elde ettiğiniz ve nerelere harcadığınız elbette size sorulacaktır, emre itaat 

ederek mi kazandınız, emre uygun yerlere mi harcadınız? Allâh’a isyan ederek mi elde ettiniz ve 

Allâh’a isyan ederek mi harcadınız? Helâlinden mi kazandınız ve helâl yollara mı harcadınız? 

Haramdan mı kazandınız ve haram yerlere mi harcadınız? Nîmete şükrettiniz mi? Mala yüklenmiş 

olan zekât borcunu ödediniz mi? Başkalarına da verdiniz mi? Muhtaçlara vererek onları kendinize 

tercih ettiniz mi, yardım ettiniz mi? Çokluğu ile övündüğünüz ve böbürlendiğiniz şeylerden sorguya 

çekileceksiniz. Daldığınız oyun, eğlence ve sapıklık yüzünden hafife aldığınız bir sorumluluktur bu. 

(S. KUTUB, 10/550) 

Hadis:  ‘Hiçbir kul, kıyâmet gününde, ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, 

malını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücûdunu nerede yıprattığından sorulmadıkça 

bulunduğu yerden kıpırdayamaz.’ (Tirmizi Kıyâmet 1’den Ö. ÇELİK 5/579)    
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103 / Asr Sûresi 

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Üç âyettir. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır. (H. T. 

FEYİZLİ, 1/601) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

103/1-3  HÜSRANDAN  KURTULANLAR 

1-2. Asra yemin olsun ki şüphesiz (kâfir ve isyankâr) insan kesin bir ziyan içindedir. 

3. Ancak îman edip de sâlih amel (ve hareket)lerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı (Îmânı, 

İslâm’ı , Allâh’a itaati) ve (itaate devâmı, haramlara ve musibetlere karşı) sabrı tavsiye edenler 

hâriçtir (onlar ziyandan kurtulmuşlardır). 

 

1-3. (1, 2).‘Asra yemin olsun ki şüphesiz (kâfir ve isyankâr) insan kesin bir ziyan içindedir.’ 

Müfessirler burada zikredilen asr kelimesini ikindi vakti, ikindi namazı, mutlak zaman, Hz. 

Muhammed’in asrı ve âhir zaman gibi farklı şekillerde tefsir etmişlerdir. Bize göre bunlar içinde 

sûrenin içeriğine ve mesajına en uygun düşeni mutlak zaman anlamıdır. Buna göre sûrenin başında 

zamâna yemin edilerek onun insan hayâtındaki yerine ve önemine dikkat çekilmiştir. (KUR’AN 

YOLU 5/682) 

Çünkü zaman, insan ömrünün esâsıdır. İnsan bütün işlerini zaman içinde yapar. Geçen her an insan 

ömrünü azaltır ve onu ölüme yaklaştırır. İnsan, kendisine tanınan zamânı değerlendirmesi için 

imtihan edilir. Onu değerlendirip değerlendirmemesine göre de bir sonuç elde eder. (Ö. ÇELİK, 

5/585) 

Ancak insan hüsrandan kurtuluşun yolu olarak gösterilen şu dört husûsu ne kadar kâmil anlamda 

yerine getirebilirse, o nispette zarar ve ziyandan kurtulma imkânı bulur:  

(3).(I).‘Ancak îman edip sâlîh ameller yapanlar’ Allâh’a, âhirete, Kur’ân-ı Kerîm ve 

Peygamberimiz (s)’in haber verdiği bütün esaslara kâmil anlamda inanmak. Bunlar hakkında zerre 

kadar bir şüphe ve tereddüt taşımamak. (Ö. ÇELİK, 5/586) 

(II). İkincisi sâlih ameller yapmak: İbâdet, muâmelat ve ahlâka dâir bütün güzel ve hayırlı işler sâlîh 

ameldir.  Dolayısıyla Allah Teâlâ’ya ibâdet sâlih amel olduğu gibi, muhtaçlara iyilik, yardım, İslâm’ı 

tebliğ, Allah yolunda cihad, zulme ve zâlime karşı mücâdele etmek; hak, adâlet, doğruluk, emânet, 

iyilik  ve takvâ üzerinde yardımlaşmak, helâl kazanmak, âilesine, akrabâsına, komşularına ve 

topluma karşı görevlerini yerine getirmek; insanlara faydalı olmak ve onlara güzel davranmak hep 

amel-i sâlihtir. (Ö. ÇELİK, 5/586) 
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(III) ve (IV). ‘hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır’ Allah Teâlâ; 

‘Sana Rabbinden indirilen haktır.’ (er Ra’d 13/1) buyurur. Buna göre hak, Kur’ân ve sünnettir. 

Felâha erecek olan başarılı insanlar,  birbirlerine, anlama ve amel etme yönünden Kitap ve sünneti 

tavsiye ederler. (S. HAVVÂ 16/363) 

Hak kelimesi ‘bâtlılın zıddı’dır. Genellikle bu (şu) iki anşamda kullanılır: Birincisi, doğruya, adâlete 

uygun ve gerçek sözdür. İster akidevi (îman ile ilgili) olsun, ister dünyevi meseleler hakkında olsun 

aynıdır. İkincisi, insanın yerine getirmesi vâcip olan haktır. O, Allâh’ın hakkı, insanların hakkı veya 

nefsinin hakkı olabilir. Hak kelimeyi tavsiye etmenin anlamı, ehli îmandan müteşekkil toplumun, 

hakka karşı bâtılın yayılmasına seyirci kalmayacak kadar duyarlı olmasıdır. Bu gibi toplumlarda 

ne zaman ve nerede bâtıl başkaldırırsa, hak kelimesini söyleyenler seslerini yükseltmelidirler. 

(MEVDÛDİ 7/225)  

Hakkı ve sabrı tavsiye, toplumsal hayat ve birlikte yaşamanın getirdiği bütün ahlâki görevleri içine 

alan geniş kapsamlı bir görevdir. Hakkın karşıtı bâtıldır; bâtıl ise inanç ve bilgide asılsızlık ve 

yanlışlığı, ahlâkta kötülüğü içine alan bir kavramdır. Ayrıca hak, adâletle de yakından ilişkilidir. Bu 

açıdan âyette insanların âdil olmaları ve adâlet düzeninin, yâni herkesin hakkına râzı olduğu ve 

herkesin hakkının korunduğu bir toplumsal düzenin kurulmasına katkıda bulunmaları gerektiği de 

anlatılmaktadır. Sonuçta kul, sûrede sıralanan dört ilkeden îman ve sâlih amel sâyesinde Allâh’ın 

hakkını, hakkı ve sabrı tavsiye ile de kulların hakkını ödemiş olur. (KUR’AN YOLU, 5/683) 

‘sabrı tavsiye edenler’ Sabrı tavsiye etmek de zarûridir. İman ve amel-i sâlih üzere ayağa kalkmak, 

hakkın ve adâletin bekçiliğini yapmak, bireyin ve toplumun, ferdin ve cemaatin karşılaşacağı en büyük 

zorluklardan biridir. Bu nedenle sabretmek gerekir. Nefisle cihad için ve başkalarıyla cihad için sabır; 

zorluk ve eziyetlere karşı sabır; bâtılın şımarıklığı, kötülüğün saldırılarına karşı sabır; yolun 

uzunluğuna, aşamaların gecikmesine, yol işâretlerinin belirsizleşmesine ve sonun uzaklığına karşı 

sabır (gerekir). (S. KUTUB 10/556) 

(..) Hakkın ve onu himâye etmenin uğrunda karşılaştıkları bütün zorluk, musîbet, meşakkat, zarar ve 

mahrûmiyetler karşısında birbirlerine sebat göstermeyi telkin etmelidirler. Her fert, bu şartlara karşı 

sebat göstermesi için diğerine cesâret vermelidir. (MEVDÛDİ, 7/225) 

Ashâb-ı kirâm bu sûreyi okumadan birbirlerinden ayrılmazlardı. Hakkı tavsiyede iyiyi, doğruyu ve 

tevhîdi; sabrı tavsiyede ise ibâdetlere devamı, nefse uymamayı ve ilâhî imtihanlara katlanmayı 

tavsiye vardır. İmam Şâfiî şöyle der: “Kur’ân’da başka hiçbir sûre nâzil olmasaydı, şu kısacık sûre bile 

insanların dünyâ ve âhiret saadetini temine yeterdi.” (H. T. FEYİZLİ, 1/601) 
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104 / Hümeze Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. Dokuz âyettir. Hümeze, “birini arkasından durmadan çekiştirip inciten 

kimse” demektir. (H. T. FEYİZLİ 1/601) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

104/1-9  MALININ KENDİSİNİ  EBEDİ  KILACAĞINI  ZANNEDER 

1-3. (İnsanları) arkadan çekiştiren, (el, kaş ve göz işâretleriyle) alaycı davranışta bulunan her 

kişinin vay hâline! O ki malı toplayıp durmadan sayar. [krş. 49/11-12]  3. (O,) malının kendisini 

(dünyâda) ebedî bırakacağını zanneder. 

4. Hayır! (Gerçek kâfirlerin zannettiği gibi değil.) Andolsun ki o, (kâfir ve isyankârlar) Hutame’ye 

atılacaktır. 

5. (Ey Peygamberim!) Bilir misin Hutame nedir? 

6-7. (O,) (acısı) tâ yüreklere işleyecek, Allâh’ın tutuşturulmuş ateşidir. 

8-9. Onlar uzatılmış sütunlar içinde (bağlı) oldukları hâlde, o (ateşin kapısı) onların üzerine 

kapatılmış (olacak)tır. 

 

1-9. (1).‘(İnsanları) arkadan çekiştiren, alaycı davranışta bulunan her kişinin vay hâline!’ Sözle 

(ve) fiille başkalarını inciten kimsedir. Yâni o, insanları küçümser ve onlarda eksik arar. (İbn 

Kesir’den S. HAVVÂ 16/370) 

(2).‘O ki malı toplayıp durmadan sayar.’ Birinci cümleden sonra bu âyetten kendiliğinden bu tavrın, 

onun varlıklı olmasından kaynaklandığı anlamı çıkmaktadır.  Mal toplamayı ifâde etmek için ‘cemea 

mâlen’ kelimesi kullanılmıştır.  Bu ifâdeden malın çok olduğu anlamı çıkmaktadır. Ondan sonra 

malını sayması ise onun cimriliğini ve maddeye tapan kişi olduğunu ortaya çıkarır. (MEVDÛDİ, 

7/231) 

Âyette yüce Allah, arkadan çekiştirenleri ve ayıp kusur arayanları yermekte ve Hucurat sûresinin 

‘Birbirinizi karalamayın’ anlamındaki 11’inci âyeti ile bu tür söz, eylem ve davranışları 

yasaklamaktadır. Dolayısıyla bir insana yüzüne karşı veya arkasından alaya almak, haksız ve yersiz 

olarak karalamak büyük günahtır. (İ. KARAGÖZ 8/624)  

(3).‘(O,) malının kendisini ebedî bırakacağını zanneder.’  Yâni malı yığar ve onu sayar. Ölüm ise 

hiç aklına gelmez.  Bir gün bu dünyâdan ayrılacağını ve malının bu dünyâda kalacağını hiç düşünmez. 

(MEVDÛDİ 7/231) 
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‘Yemin ederim cehenneme atılırlar’ 1, 2 ve 3’üncü âyetlerde bildirilen davranışları sergileyenler 

Ahnes ve benzeri kâfirlerdir. İnsanları karalamak, alaya almak ve gıybetlerini yapmak gibi büyük 

günah işleyenler de tevbe etmezler ve affedilmezlerse cehennemle cezalandırılırlar. (İ. KARAGÖZ 

8/627) 

(4).. ‘Hayır!’  İş öyle sandığı gibi değildir. İnsanı kurtaracak, ebediyete götürecek şey mal değil, -

önceki sûrede açıklandığı üzere- Hakk’a îman, ilim ve sâlih ameldir. (ELMALILI, 9/443)   

‘Andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır.’ Nebez Arapça’da bir şeyi önemsiz, değersiz görerek atmak 

anlamına gelir. Bu dünyâda zenginlik dolayısıyla kendini büyük bir şey zanneden kişi Kıyâmet günü 

aşağılanmış olarak cehenneme atılacaktır. (MEVDÛDİ 7/231) 

(5-7).‘Bilir misin Hutame nedir?’ ‘(O,) tâ yüreklere işleyecek, Allâh’ın tutuşturulmuş ateşidir.’ 

Kur’ân-ı Kerîm’de buradan başka hiçbir yerde cehennem ateşi için ‘Allâh’ın ateşi’ denmemiştir. 

Burada ateş, Allâh’a nisbet edilmiştir. Bunun sebebi de sâdece o ateşin korkunçluğunu anlatmak için 

değil, aynı zammanda dünyâda mal varlığı nedeniyle gurur ve tekebbür edenlerin Allah indinde ne 

kadar nefretle karşılandıklarını belirtmek içindir. Onun için Allah (cc) bu ateşe mahsus olmak üzere 

onu kendine nisbet etmiştir. Söz konusu kişiler bu ateşe atılacaklardır. (MEVDÛDİ 7/231) 

‘(Bir ateş) ki gönüllere işler.’  ‘ef’ideh’, ‘fuad’ın çoğuludur. Anlamı da ‘kalp’dir. Ancak bu kelime 

insanın göğsündeki kalbi için kullanılmamıştır. İnsanın şuur, idrak, hissiyat, heves, inanç, düşünce, 

niyet ve irâde yeri için kullanılmıştır. Ateşin kalbe kadar ulaşmasının anlamı, insanın kötü 

düşüncelerinin, akîdelerinin, çirkin heveslerinin, habis niyet ve irâdelerinin merkezine kadar 

ateş(in) ulaşmasıdır. (MEVDÛDİ 7/231) 

(8, 9).‘Muhakkak o ateş onların (o hümeze lümeze güruhunun) üzerine kapatılacak,’ yâni 

üzerlerine bastırılıp kapıları kapanacaktır. ‘uzatılmış direkler’ yâhut dayaklar, dikmeler ‘içinde 

olarak.’ (…) O ateşin kapıları kapanırken tazyikle açılmamak için uzun uzun dikmeler, dayaklarla 

dayanacak, o hâlde, o şekilde kapatılacaktır, demektir. Bunda bir fırının içini iyice yakıp da tamâmen 

kızdırmak için  kapısını sağlam dayayarak kapamak tarzında bir tasvir var, demektir. (ELMALILI, 

9/445)   
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105 / Fil Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. Beş âyettir. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır. (H. T. FEYİZLİ 

1/601) 

Bu sûre, insanları orada toplamak için San’a (Yemen)’de bir kilise yaptıran ve gururlu zorba bir tavırla 

ve siyâsî üstünlüğüne güvenerek İslâm’ın kutsal bir sembolü olan Kâbe’yi yıkmaya niyetlenen 

Habeşistan vâlisi Ebrehe ve ordusunun hâlini konu edinmiştir. Hem de bütün zamanlarda geçerli, 

aynı mevki ve konumdaki kutsal düşmanlarına bir uyarı niteliği taşımaktadır. Burada, Ebrehe benzeri 

kimselerin otorite güç ve servetine güvenerek, İslâm’ın kutsal değerlerine saldırma veya onlarla 

mücâdele etme plânları hazırlamalarına karşı, bütün zamanlara yönelik, mühim bir uyarı vardır. (H. T. 

FEYİZLİ 1/601)  

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

105/1-5 RABBİN  FİL  SAHİPLERİNE  NELER  ETTİ,  GÖRMEDİN  Mİ? 

1. (Ey Peygamberim!) Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin, (Kâbe’yi yıkmaya gelen) fil sâhiplerini 

(Ebrehe ve ordusunu)? 

2-5. Onların Kâbe’yi yıkma planlarını boşa çıkarmadı mı?  3. Onların üzerine sürüler hâlinde 

kuşlar gönderdi.  4. (Bunlar) onlara pişkin sert çamurdan (dolu gibi) taşlar atıyor(lar)dı.   5. 

Derken (Allah) onları (Ebrehe ve ordusunu), yenmiş (delik deşik olmuş) ekin yaprağı gibi 

yapıverdi. (Helâk etti.) 

 

1-5.(1).‘Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin, (Kâbe’yi yıkmaya gelen) fil sâhiplerini?’ Sen Allâh’ın 

Habeşistanlılara yaptığı şeyin izlerini gördün ve bununla ilgili haberleri mütevâtir olarak duydun. 

Öyleyse bunlar senin için gözle görme yerindedir. (Nesefi’den S. HAVVÂ 16/382) 

Tefsir ve târih kaynaklarında anlatıldığına göre o zaman Habeşistan’ın yönetiminde olan Yemen’in 

genel vâlisi Ebrehe her yıl Mekke’deki Kâbe’yi ziyâret eden Arap hacılarını San’a’ya çekmek için 

burada Kulleys veya Kalis (kilise) denilen büyük bir katedral yaptırdı.  Çeşitli bölgelere 

propagandacılar göndererek mâbedi ziyâret etmeleri için halkı San’a’ya çağırdı. Ancak bu ümidi 

gerçekleşmeyince Kâbe’yi yıkmağa karar verdi ve muhtemelen 570 yılında, içinde mahmud / mamut 

adlı filin de bulunduğu büyük bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü. (KUR’AN YOLU 5/689)   

(2).‘Onların Kâbeyi yıkma plânlarını boşa çıkarmadı mı?’ Kaybettirmedi mi? Geçersiz kılmadı 

mı?  Yâni onlar Beytullah’a karşı önce hacıların yönünü o tarafa çevirmek için Kulleya kilisesini 

yaparak düzen kurdular da, Allah o kilisede yangın meydana getirerek düzenlerini boşa çıkardı. 

Beytullah’a karşı ikinci olarak onu yıkmak isteği ile düzen kurdular da Allah üzerlerine kuşlar 

göndererek düzenlerini boşa çıkardı. (Nesefi’den S. HAVVÂ 16/383)  
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(3).‘Onların üzerine sürüler hâlinde kuşlar gönderdi.’ Zeccac: ‘Oradan ve buradan gelen bölük 

bölük kuşlar’ der. (S. HAVVÂ 16/383) 

(..) Söz konusu âyetteki ebâbilden maksat insanlar değil, Allâh’ın Ebrehe’nin ordusunu helâk etmek 

üzere özel olarak yaratmış olduğu kuş sürüleri, söz konusu kuşların atmış olduğu cisimler de mikrop 

değil, pişkin tuğla türü taşlardır. Buna göre fil hâdisesi tamâmen bir mûcize demektir. Bundan 

dolayı olsa gerek ki Abdullah b. Abbas, kuşların attığı taşlar sebebiyle yaralanan askerlerin 

vücûdunda kaşıntı başladığını ve sonra da ciltlerinin patlayarak etlerinin döküldüğünü ifâde etmiştir. 

Abdullah b. Abbas (r. anhüma) bir başka rivâyetinde de Hz. Peygamber’in amcası Ebû Tâlib’in kızı 

Ümmü Hani’nin evinde, kuşların attığı bu taşlardan zafer boncuğu gibi kırmızı çizgili olan bir 

tânesini gördüğünü söylemiştir. (Râzi’den) Hattâ Ebrehe’nin de aynı âkıbete uğrayıp, vücûduna 

isâbet eden taşlar sebebiyle bedeninin parçalandığı ve her tarafından kanların aktığı ifâde edilmiştir. 

(MEVDÛDİ). (M. DEMİRCİ 3/637) 

(4, 5).‘(Bunlar) onlara pişkin sert çamurdan taşlar atıyor(lar)dı.’  ‘Derken (Allah) onları, yenmiş 

ekin yaprağı gibi yapıverdi.’ ‘Pişkin tuğla’ diye çevirdiğimiz 4’üncü âyetteki ‘siccîl’ kelimesi 

‘taşlaşmış çamur’ demektir.  Son âyetteki ‘asf’ kelimesi ise ‘ekinin samanı ve buğday kapçığı gibi 

güve, böcek ve kurtçukların yediği, rüzgârın sağa sola savurduğu kırıntılar’ anlamına gelir. 

Müfessirler kuşların, ağızlarında ve ayaklarında bu tür taşlar götürüp Ebrehe ordusunun üzerine 

fırlattıklarını, sonuçta askerlerin birçoğunun bu taşların etkisiyle öldüğünü, Ebrehe’nin ise yaralı 

olarak San’a’ya döndükten sonra orada hayâtını kaybettiğini ifâde etmişlerdir. (Taberi, Râzi) ‘Allah 

onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi’ meâlindeki son âyet, Ebrehe ve ordusunun nasıl büyük bir 

felâkete mâruz kaldığını ve sonuçta helâk olduğunu gösterir. Bu olayın Mekkeliler için öneminden 

dolayı bu yıla ‘Fil yılı’ denilmiş ve onlar olayı târih başlangıcı olarak kullanmışlardır. (KUR’AN 

YOLU 5/691) 
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106 / Kureyş Sûresi 

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dört âyettir. Adını ilk âyetinde geçen ve bir kabîle adı olan 

“Kureyş” kelimesinden almıştır. (H. T. FEYİZLİ 1/602) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

106/1-4  ŞU  EVİN  RABBİNE  KULLUK  ETSİNLER 

1, 2. (Ey Peygamberim!) Kureyş (kabîlesi, güvenliği sağlanıp sefere) alıştırıldığı (ve başkalarıyla 

uzlaştırıldığı) için;  2. Kış(ın Yemen) ve yaz(ın Şam) seferine (Allâh’ın) kendilerini alıştırdığı (ve 

başkalarıyla uzlaştırdığı) için; 

3, 4. Şu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.  4. O (Rab) ki onları (Kâbe hürmetine) 

açlıktan (kurtarıp) doyurmuş, hem de kendilerini korkudan güvene kavuşturmuştur. 

 

1-4. (1).‘Kureyş’in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için 

(Allah lütuflarda bulundu).’ ‘Denildi ki bundan maksat, kışın Yemen’e, yazın Şam’a ticâret ve başka 

maksatlarla yapmaya alışmış oldukları seferlerdir. Sonra Allâh’ın haram bölgesinde oturmalarından 

dolayı insanların yanındaki saygınlıkları sebebiyle seferlerinden memleketlerine güvenlik içinde 

dönüyorlardı. Onları tanıyanlar kendilerine saygı gösteriyordu.  Hattâ onlara doğru gidenler ve 

onlarla birlikte yolculuk yapanlar da onlar sâyesinde güvenlik içinde oluyorlardı. (S. HAVVÂ 16/389, 

390)   

Kureyş’in iki yolculuğu vardı; kışın Yemen’e, yazın ise Şam’a giderlerdi. Böylece rızıklarını temin 

eder ve ticâretle meşgul olurlardı. Onlar bu iki yolculuklarında da emniyet içindeydiler. Çünkü onlar 

Allah Teâlâ’nın Hareminin ehli, Aziz beyti / Kâbe’nin hizmetkârı idiler. Bu sebeple onlara 

dokunulmazdı. Diğer insanlar ise dâimâ yol kesme, soygun ve gasp arasında sıkışıp kalmışlardı. (İ. H. 

BURSEVİ 23/626) 

(3, 4).‘Şu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.’ ‘(Rab) ki onları (Kâbe hürmetine) açlıktan 

(kurtarıp) doyurmuş, hem de kendilerini korkudan güvene kavuşturmuştur.’ İbn Kesir şöyle der: 

‘O Kâbe’nin Rabbidir. O kendilerini açlıktan doyuran ve korkudan emin kılandır. Yâni Allah onlara 

emniyet ve kolay rızık lütfetmiştir. Öyleyse onlar da sâdece hiçbir eşi olmayan Allâh’a ibâdet 

etsinler. O’nun dışında hiçbir puta, hiçbir eş ve ortağa ibâdet etmesinler. Kim bu emre uyarsa Allah 

ona hem dünyâ hem de âhiret güvenliği verir. Kim de O’na isyan ederse Allah ondan bu güvenlikleri 

kaldırır.’ (S. HAVVÂ 16/390)  

Kabîle hayâtı yaşayan Arap yarımadası devlet otoritesinden yoksun olduğu için burada genel bir 

güvensizlik bulunduğu hâlde, Mekke Hz. İbrâhim zamânından beri Allah tarafından saygınlığı 

çiğnenmeyen (harem) bölge olarak insanlığa duyurulmuş. Bu sâyede Mekke halkı dış saldırılardan 

korunmuştur. Nitekim bir âyet-i kerîmede: ‘Görmezler mi ki, çevrelerindeki insanlar durmadan 

yerinden koparılıp götürülürken biz (Mekke’yi) güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır.’ 
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(Ankebût 29/67) buyurularak bu nîmetler hatırlatılmaktadır. Ayrıca başka bölgelerde üretilen sebze, 

meyve ve diğer gıda maddeleri Hz. İbrâhîm’in duâsı bereketiyle (İbrâhim 14/37), bir ticâret merkezi 

hâline gelmiş olan Mekke’ye getirilip satılır, böylece bura hâlknın ihtiyâcı karşılanırdı. İşte sûrede 

Kureyş’in, bütün bu nîmetlerin şükrünü yerine getirmek için Allâh’a kulluk etmeleri istenmiştir. 

(KUR’AN YOLU 5/694)     
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107 / Mâ’ûn Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Adını “yardımlaşma” anlamına gelen ve son âyette geçen 

“mâ’ûn” kelimesinden almıştır. İniş sırasına göre 17. Sûredir. (H. T. FEYİZLİ, 1/602) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

107/1-7  DİNİ  YALANLAYANI  GÖRDÜN  MÜ? 

1. (Ey Peygamberim!) Dini (O hesap gününü) yalanlayanı gördün mü? 

2-3. İşte, yetimi itip kakan,  3. Yoksulun yiyeceği ile ilgilenmeyen / yoksula yedirmeyi teşvik 

etmeyen de odur. 

4-7. Vay hâline! (Şöyle) ibâdet edenlerin ki onlar, ibadetlerinden gâfildirler. Hem de onlar, 

gösterişçidirler. 7. (Onlar, (..) yardım ve yardımlaşma için) en basit şeylere bile engel olurlar. [bk. 

2/264; 4/38, 142] 

 

1-7. Mekke Müşriklerinin Özellikleri 

(1).Birinci Özellik: ‘Dîni (O hesap gününü) yalanlayanı gördün mü?’ Yâni âhireti, cezâ ve mükâfâtı 

yalanlayanı gördün mü? Ey Muhammed, eğer sen onu tanımıyorsan onun belirtileri şu gelecek olan 

şeylerdir:’ (S. HAVVÂ 16/399) 

(..) Müşrik Araplar, öldükten sonra sonra dirilmeye inanmıyorlardı. Dolayısıyla onlar için cezâ, 

hesap ve âhiret gibi kavramlar anlamlı değildi. Bu yüzdendir ki, âyette zikredilen ‘dîni yalanlamak’ 

ifâdesi ‘âhireti ve cezâyı inkâr’ anlamına gelmektedir. (M. DEMİRCİ, 3/643, 644)  

Süddi’den Velîd b. Muğire hakkında indiği olduğu rivâyet edilmiş, Maverdi de Ebû Cehil 

hakkında nâzil olduğunu nakletmiş, rivâyet edilmiştir ki: Ebû Cehil bir yetimin vasîsi bulunuyordu. 

Bir gün o yetim çırılçıplak ona gelmiş, kendi malından bir şey istemişti. Ebû Cehil onu itivermiş ve 

aldırmamış idi. Kureyş’in büyükleri de çocuğa: ‘Muhammed’e git de, sana şefaat ediversin’ demişler, 

alay etmek istemişler. Öksüz onların maksatlarını bilmediği için Rasûlullâh’a gelip yardımcı olmasını 

istemişti. Peygamberimiz (sav) hiçbir muhtâcı reddetmek âdeti olmadığı için kalkmış, onunla berâber 

Ebû Cehil’in yanına gitmişti. Ebû Cehil ‘buyurun’ deyip merhaba etmiş ve öksüzün malını vermişti. 

Kureyşliler bunun üzerine Ebû Cehil’e serzeniş etmişler, ‘sen de sapıttın, Muhammed gibi Sâbiileştin’ 

demişler, ‘Hayır’ demiş, ‘sapıtmadım ve lâkin onun sağında solunda birer harbe gördüm, vermezsem 

vuracak diye korktum.’  (ELMALILI, 9/501, 502) 

(2, 3).İkinci ve Üçüncü özellikleri: ‘yetîmi iter’ öksüzü zayıf gördüğü ve Allah’tan korkmadığı için 

insaf ve merhamet etmeyerek kakar, kakıştırır; kahır ve hakâretle kovar, azarlar. ‘Yoksulu 

doyurmaya önayak olmaz.’ Ve miskin, bîçâre yoksulun yiyeceğine dâir teşvikte ve isteklendirmede 

bulunmaz. Kendisi doyurmadığı gibi, gerek kendi akrabalarından ve gerek diğer vakit ve durumu 

müsâit olanlardan diğer kimselerin bakıp gözetmesi, doyurması için de kayırmaz, bir yardımda, 

tavsiyede, teşvikte bulunmaz, çâresizlerin hâlini düşünmez, fakirlere bakılmasına taraftar olmaz. 

(ELMALILI, 9/502) 
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Yetîmi itip kakan, hak ve hukukunu çiğneyen kimse zâlimdir. Yetimlerin mallarını haksız yere 

yiyenler, ancak ateş yemiş olurlar. (4/10). Çünkü haksız yere yetim malı yemek, büyük günahtır. (..) 

Yüce Allah, imkânı olanların zekât, sadaka, infak ve karşılıksız borç vererek, fakirlere yardım 

edilmesini, onların ihtiyaçlarının karşılanmasını, yardım edilmesini, onların ihtiyaçlarının 

karşılanmasını, yedirilip içirilmesini teşvik etmekte, infak edenlere bire yediyüz sevap vereceğini 

bildirmekte, (2/215, 261-263, 3/92), cimrilik edip fakirlere yardım etmeyenleri kınamaktadır (3/180, 

İ. KARAGÖZ 8/641)  

(4, 5).Dördüncü Özellik: ‘Vay hâline! (Şöyle) ibâdet edenlerin ki onlar, ibâdetlerinde hatâ 

yaparlar.‘ (..) Bu sûre, müfessirlerin çoğunluğunun da dediği gibi, Mekke’de indirilmiştir. O hâlde 

ilgili âyet müminlerin namazından değil, müşriklerin rutin olarak yaptıkları ibâdetlerden söz 

etmektedir. Nitekim: ‘(Müşriklerin) Kâbe’deki salâtları (tapınmaları) sâdece ıslık çalmak ve el 

çırpmaktan başka bir şey değildir. (Onlara âhirette denilecektir ki) İnkârınıza karşılık artık azâbı 

tadın.’ (Enfâl 8/35) âyetinde de aynı husus dile getirilmiştir. Hattâ sûreye genel bağlamı içinde 

yaklaşıldığı zaman tamâmının müşriklerle ilgili olarak inzal edildiği görülür. Zîrâ dîni yalanlayanlar, 

yetimi horlayanlar, fakiri fukarâyı doyurmayanlar, bu hususta başkalarını teşvike yanaşmayanlar ve 

aynı zamanda da ibâdetlerinin farkında olmayıp üstelik bunu gösteriş vesîlesi yapanlar, söz konusu 

putperest toplumdan başkası değildir. (Müddessir 74/43-46; M. DEMİRCİ 3/645) 

(6).Beşinci Özellik: ‘Hem de onlar, gösterişçidirler.’ Nesefi der ki: Âyette geçen ‘yürâüne: 

gösteriş yaparlar’ kelimesi karşılıklı göstermek anlamındaki ‘el mürâat’ masdarından türetilmiştir. 

Çünkü riyâkâr kimse insanlara amelini, insanlar da bu amelden dolayı ona övgü ve beğenilerini 

gösterirler. (S. HAVVÂ 16/400) 

Riyâ ve süm’a / desinler ‘gizli şirk’tir. Müminlerin ibâdetlerini iyi bir niyet ve ihlâs ile İslâm’a uygun 

olarak yapmaları gerekir. (18/110, 98/5). İbâdetlerde şekil şartlarına riâyet edilmesi gerektiği gibi, 

niyet, ihlâs, huşû ve takvâya da özen gösterilmesi (1/5, 3/64) ve ‘Allâh’ı görüyormuş şuuruyla 

ibâdet edilmesi (Buhâri Îman 37) gerekir. (İ. KARAGÖZ 8/644, 645) 

(7).Altıncı Özellik: ‘(Onlar yardım ve yardımlaşma için) en basit şeylere bile engel olurlar.’ Hâris 

kanalıyla Hz. Ali’nin şöyle dediği rivâyet edilir: Mâun; balta, tencere ve kova gibi şeyleri insanlara 

vermemektir. (S. HAVVÂ, 16/404)  
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108 / Kevser Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. Üç âyettir. Kevser, aynı zamanda cennette bir havuzdur. Adını ilk âyetteki 

aynı kelimeden almıştır. İniş sırasına göre 15. Sûredir. (H. T. FEYİZLİ, 1/602) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

108/1-3  BİZ  SANA  KEVSER’İ  VERDİK 

1. (Rasûlüm!) Şüphesiz ki biz, sana Kevser’i verdik. 

2. O hâlde Rabbin için namaz kıl, hem de kurban kes. 

3. Şüphesiz sana kin tutan var ya (bütün hayırdan ve hayırlı nesilden) nesli kesik olan asıl odur. 

 

1-3. (1).‘(Rasûlüm!) Şüphesiz ki biz, sana Kevser’i verdik.’ Yâhut da “bol hayrı ve nîmeti.” 

Rasûlullah (s), bir de cennette verilecek Kevser ırmağının, Mirâç’ta kendisine gösterildiğini 

söylemiştir (Zebîdî, XI, hadis no: 1761-1762). (H. T. FEYİZLİ 1/602) 

Düşman (yâni, Mekke müşrikleri, M. SELMAN) Hz. Muhammed’in her bakımdan kötü durumda 

olduğunu zannediyordu. Onlara göre Rasûlullah kavminden kesilmekle çâresiz kalmış, ticâreti 

mahvolmuş, ismini devam ettirecek erkek çocuğu ölmüş, yanında sayılı birkaç kişiden başkası 

kalmamış, değil Mekke’de bütün Arabistan’da bile kulak asılmayan bir dâvâ edinmişti. Onun için 

Kureyşlilere göre Rasûlullâh’ın kaderi, bu dâvâda başarısız olacağı ve öldükten sonra da onu 

hatırlayan kalmayacağıydı. Bu şartlarda Allah tarafından ‘Biz sana Kevser’i verdik’ buyurulmuştur. 

(MEVDÛDİ 7/265) 

Hadis: ‘Kevser, cennette bir ırmaktır. Her iki kıyısı altındandır. Bu ırmak, inci ve yâkut üzerinden 

akar. Toprağı miskten daha hoştur. Suyu baldan tatlı, kardan daha beyazdır.’ (Tirmizi Tefsir 108’den 

Ö. ÇELİK, 5/625) 

(2).‘O hâlde Rabbin için namaz kıl, hem de kurban kes.’ Bâzılarına göre bundan murad, Kurban 

bayramı namazı kılmak ve kurban kesmektir. Ama siyak ve sibâka dikkat edildiğinde anlamı şöyle 

olur: ‘Ey Peygamber, Rabbin sana o kadar büyük iyilik yaptı ve o kadar büyük nîmet verdi ki, şimdi 

O’nun için namaz kıl ve kurban kes.’ Bu emir verildiğinde Kureyş’teki ya da bütün Arabistan’daki 

müşrikler değil, bütün dünyâdaki müşrikler kendi yaptıkları tanrılara ibâdet etmekte ve onlar için 

kurban kesmekte idiler. Burada maksat, namaz ve kurbanı sâdece Allah için yerine getirerek 

müşriklerin tersine kendi yolunda sebat etmesini belirtmektir. (MEVDÛDİ 7/269) 

Rasûlullah (s) Kevser’le ve müşriklere verilen cevap ile taltif edildiğinde, müşriklerin kendi putlarına 

kurban kesmelerine karşılık, şükür ve ibâdetin Allâh’a tahsis edilmesi gerektiğini göstermek için 

(6/162-163) bu âyeti kendisine farz kabul ederek, kuşluk vakti namazı kılmış ve kurban kesmiştir. 
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Bâzı dil bilginleri, “nahr” kelimesine, kökü yönünden farklı anlam vermişlerse de uygulama ve hadîs-

i şerîflere dayanarak sahâbe ve mezhep imamları “ve‘nhar” lâfzı için “kurban kes” mânâsında görüş 

birliğinde olmuşlardır. Mü’minlere kurban kesme ve bayram namazı Medîne’de meşru kılınmıştır. 

Bu da gece namazı gibi özellikle Hz. Peygamber’e farz kılınmıştır. Hanefîler’e göre vitir, bayram 

namazı ve kurban kesmek vâciptir. (Râzî, XXIII, 478’de 10 mesele; İbni Kesîr (Sâbûnî), III, 684; 

ELMALILI, IX, 526-535; Derveze, I, 184; Kenûn, s. 415). (H. T. FEYİZLİ 1/602) 

Hadis: Enes bi Mâlik (r); ‘Hz. Peygamber boynuzlu, alaca iki kurban kesti. Kurbanlarını bizzat 

kendi eliyle boğazladı, boğazlarken besmele çekti tekbir getirdi, ayaklarını boynuzlarının üzerine 

koydu, demiştir.   (Müslim Edâhi 17, Tirmizi Edâhi 2; İ. KARAGÖZ 8/650) 

Hanefi müctehidlerine göre akıllı, bülûğa ermiş, hür, mukim ve dînen zengin olan; Mâliki, Şâfii ve 

Hanbeli müctehidlerine göre mukim veya misâfir her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. 

Kişinin temek ihtiyaçları ve borçlarının dışında 80,18 gram altın veya bunun değerinde para veya 

eşyaya sâhip olanlar, kurban kesmekle yükümlüdürler. (İ. KARAGÖZ 8/651)  

(3).‘Şüphesiz sana kin tutan var ya nesli kesik olan asıl odur.’  Hz. Peygamber’in oğlu Kâsım vefat 

edince, müşriklerden Âs b. Vâil, ona “ebter” (nesli kesilmiş) demişti. Hâlbuki onun nesli ve şânının 

yüceliği devam etmiştir. Asıl, adı sanı unutulan ve aşağılananlar onlar olmuştur. Çok uzak bile olsa 

kendisini Rasûlullah’a nisbet eden çoktur, ama müşrik birinin torunu olmakla övünen yoktur.) (H. T. 

FEYİZLİ 1/602) 
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109 / Kâfirûn Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. Altı âyettir. Kâfirlere hitapla başladığından bu adı almıştır. Ebû Cehil ile 

bâzı Kureyş müşrikleri, Rasûlullâh’a amcası aracılığıyla câzip teklifler yapmışlar, “İsterse kendisine 

başkanlık verelim. Yeter ki putlarımıza söz söylemesin. Bir yıl o bizim putlarımıza tapsın/saygılı 

olsun; bir yıl da biz onun Allâh’ına ibâdet edelim.” demişlerdi. İşte inen bu sûre ile Allah Rasûlü 

onlara Allâh’ın red cevâbını bildirdi. Putlara saygı ve tapınma ile berâber uzlaşmacı ve tâvizci 

berâberliğe girmedi. O’na, şirke girmemek için Allâh’ın hâkimiyetine, Rabliğine / tevhîde aykırı 

bulunan şeylerde hiçbir tâviz ve uzlaşma ruhsatı verilmemiştir. Rasûlullâh’ın uygulaması da bu 

olmuştur. Fakat bundan sonra müşrikler daha sertleşmeye başladılar. Zaten bütün peygamberlerin 

mücâdelesi, dinsizlerden ziyâde, Allâh’ın varlığını kabul ettikleri hâlde tâğûtlara kulluk eden, fikrî 

veya şeklî putları yücelten, onları öne geçiren şirk dîni mensuplarıyla olmuştur. (H. T. FEYİZLİ 

1/603) 

Hadis: Efendimiz (s) sahâbeden birine, ‘Uyumak üzere yatağına yattığında ‘Kul ya eyyühe’l 

kâfirûn’ sûresini oku. Çünkü bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun’ diye tavsiye etmiştir. 

(Ebû Dâvud Edeb 97, Tirmizi Deavât 22’den Ö. ÇELİK 5/631) 

Hadis: Peygamberimiz (sav), sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde zaman zaman Kâfirûn ve 

ihlâs sûrelerini okurdu.  (Müslim Müsâfirin 98, Ebû Dâvud Tatavvu 3’dan Ö. ÇELİK, 5/631) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

109/1-6  SİZİN  DÎNİNİZ  SİZE,  BENİM  DÎNİM  DE  BANADIR 

1-3. (Rasûlüm!) De ki: “Ey kâfirler! (Ey İslâm karşıtları!)”  2. “(Sizin) tapmakta olduklarınıza ben 

tapmam.”  3. “Siz de (aslında benim) ibâdet ettiğim (Allâh’)a ibâdet / kulluk edecek değilsiniz.” 

4-5. “Zâten ben (sizin) taptığınız putlara aslâ tapacak değilim.”  5. “Siz de (aslında benim) ibâdet 

ettiğim (Allâh’)a ibâdet / kulluk edenlerden değilsiniz.” 

6. “Sizin (bâtıl) dîniniz size, benim (hak) dînim de banadır.” 

 

1-6.(1).‘(Rasûlüm!) De ki: “Ey kâfirler! Burada sözü edilen kâfirler Velîd b. Muğire, Ebû Cehil, As 

b. Vâil, Ümeyye b. Hâlef, Esved b. Abd Yeğus, Hâris b. Kays ve benzeri belli kâfirlerdir. Sûrenin 

içeriğinden anlaşıldığı üzere Allah Teâlâ onların aslâ îman etmeyeceğini bildirmektedir. (İ. H. 

BURSEVİ 23/649, 650) 

Böyle bir hitâbın hedefi, îman ile küfrün arasını tam olarak ayırmaktır. Çünkü iki inanç arasında 

hiçbir benzerlik yoktur. Aydınlık ve karanlık, gündüz ve gece gibi birbirine tamâmen zıt olan iki şey 

gibi, îman ile küfür de birbirine zıttır ve aslâ birarada bulunmaz. Bunların arasını telif edip 

uzlaşmaya gidilmesi nünkün değildir. (Ö. ÇELİK, 5/633)  
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(2).“(Sizin) tapmakta olduklarınıza ben tapmam.” Yâni sizin tapmakta olduğunuz putlara ve 

Allâh’a koştuğunuz ortaklara ibâdet etmem. Bu ortaklar; insan, taş, güneş, ay ne olursa olsun. (S. 

HAVVÂ, 16/420, 421)   

(3).“Siz de benim taptığım (Allâh’)a tapıcılar değilsiniz.” Yâni benim ibâdet edip durduğum 

mâbûdum Allâh’a ibâdet şânından olanlardan değilsiniz. Siz O’na tapmıyorsunuz da, tapmazsınız da. 

Zîrâ bundan önceki sûrelerden anlaşıldığı üzere ibâdetin şartı ihlâstır. Allâh’ın birliğine îman 

etmeyince O’na ibâdet edilmez. Allâh’a ibâdet eden, O’ndan başka tanrı tanımaz. Allâh’a başkalarını 

ortak koşarak veya Allah’tan başkasını Allah diye hayal ederek tapmak Allâh’a ibâdet değil, O’nu 

tanımamaktır.  Onun için müşrikler Allâh’a kulluk ediyoruz zannetseler bile kulluk etmiş olmazlar, 

kendi hayal ve hevâlarına taparlar. Bundan dolayı ‘De ki: Allah’tan başkasına kulluk etmemi mi 

bana emrediyorsunuz, ey câhiller?’ (Zümer 39/64) buyurulmuştu. (ELMALILI 10/14)   

(4).“Zâten ben (sizin) taptığınız putlara aslâ tapacak değilim.”  Yâni sâde şimdi tapyor 

olduklarınıza değil, Peygamber olarak gönderilmeden önce geçmişte taptıklarınız da dâhil olmak üzere 

hiçbirine ibâdet edici değilim; ne taparım, ne de tapmışım. (ELMALILI 10/14) 

(5).“Siz de (aslında benim) ibâdet ettiğim (Allâh’)a ibâdet / kulluk edenlerden değilsiniz.”  Hiçbir 

zaman değilsiniz, etmediniz, etmiyorsunuz, edecek de değilsiniz. Yâhut siz de benim edeceğim tevhid 

ve ihlâs ile ibâdet etmediniz, etmiyorsunuz ve etmezsiniz. (ELMALILI 10/15) 

(6).“Sizin (bâtıl) dîniniz size, benim (hak) dînim de banadır.”  Yâni benim dînim ayrı, sizin dîniniz 

ayrıdır. Ben sizin mâbudlarınıza tapanlardan değilim, siz de benim taptığım ilâha tapmıyorsunuz. Ben 

sizin mâbudlarınıza ibâdet edemem, siz de benim mâbûduma ibâdet için hazır değilsiniz. Onun için 

benim yolum ve sizin yolunuz hiçbir zaman birleşmez. Bu ifâde kâfirlere hoş görünmek için değil, 

kâfirleri üzerinde devam ettikleri sürece onlardan kesinlikle beraat ve ilişki kesmeyi ilân etmek 

içindir. Aynı zamanda kâfirlerin, din konusunda Allâh’ın Rasûlü ve O’na îman edenler ile hiçbir 

zaman uzlaşmayacağını belirtmeyi ve bu konuda ümitlerini kesmelerini de kapsamaktadır.  Bu beraat 

ilânı, bu sûreden sonra nâzil olan Mekki sûrelerde peşpeşe tekrarlanmıştır. (bk. Yûnus 10/41, 104; 

MEVDÛDİ 7/278, 279)  

İslâm’ın tebliğine / insana ulaşmasına, onun hayata geçirilmesine engel olunmadıkça ve 

saldırılmadıkça prensip böyledir. Yoksa dinlerini onaylamak için değildir. (H. T. FEYİZLİ 1/603) 

Hiç şüphesiz câhiliyye câhiliyyedir, İslâm da İslâm. Aralarında derin farklar vardır. Tek çâre, 

bütünüyle câhiliyeden sıyrılmak ve yine bütünüyle İslâm’a girmektir. Tek yol, içindeki bütün 

özellikleri ile câhiliyeden ayrılmak ve bütün özellikleri ile İslâm’a göç etmektir. Bu konuda atılacak 

ilk adım, dâvetçinin câhiliyye sisteminden farklı olduğunu ortaya koyması ve ondan tamâmen ayrı 

olduğunun bilincinde olmasıdır. Düşüncede, sistemde ve uygulamada tamâmen ayrı. Bu ortak 

noktalarda buluşmaya aslâ müsaade etmeyen bir ayrılıktır. Yardımlaşmayı imkânsız kılan bir 

farklılıktır. Ne zaman câhiliyye taraftarları bütünüyle câhiliyeden İslâm’a geçerlerse o zaman sona 

erer. Yama yok. Orta yolda çözüm arama yok. Yolun ortasında buluşma yok. (S. KUTUB, 10/590) 
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110 / Nasr Sûresi 

Medîne döneminde, Mekke fethedildikten sonra nâzil olmuştur. Üç âyettir. İlk âyette geçen ve sûreye 

ad olan “nasr” kelimesi “yardım” demektir. Allâh’ın yardımını anlattığından bu adı almıştır. (H. T. 

FEYİZLİ 1/603) 

Hz. Ebubekir, Abdullah b. Abbas gibi bir kısım sahâbiler, Nasr sûresinin inmesiyle Efendimiz (s)’in 

vefâtının yaklaştığını anlamışlar, işin farkında olmayanlar buradaki yardım ve zafer müjdelerine 

sevinirken, onlar hazin hazin gözyaşı dökmüşlerdir. (Buhâri Tefsir 11, Tirmizi Tefsir 110’den Ö. 

ÇELİK, 5/639) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

110/1-3  FETİH  VE  ZAFER  SONRASI  O’NU  TESBİH  ET  VE  MAĞFİRET  DİLE 

1-3. (Ey Peygamberim!) Allâh’ın (vaadettiği) yardımı ve (Mekke) fethi gelince,  2. İnsanların 

Allâh’ın (son) dînine akın akın girdiklerini görünce,  3. Hemen Rabbini hamd ile (överek) tesbih 

et ve O’ndan bağışlanma dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. 

 

1-3.’Allâh’ın (vaadettiği) yardımı ve (Mekke) fethi gelince,’ Müfessirlere göre ‘Allâh’ın 

yardımı’ndan maksat, Mekke petperestlerine veya bütün düşmanlarına karşı Allâh’ın Hz. 

Peygamber’e yardım etmesi ve onu zafere kavuşturmasıdır; mecâzen ‘dînin kemâle ermesi, son 

şeklini alması’ anlamında da yorumlanmıştır. (KUR’AN YOLU 5/707) 

(..) Şu bir gerçek ki, Mekke’nin fethi hicretin 8’inci yılı Ramazan ayında gerçekleşmiş, bu sûre ise 

hicretin 10’uncu yılının sonunda ya da 11’inci yılın ortalarında indirilmiştir. O hâlde Mekke’nin fethi 

ile söz konusu sûrenin iniş zamanı arasında iki seneden fazla bir süre bulunmaktadır. Bundan dolayı 

Nasr sûresindeki fetih sözcüğü yalnız Mekke’nin fethini değil, hicri 9’uncu yıla rastlayan Taif’in 

fethini, Tevbe sûresinde zikredilen Tebük savaşını ve kısacası Hz. Peygamber (s)’in vefâtının 

öncesine kadar Allâh’ın ona nasip kıldığı tüm fetihleri ifâde etmektedir. Bu sûre aynı zamanda 

hicretin 9’uncu ve 10’uncu yılında Hz. Peygamber (s)’e biat etmek üzere Arap yarımadasının her 

tarafından Medîne’ye gelip akın akın Allâh’ın dînine girmelerinden, kısacası Yemen’den Hicaz’a, 

Doğu’dan Batı’ya İslâm’ın ve Allah Rasûlü (s)’in otoritesinin tüm Arap yarımadasına 

yayıldığından söz etmektedir. (MEVDÛDİ) Bu da hiç kuşkusuz –ELMALILI’nın da dediği gibi- 

İslâm’a kapalı olan kalplerin fethedilmesiyle mümkün olmuştur. (M. DEMİRCİ 3/659)   

(2).‘Ve insanları gördün, Allâh’ın dînine dalga dalga giriyorlar’ ‘Girdiler’ buyurulmayıp 

‘giriyorlar’ buyurulması da hepsinin girmeleri tamam olmuş olmayıp, girmeye başladıklarına ve 

peyderpey gireceklerine işâret eder. İşte bu ölçü iledir ki, ‘nâs: insanlar’ Arap’tan başkasını da 

içine alır ve gelecekteki girmeler de bu hâle katılmış olacağı anlaşılır. Yâni giriyorlar ve girecekler. 
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‘Allâh’ın dînine’ Yâni Hak İslâm milletine ki, Allah katında din odur. Ondan başka din isteyenin dîni 

kabul olunmaz. ‘Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır.’ (Âl-i İmran 3/19; ELMALILI 10/28, 29) 

‘İnsanların Allâh’ın (son) dinine akın akın girdiklerini görünce,’  Ebâ Ömer b. Abdü’l Berr 

demiştir ki: ‘Resulullâh’ın vefâtında Araplar’da kâfir kalmamıştı. Mekke’nin fethini müteâkip Huneyn 

ve Taif muhârebelerinden sonra hepsi İslâm’a girmiştir. Kimi kendi gelmiş, kimi de fevç fevç 

elçilerini ve temsilci heyetlerini göndermişlerdi. İbnü Atıyye de demiştir ki: Bunun ‘kâfir 

kalmamıştı’ demesinden maksat –Allah daha iyi bilir- puta tapıcı Arap kalmamıştı, demek 

olmalıdır. Çünkü Beni Tağlib Hristiyanları Rasûlullâh’ın hayâtında henüz İslâm’a girmiş olmayıp 

cizye vermeyi kabul etmişlerdi. O hâlde maksat, Mekke’liler, Taif’liler, Yemen’liler, Havâzin’liler ve 

diğer puta tapıcılar olmuş olur.’ (ELMALILI 10/29) 

(3).‘Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan bağışlanma dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul 

edendir.’ ‘Hamd’dan murat Allâh’a hamd-ü senâ ve şükretmektir. ‘Tesbih’den murat, Allâh’ı her 

bakımdan tenzih etmektir. Burada ‘Rabbinin bu mûcizesini gördükten sonra O’na hamdedip, O’nu 

tesbih et’ denmiştir. Hamdin anlamı, ‘bu büyük başarının senin mârifetin sonucu gerçekleştiği aklına 

bile gelmemelidir. Bu (başarı) tamâmen Allâh’ın lütfu ile olmuştur. Bunun için Allâh’a şükret, kalp 

ve lisân ile bunu itiraf et. Çünkü böyle büyük bir işi gerçekleştiren ve bu başarının yaratıcısı ancak 

Allah’tır, hamde ancak O müstehaktır’ şeklindedir. (MEVDÛDİ, 7/286, 287) 

Hadis: ‘Allâh’a yemin ederim ki, ben günde yetmiş defâdan fazla Allah’tan bağışlanma diliyor ve 

O’na tevbe ediyorum.’ (Buhâri Deavât 3; İ. KARAGÖZ 8/662) 

Hadis: Hz. Âişe (r) anlatıyor: Rasûlullah (s) vefâtından önce ‘Sübhâneka’llâhümme ve bi hamdike 

ve estağfiruke ve etûbü ileyke’  ‘Allâh’ı hamd ile tesbih eder, Allah’tan mağfiret diler ve O’na tevbe 

ederim.’ Sözlerini çokça söylerdi. Kendisine: ‘Ey Allâh’ın Rasûlü! Görüyorum ki sen: ‘Allâh’ı 

hamdiyle tesbih ederim. Allah’tan mağfiret diler, O’na tevbe ederim’ sözlerini çokça söylüyorsun, 

bunun sebebi nedir?’ diye sordum. Fahr-i Kâinat (s): ‘Rabbim bana ümmetimde bir alâmet göreceğimi 

haber vermişti. Bu alâmeti gördüğüm takdirde bu tesbîhi çokça söylememi buyurdu. İşte ben o 

alâmeti görmüş bulunuyorum’ buyurdu ve Nasr sûresini okudu. (Buhâri Tefsir 110, Müslim Salât 

217’den Ö. ÇELİK, 5/643)   
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111 / Tebbet Sûresi 

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Beş âyettir. Tebbet, “kurusun” mânâsına bedduâdır. Adını ilk 

âyetteki aynı kelimeden almıştır. Leheb ve Mesed sûresi de denilir. Ebû Leheb ve karısı, Allah 

Rasûlü’ne eziyet için gece geçeceği yollara çalı, diken atarlardı. Sûre, İslâm’a karşı tavır alan ve engel 

koyan Ebû Leheb, karısı ve benzerlerine yönelik inmiştir. (H. T. FEYİZLİ 1/603) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

111/1-5  EBÛ  LEHEB’İN  İKİ  ELİ  KURUSUN  

1-3. Ebû Leheb’in elleri kurusun (o kahrolsun), hem kahroldu (helâk oldu.) 2. Malı ve kazandığı 

(şeyler) ona fayda vermedi. 3. (O) alevli bir ateşe girecektir. 

4, 5. Odun hamalı (gibi İslâm’a ve müslümanlara karşı kin ve fesat yükü taşıyan) karısı da, 

boynunda (hamallık simgesi) bükülüp örülmüş bir ip olduğu hâlde (ateşe girecektir). 

 

1-5. (1).’Ebû Leheb’in elleri kurusun (o kahrolsun), hem kahroldu (helâk oldu.)’ ‘Ebû Leheb’in 

elleri kurusun’ meâlindeki 1’inci âyet mecâzi bir ifâde olup, onun helâk olması yönünde bir 

bedduâdır. Devâmındaki ‘tebbe’ fiili bedduânın gerçekleşeceğini ifâde eder; nitekim öyle de olmuştur. 

(KUR’AN YOLU 5/711) 

‘Ebû Leheb’in elleri kurusun ve helâk olsun’ âyeti, İslâm düşmanlarına bedduâ edilebileceğini 

ve ‘Kurudu ve helâk oldu’ cümlesi, bu tür bedduanın kabul edileceğini gösterir. (..) İslâm 

düşmanlarına bedduâ edilebilir. Nuh (as), ‘Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden tek kişi bırakma’ 

(21/76, 77). Diye kâfirlere bedduâ etmiştir. Yüce Allah, müminlere kin tutan münâfıklar için ‘De ki: 

Kininizle ölün’ (3/119) diye bedduâ edilmesine izin vermiştir. (İ. KARAGÖZ 8/666)  

Hz. Peygamber ‘Önce, en yakın akrabânı uyar.’ (Şuarâ 26/214) âyeti inince, yakınlarını Safâ 

tepesine çağırıp açıkça gerçek dîne dâvet etti. Burada amcası Ebû Leheb ‘Bizi bunun için mi çağırdın? 

Helâk olasın!’ demişti. Bunun üzerine bu sûre inmiştir. (Buhâri Tefsir 111/1-3, Müslim Fiten 91) ‘İki 

eli kurusun’ demek, ‘kendi kahrolsun’ demektir, ‘kurudu da’  bir gerçeği haber vermektir. Nitekim 

Ebû Leheb Bedir savaşından birkaç gün sonra ‘kabarcıktan’ ölmüş, naaşı üç gün evinde kalmış, 

kokmuş, Sudanlılardan ücretle tutulan adamlar tarafından kaldırılıp gömülmüştür. (Beyzâvi’den H. 

DÖNDÜREN 2/974) 

(2).‘Malı ve kazandığı ona fayda vermedi.’ Müfessirler 2’nci âyette Ebû Leheb’in kazandığı 

bildirilen şeyden maksadın onun çocukları, malı ve itibârı olduğunu söylemişlerdir. Buna göre âyet, 

bunların hiçbirinin kendisini kötü sondan kurtaramadığını ifâde eder. (KUR’AN YOLU 5/711) 

(3).‘O bir ateşe yaslanacak ki,’ yarın âhirette bir ateşe girecek ki ‘gâyet alevli’ dünyâda eşi, benzeri 

görülmemiş son derece şiddetli bir alev ve iltihâbı olan bir ateş, yâni sâdece cisimleri yakan bir ateş 
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değil, ruhları sarıp gönüllere nüfuz eden ‘Allâh’ın tutuşturulmuş ateşidir ki, gönüllere işler.’ 

(Hümeze 104/6, 7) âyetinde buyurulan cehennem ateşidir. (ELMALILI, 10/51) 

(4, 5).‘Odun hamalı karısı da, boynunda bükülüp örülmüş bir ip olduğu hâlde (ateşe girecektir).’ 

Ebû Leheb’in karısı, Harb b. Ümeyye’nin kızı Ümmü Cemil’dir. Ümmü Cemil, Ebû Süfyan’ın kız 

kardeşi olup Muâviye’nin hâlasıydı. İsmi Avra idi. O Rasûlullah (s) ile komşuluk etmişti. Diken, 

pıtrak ve diken gibi bir bitkiden oluşan koca demetleri getirir, geceleri Rasûlullah (s) Efendimizin 

yoluna yayardı. –Allâh’a sığınırız – ayağına batsın ya da eteğine dolaşsın diye yoluna diken koyardı. 

(İ. H. BURSEVİ 23/675)  

(..) İçinde yaşadığı toplumun aristokrat bir âilesinden olan Ümmü Cemil’in odun taşıyan bir hamal 

olarak nitelendirilmesi, onun bu işi bizzat yapmış olduğu anlamına gelmez. Çünkü sözü edilen kadın, 

esâsen izzet ve servet içinde yaşamış birisidir. O yüzden toplum içindeki itibârına zarar verecek bir iş 

yapmaya kalkışması – bu işi geceleyin yapmış olduğu ileri sürülse de – pek münâsip değildir. Bu 

itibarla söz konusu kadının hem Hz. Peygamber (s)’e eziyet etmek hem insanlar arasında nefret 

ateşini tutuşturmak hem de İslâm’ın yayılmasına engel olmak için gizliden gizliye gerçek dışı 

söylentiler uydurup onları yayması (nemmamlık) âyetin rûhuna daha uygun düşmektedir. Nitekim 

Arapların da bu ve benzeri yollarla söz taşıyanlar için ‘odun hammalı’ tâbirini kullandıkları bir 

vâkıadır. (M. DEMİRCİ 3/662, 663) 

‘Boynunda bükülmüş bir ip olduğu hâlde’ âyetine gelince, bundan maksadın onun âhirette göreceği 

azâbın bir çeşidine işâret olduğu mânâsı tercih edilir. Bükülmüş ipten maksat da cehennem 

iplerinden bir ipdir. Nitekim bu konuda Mücâhid ve Urve: ‘Ateşten bükülmüş bir ip’ ; yine Mücâhit 

‘Demirden bir tasma’ demiştir. Zaten Araplar da çıkrığa ‘mesed’ demiyorlar mı? (S. HAVVÂ 

16/442) 
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112 / İhlâs Sûresi 

Mekke döneminde inmiştir. Dört âyettir. Kur’ân’ın ve İslâm’ın özü olan sûredir. Bu sebeple bu adla 

anılmıştır. (H. T. FEYİZLİ 1/604) 

Müşriklerin Rasûlullah (s)’e ‘Rabbinin nesebini söyle’ demeleri üzerine Cenâb-ı Hak, kendini 

tanıtmak üzere bu sûreyi indirdi. (Ahmed b. Hanbel 5/133, 134’den Ö. ÇELİK, 5/656) 

Hadîs: ‘Canım kudret elinde olan Allâh’a yemin ederim ki, bu sûre Kur’ân’ın üçte birine denktir. 

(Buhâri Tevhid 1, Müslim Müsâfirin 259’den Ö. ÇELİK, 5/655) 

İhlâs sûresinin Kur’ân’ın üçtebirine denk olduğuna dâir yukarıda geçen hadîsi yorumlayan 

âlimlerden bir kısmı, bu denkliği sûreyi okumanın sevâbı, bir kısmı da konusu ve mânâsı yönünden 

değerlendirmişlerdir. İkinci görüşe göre sûre, Kur’ân’ın üç temel konusundan ilki olan tevhidle 

alakalı olup bu sûrenin anlamını iyice kavrayan ve itikâdını bu sûrenin öğretisi yönünde oluşturan bir 

kimse Kur’ân’ın tevhid ve akâid bölümünü de kavrayıp benimsemiş olur. (KUR’AN YOLU 5/716) 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

112/1-4  O’NUN  HİÇBİR  DENGİ  YOKTUR 

1. (Ey Peygamberim!) De ki: “O Allah, tek’dir.” (Ortağı ve benzeri yoktur.) 

2. Allah Samed’dir (her varlık O’na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir, başvurulup yardım 

istenilecek tek varlık O’dur). 

3-4. (O) doğurmadı (baba olmadı) ve doğmadı da. 4. Hiçbir şey O’na denk (ve benzer) değildir. 

 

1-4.(1).’De ki: “O Allah, birdir.” Allah Teâlâ birdir, tektir. O. ‘Baba, Oğul, Rûhu’l Kudüs’ üçlüsüne 

inanan hıristiyanların dediği gibi değildir. Yine O, birçok ilâhın varlığına inanan müşriklerin inandığı 

gibi de değildir. (Ö. ÇELİK, 5/657) 

 

Allâh’ın ‘bir’ olarak vasıflanmasının üç mânâsı vardır ve her biri Yüce Allah hakkında doğrudur: (a) 

‘O birdir’ O’nun yanında ikinci bir ilâh yoktur. Bu O’nun ‘sayı mânâsında bir olmadığını’ ifâde 

eder. Aslında bu sûreden maksat, müşriklere bir cevap olarak, Allâh’ın ortağı olmadığını 

bildirmektir. (b) ‘O tektir,’ benzeri ve ortağı yoktur. Nitekim ‘Falan şahıs asrında tektir’ dendiğinde 

bu, onun benzeri olmadığı anlamına gelir. (c) ‘Allah birdir,’ bölünmez, parçalara ayrılmaz. (Ö. 

ÇELİK, 5/657) 
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(2).‘Allah Samed’dir’  ‘Samed’ kelinesi, ‘herkesin kendisine ihtiyâcını arzettiği, fakat kendisi 

kimseye muhtaç olmayan’ anlamına gelir. (Râgıp el İsfehâni) Sûredeki bağlamına göre samed, ‘var 

oluş bakımımndan kimseye muhtaç olmayıp, herşeyin varlık ve devâmını kendisine borçlu olduğu 

‘vâcibü’l vücud’ demektir. Buna göre samed kelimesi, doğrudan doğruya ahad isminin 

açıklamasıdır; daha sonra gelen ‘doğurmamış ve doğmamıştır’ meâlindeki âyet de samed isminin 

açıklamasıdır. Taberi ‘samed’i  ‘kendisinden başkası ibâdet edilmeye lâyık olmayan tek mâbud’ 

olarak tanımlamıştır. Kur’ân-ı Kerîm’de sâdece burada geçen samed ismi, başta ‘esmâ-i hüsnâ 

hadîsi’ olmak üzere (Tirmizi Deavat 83) bâzı hadislerde de yer almıştır. (Buhâri Tefsir 112, Tirmizi 

Deavat 64’den KUR’AN YOLU 5/715, 716) 

(3).‘O doğurmamış’ Allah doğurmamıştır, dolayısıyla hiçbir evlât edinmemiştir. O’nu ne oğlu ne de 

kızı vardır. Allah, bütün kemâl sıfatlarıyla muttasıf olduğu gibi, noksan sıfatlardan da uzaktır. 

Görüldüğü üzere âyetin bu kısmı, Allâh’a evlât nisbet edenlerin hepsini reddeder. Meselâ, ‘Üzeyr 

Allâh’ın oğludur’ (bk. Tevbe 9/30) diyen Yâhudileri; ‘Mesih Allâh’ın oğludur’ (bk. Tevbe 9/30)  

diyen hıristiyanları ve ‘Melekler Allâh’ın kızlarıdır’ (bk. Sâffât 37/150, 153; Zuhruf 43/16) 

iddiâsında bulunan Arap müşriklerini reddeder. Yüce Allah, kendisinin çocuğu olmadığını bildirerek 

bunların hiçbirini kabul etmez. (Ö. ÇELİK, 5/659) 

‘ve doğmamıştır.’ Allah doğmamıştır da. O. ne bir babanın, ne de bir ananın çocuğu olmuştur. Çünkü 

doğan herşey sonradan olur. Yüce Allah ise kadîm ve ezelîdir, evveli yoktur. Ne doğmuş olması, ne 

de bir babasının olması mümkün değildir.  Bu âyetle, soy ve neseple alâkalı ne varsa bütün yönleriyle 

hepsini yüce Allah’tan nefyeder. (Ö. ÇELİK, 5/659) 

(4).‘Hiçbir şey O’na denk (ve benzer) değildir.’ Ne zâtında, ne sıfatlarında, ne de fiillerinde, 

yaratıklarından hiçbiri O’na benzemez. Çünkü O, herşeyin yegâne sâhibi ve yaratıcısıdır. Şu hâlde 

yarattıklarından, O’nun seviyesine yükselecek veya yaklaşacak bir benzeri olması mümkün değildir. O 

bundan nihâyetsiz yücedir, uzaktır. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:  ‘…O’nun benzeri gibi hiçbir 

şey yoktur. O, herşeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir.’ (Şûrâ 42/11; Ö. ÇELİK, 5/660)  
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113 / Felâk Sûresi 

Bu ve sonraki sûre Mekke’de nâzil olmuştur. Beş âyettir. Adını içerisinde geçen “felâk” kelimesinden 

almıştır. Bu ve bundan sonraki sûreye, birlikte “el-Muavvizeteyn” denilir. Allâh’a sığınmayı ifâde 

eder. 

Hadis: Buhâri – kendi senediyle – Hz. Âişe’den Hz. Peygamberin şöyle bir hâlini rivâyet etmektedir: 

‘Hz. Peygamber her gece yatağına girdiğinde avuçlarını birleştirir, içlerine üfler ve İhlâs, Felâk ve 

Nâs sûrelerini avucunun içine okur, sonra ellerini vücûdunun ulaşabildiği her tarafına sürerdi. Önce 

başından ve yüzünden başlar, vücûdunun ön tarafını sıvazlardı ve bunu üç kere tekrarlardı.’ Bu hadîsi 

sünen yazarları (Ebû Dâvud Edeb 107) de bu şekilde rivâyet etmişlerdir. (S. KUTUB, 10/611)  

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

113/1-5  SABAHIN  RABBİNE  SIĞINIRIM 

1-5. (Rasûlüm!) De ki: “Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin (içinde 

işlenenlerin) şerrinden, düğümlere üfleyen (büyücü)lerin şerrinden ve hased et(meye başla)dığı 

zaman hasetçinin şerrinden, tanyerini ağartan Rabbe sığınırım.” 

 

1-5. (1).‘De ki: Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım.’ ‘Felâk’ sözlükte ‘yarıp 

çıkarmak’ demektir. Burada çoğunluğun görüşüne göre ‘gecenin karanlığının yarılmasıyla ortaya 

çıkan sabah vakti’ anlamına gelir. Nitekim Cenâb-ı Hak kendisi için ‘fâliku’l isbah: Gecenin 

karanlığını yarıp sabahı çıkaran’ sıfatını kullanır. (En’âm 6/96) Buna göre ‘Rabbü’l felâk: 

Sabahın Rabbi’ demek olup, karanlıklardan aydınlığa çıkmak, zor durumlardan rahata erişmek için 

aydınlığın yaratıcısı Allah Teâlâ’ya sığınmayı emretmektedir. (Ö. ÇELİK, 5/664) 

Ancak, bir sonraki âyetle bağlantısı dikkate alındığında (felâk) kelime(si)nin ‘yokluktan yarılıp çıkan 

mahlûkat’ şeklinde özetleyebileceğimiz daha genel bir anlam içerdiğini kabul etmek gerekir.  Buna 

göre ‘felâk’ kelimesi, kâinâtın yokluk alanından belki bir patlama ile ilk meydana gelişini ve 

yaratılışını ifâde eder. Bu cümleden olmak üzere arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan 

yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, rahimlerden çıkan yavrular gibi Allâh’ın kudretiyle bir 

asıldan, bir kaynaktan ayrılıp çıkan bütün mahlûkat felâk kelimesinin kapsamına girer. (KUR’AN 

YOLU 5/719) 

İnsana düşman olan şeytan, zarar verir. Nefsâni arzuları zarar verir, kötü insanlar zarar verir, 

hastalıklar, musibetler ve belâlar zarar verir. İnsan, bunlardan her zaman kendi imkânları ile 

kurtulamaz, bu nedenle Allâh’ın yardımına ihtiyaç duyar. Hasta olmamak için tedbirli olmak, 

hastalanınca tedâvi olmak, zarar ve kötülüklere karşı her türlü tedbiri almak gerektiği gibi; 

gelebilecek her türlü zarar ve tehlikelere karşı görünür görünmez kazâlardan, belâlardan, âfetlerden, 

musibetlerden ve insanların şerrinden Allâh’a sığınmak gerekir. Birinci âyetteki ‘Sabahın Rabbine 
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sığınırım’ emri, Peygamberimizin şahsında bütün müminlere yöneliktir. ‘Sen hemen Allâh’a sığın.’ 

(40/56). Bu âyet ile kendisine sığınılması emredilmektedir. (İ. KARAGÖZ 8/677) 

(2).‘Bütün yarattıklarının şerrinden,’ Öncelikle çok genel bir ifâde kullanılmıştır. (..) Fakat 

zararlarının büyüklüğüne dikkat çekmek üzere, bu genel ifâdeden sonra özel olarak üç şeyden söz 

edilir ve özellikle bunların şerrinden de Allâh’a sığınmanın önemi vurgulanır. Sözü geçen üç şeyden 

birincisi şudur: (Ö. ÇELİK, 5/665) 

(3).(a).’karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden,’ (Buna göre) bastırdığında soğuğun, 

battıklarında Süreyya yıldızı veya güneşin, tutulduğunda ayın, soktuğunda yılanın ve zarar veren 

herşeyin şerrinden Allâh’a sığınmak gerekir. Ancak burada da müfessirlerin çoğunluğu (..) ‘gece’ 

mânâsını tercih etmişlerdir. Çoğu zaman ve özellikle bu âyetlerin indiği devirlerin şartlarındaki 

insanlar için gece karanlığı korkutucu ve ürperticidir; faydaları yanında bâzı sıkıntıları da vardır. 

Çünkü gece karanlığında insanın faaliyetleri zorlaşır, gündüzün yapılan işlerin bir kısmı gece 

yapılamaz, hatta bâzan imkânsız hâle gelir; yolcu yolunu şaşırır, düşmana karşı korunmak 

güçleşir. Râzi şöyle der: ‘Geceleyin yırtıcı hayvanlar inlerinden, haşereler yerlerinden çıktığı; 

hırsızlar ve soyguncular hücuma geçtiği, yangınlar olduğu ve yardım imkânı azaldığı için gecenin 

şerrinden Allâh’a sığınılması emredilmiştir. (KUR’AN YOLU 5/720, 721) 

(4).(b).’düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,’ Bunlar sihir ve büyü yapan kimselerdir. Erkek 

veya kadın olabilir. Fakat bu işleri daha çok kadınlar yaptığı için ‘üfleyen kadınlar’ mânâsında 

‘neffâsât’ kelimesi kullanılmıştır. Mâmâfih bundan ‘üfleyen nefisler, şahıslar, gruplar’ mânâsını 

anlamak da mümkündür. Büyüler, ipler düğümlenerek ve bu düğümlere üflenerek yapılır. Yapılan 

büyüler insanı etkilemekte, psikolojisini bozmakta, eşler arası münâsebetleri aksatacak bir etki icra 

etmekte, hatta eşlerin birbirinden ayrılmalarına yol açabilmektedir. (bk. Bakara 2/102) Bu sebeple 

İslâm dîni büyü yapmayı haram kılmış ve bu zararlı kişilerin ve yaptıklarının şerrinden Allâh’a 

sığınmayı emretmiştir. (Ö. ÇELİK, 5/665, 666) 

Büyü yapmak büyük günahtır. Peygamberimiz (s) büyü yapmanın insanı helâk eden büyük 

günahlardan biri olduğunu bildirmiştir. (Müslim Îman 145) Büyü yapmak veya gizliyi ve geleceği 

bilebileceğine ve etkisine inanmak inkâr, böyle bir inanç olmadan büyü yapmak ve yaptırmak büyük 

günahtır. (Buhâri Vesâyâ 23, Müslim Îman 144, Ebû Dâvud Vesâyâ 10; İ. KARAGÖZ 8/678, 679)   

 (5).(c).’ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden’ Hased, nîmeti hak eden kimseden o nîmetin 

zâil olmasını temenni etmektir. Nîmetin dînî veya dünyevi olması bir şeyi değiştirmez. Nitekim şöyle 

denmiştir: ‘Mümin gıpta eder, kâfir ise hased. (Fudayl b. İyaz’dan) Efendimiz (s) şöyle buyurmuştur: 

‘Ateşin odunu yeyip tükettiği gibi hased de hasenâtı yeyip tüketir.’ (İbn Mâce Zühd 22, Ebû Dâvud 

Edeb 52) Semâdaki ilk günah İblis’in Âdem (as)’a haset etmesidir. Bunun üzerine Allah Teâlâ onu 

cennetten çıkarmış ve kovmuştur. Böylelikle o şeytân-ı racîm kovulmuş, şeytan olmuştur. 

Yeryüzündeki ilk günah ise Kâbil’in Hâbil’e hased edip onu öldürmesidir. (İ. H. BURSEVİ 

23/700) 
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114 / Nâs Sûresi 

Mekke’de inmiştir. Altı âyettir. Adını içerisinde geçen “nâs” kelimesinden almıştır. 

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla 

 

114/1-6  İNSANLARIN  RABBİNE  SIĞINIRIM 

1-6. (Rasûlüm!) De ki: “İnsanların kalplerine vesvese veren (günaha teşvik eden, ibâdetlerden 

alıkoyan, Allâh’a sığındıkça geri çekilen) o sinsi vesvese verici insan ve cin (şeytanlar)ın şerrinden 

insanların Rabbine, insanların melikine (hükümdarlar hükümdarına ve sâhibine), insanların 

(Allâh’ı olan) İlâh’ına sığınırım.” 

 

1-6. (1-3).‘De ki: ‘Sığınırım insanların Rabbine,’ ‘İnsanların Melik’ine,’ ‘İnsanların ilâhına’: 

‘İnsanların Rabbi’; onları yaratan, besleyen, büyüten, koruyan, terbiye eden Allah’tır. ‘İnsanların 

Melik’i’; onların sâhibi, hükümdârı, işlerini idâre eden, insanlığın selâmet ve saâdetini temin edecek 

olan hükümleri koyan Allah’tır. ‘İnsanların ilâhı’; onların mâbudu, ilâhlık ve mâbudluk sıfatlarına 

sâhip olan ve kendinden başka gerçek mânâda bu sıfatlara kimsenin sâhip olmadığı Allah’tır. (Ö. 

ÇELİK, 5/672) 

(4).‘O sinsi şeytanın şerrinden,’ ‘Vesvas’ kelimesi hem insanlara vesvese veren görünmez şeytanı, 

hem de insanları ve onlara kötülük yaptırmak için gizlice tuzak kuran insan şeytanlarını, şeytan 

karakterli insanları ifâde eder. Sinsi diye tercüme ettiğimiz ‘hannâs’ kelimesi ise ‘gizli hareket 

eden ve geride kalmayı âdet hâline getiren’ anlamında bir sıfattır. (KUR’AN YOLU 5/725)  

(5).‘Ki o insanların kalplerine hep vesvese verir.’ ‘Vesvese’ şüphe, tereddüt, kuruntu, gizli söz, 

kişinin içinden geçen düşünce’ demektir; terim olarak zihinde irâde dışı beliren ve kişiyi kötü ya da 

faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen kaynağı belirsiz fikir, şüphe ve kuruntu’ anlamına 

gelir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye ‘vesvese vermek’ denir. Vesvese, genel olarak 

insanı kötü, din ve ahlâk dışı davranışlara yönelten bir iç itilme olarak hissedilir. Bu anlamdaki 

vesvesenin kaynağı şeytandır.  Nitekim birçok âyette şeytanın insana vesvese verdiği ifâde edilmiştir. 

(meselâ bk. A’raf 7/20; Tâhâ 20/120). Kötülük sembolü olan şeytan, gerçek bir varlığa sâhip olmakla 

birlikte, onun insan üzerindeki etkisini psikolojik yolla gerçekleştirdiği düşünülmektedir. (DİA 

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, IV/458). Vesvesenin bir diğer kaynağı ise kişinin nefsidir. Kâf sûresinin 

16’ncı âyeti de bunu ifâde etmektedir. (KUR’AN YOLU 5/724, 725).   

Hadis: Safiyye (vâlidemiz) Rasûlullah (s)’i itikâfta iken ziyâret eder. Rasûlullah da Safiyye’yi evine 

götürmek için geceleyin onunla birlikte dışarı çıkar. O sırada Ensar’dan iki adam onunla karşılaşır. 

Bu iki adam Peygamber (s)’i görünce koşarlar. Bunun üzerine Rasûlullah (s) ’Yavaş olun bakalım, 

Yanımdaki kadın Huyey’in kızı Safiyye’dir’ buyurur. Onlar: ‘Ey Allâh’ın Rasûlü biz Allah Teâlâ’yı 
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(Rasûlünün uygun olmayan bir davranışta bulunmasından) tenzih ederiz’ derler. Bunun üzerine 

Peygamber (s): ‘Doğrusu şeytan Âdemoğlunun vücûdunda kan gibi dolaşır. Ben sizin gönlünüze 

şeytanın herhangi bir şey yâhut herhangi bir kötülük atmasından korkarım’ buyurur. (Buhâri, 

Müslim’den S. HAVVÂ 16/475) 

(6).‘Gerek cinlerden olsun, gerek insanlardan.’ (..) İnsanları aldatmaya ve doğru yoldan saptırmaya 

çalışan iki tür şeytan vardır: (1) Birincisi cin şeytanlarıdır ki bunlar insanların içine vesvese 

düşürerek onları yanlış yola sürüklemek isterler. Her insanın kendisini kötülüklere sürüklemeye, kötü 

işleri onun gözünde güzel göstermeye çalışan bir şeytanı vardır. Nitekim Hz. Peygamber, ‘her insanın 

kendine âit bir cini (şeytanı) bulunduğunu’ bildirmiştir. (Dârimi Rikak 25, Müsned 1/385) Başka bir 

hadiste de ‘Şeytan Âdemoğlunun kan damarlarında dolaşır’ buyurulur. ((Buhâri) (2) İnsanları doğru 

yoldan saptıran diğer şeytan ise ‘insan şeytanları’dır. Bunlar, gerçeklik ve değer ölçülerini 

kaybetmiş, kendilerini nefsâni haz ve arzuların akıntısına kaptırmış. Bu mânâda şeytanın esiri olmuş 

insanlardır. Bunlar insana çoğu zaman suret-i haktan görünerek yaklaşır ve insanı sonu hüsranla 

biten davranışlara yöneltirler. (KUR’AN YOLU 5/725)  

Sûrede cin ve insan şerrinden Allâh’a sığınmayı isteyen buyruk, bizce belirsiz bir kaynaktan veya 

içimizden gelen arzu, duygu ve düşünceler karşısında uyanık olmayı, bunları akıl, vicdan ve dînî 

değerler süzgecinden geçirmeyi de içermektedir. (KUR’AN YOLU 5/725)  

Müslümanlar her hayırlı işine besmele ile başlar ve şeytanın şerrinden korunmak isterler. Ancak, 

şeytanın şerrinden korunmak için, sâdece sözle yetinmek yeterli değildir. Şeytanın şerrinden 

korunabikmek için, İslâm’ı öğrenmek, Allah kelâmı Kur’an hükümlerini uygulamak, şeytan ve 

dostlarıyla mücâdele etmek gerekir. (bk. 4/76) (..) Şeytan ve dostlarıyla mücâdele etmek ve başarılı 

olmak, zor değildir. Çünkü âyette bildirildiği üzere şeytanın hîlesi zayıftır. Ancak yine de 

başarıAllâh’ın lütfu, yardımı ve merhametiyle mümkündür. (4/83; İ. KARAGÖZ 8/688) 

Allah’ın izni ve yardımıyla 3 Aralık 2018 / 25 Rebiul Evvel 1440 Pazartesi günü (Saat 08.53) 

tamamlandı. Sonsuz hamd-ü senâlar olsun. Bilvesîle hatâ ve kusurlarımın affını dilerim. Okumak, 

öğrenmek, amel etmek dileklerimle; Rabbim cennetinde buluştursun. Âmîn.  

 

DUÂ 

Yâ Rabbi! Habîbin Ahmed, server-i kâinat Efendimiz Muhammed (s) hürmetine âciz ve nâçiz hâlimle 

kaleme aldığım şu kitabımı kabul buyurup, rızâna mazhar eyle.   

Bu zelil kulunu, ana ve babalarını, hocalarını, bu kitabın hazırlanmasında hizmeti geçen zevâtı, bütün 

mümin ve mümine kardeşlerimi rahmetinle ve lütfunla ve kereminle bağışlayıp cennetine koy.   

Cümlemizi, sana ortak koşup karşı gelmekten, kibir ve azgınlıktan, hayat – memat fitnesinden, 

Mesih Deccal’in fitnesinden, servet ve fakr-u zarûret fitnesinden, fitnelerin her çeşidinden, gamdan, 

âcizlik ve irâdesizlikten, günahlara dalmaktan, ağır borç altında ezilip kalmaktan, kabir azâbından 

ve cehennem ateşinden koru.  

Îmânı bize sevdir, onu gönüllerimizde zînetlendir. Küfrü, kötülük ve günahı bizlere çirkin kılıp, onlara 

karşı nefretimizi artır yâ Rab!  

Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi bizlere nasip eyle. Sayılı nefeslerimiz 

dolduğunda, fitneye tutulmadan, rezil rüsvâ olmadan emânetini îmanla alıp güzel bir sonla kullarını 
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sâlihlere ilhak buyur Allâh’ım. Âmîn. (Merhum Ekrem DOĞANAY hocamızın ‘Fitneler Devrinde 

mi Yaşıyoruz’ isimli kitabının sonundan alınmıştır.)   
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