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Bismillahirrahmanirrahim
Kuşkusuz bu Kur'ân, en doğru yola iletir; iyi işler yapan müminlere, kendileri için
büyük bir mükâfat olduğunu… müjdeler. (İsrâ: 9)

Kur'ân-ı Kerim, insanları ebedi öğretileriyle en sağlam yol ve yönteme kılavuzluk eder, ona dünya ve ahiret saadetini sunar. Kuşkusuz bu yüce hedefe varmak
sadece onun nurlu bilgilerini anlamaya ve yaşamaya bağlıdır. Kur'ân Arapça olarak
indirildiği için bu bilgi ve kavramlar ancak çeşitli diller aracılığıyla diğer milletlere
ulaştırılır.
Kur'ân-ı Kerim şimdiye kadar çeşitli dillere çevrilmesine rağmen bu çevrilerin
çoğunda sağlamlık ve doğruluk özelliği tam olarak gözetilmemiştir. Bu yüzden İran
İslam Cumhuriyeti'nde Kur'ân tercümesi üzerinde çalışmak için bir merkezin kurulması kaçınılmaz bir zaruretti. Bu hedef doğrultusunda sürekli Kur'ân alanındaki çabalara
önem veren Vakıflar ve Hayır İşler Kurumu, 1994 yılında Tercüman-ı Vahy Merkezi'nin
kurulmasını kararlaştırdı. Bu Merkezin gayesi dünyanın çeşitli dillerinde sağlam ve
akıcı tercümeler hazırlamak ve bu yolla kendi dilleriyle İslâm dininin hakikatlerini
idrak etmek isteyen milyonlarca insana yardımcı olmaktır.
Allah'a hamd ve şükür ediyoruz ki sekiz yıllık bir çalışmadan sonra, bu merkezin
ilmî heyetinin denetimiyle Sayın Murtaza Turabî tarafından hazırlanan bu tercümeyi
Türkçe konuşan kardeşlerimize sunmaya muvaffak olduk. Bu çalışmada hedef geçmişlerin tecrübelerinden yararlanarak herkesin anlayabileceği akıcı bir üslupla yeni
Türkçe bir meal hazırlamaktı.
Şu da kesindir ki, Kur'ân tercümesi ne kadar da dakik olsa, bu ilahi kitaptaki yüce
mana ve kavramları ifade etmekte yetersiz kalır. Çünkü Kur'ân Allah'ın sözüdür; beşerin, onun tüm yönlerine vakıf olması mümkün değildir. Bu yüzden değerli okuyucularımızdan ricamız, karşılaştıkları hataları, gelecek baskılarda düzeltilmesi için kurumumuza bildirmeleridir.
Umarız ki bütün kardeşlerin yardımıyla bu mukaddes ve büyük görevi en iyi şekilde yapmaya muvaffak oluruz.
Muhammed Nakdi
Tercüman-i Vahy Merkezi Başkanı

Sunuş
Bismillahirrahmanirrahim
Şüphesiz, son peygamber Hz. Muhammed'in (Allah'ın salât ve selamı ona ve
onun Ehl-i Beyt'ine olsun) cihanşümul davetinin hedeflerinin gerçekleşmesi, Kur'ân'da
yer alan ilahî öğretinin dünya milletlerine doğru olarak ulaşmasına bağlıdır. Kur'ân-ı
Kerim'in çeşitli dillere tercümesi de bu çerçevede değerlendirilmesi gereken mukaddes
bir çabadır. Kur'ân tercümesi alanında günümüze kadar mütercimler tarafından önemli
çalışmalar yapılmış ve değerli hizmetler sunulmuştur, ancak öncekilerin tecrübelerinden yararlanarak yeni çabalarla bu hizmeti geliştirmek ve yeni eserler oluşturmak mümkündür. Özellikle Ehl-i Beyt İmamları'nın nurlu açıklamalarından istifade edilerek meâl
ve tefsir alanında yeni eserler ortaya çıkarılabilir.
Biz de bu büyük hedef doğrultusunda, ilk önce heyet1 halinde ve sonraları ferdî
olarak Kur'ân-ı Kerim için yeni bir Türkçe meâl çalışmasına koyulduk ve Yüce Allah'ın
inayeti ve tevfiki sonucu bu hedef uğrunda bir ilk adım sayılan bu çalışma ortaya çıktı.
Ehl-i Beyt (a.s)'ın rivayetleri ve tefsiri esas alınarak yapılan bir meâl için var olan talep
ve Tercüman-i Vahy Merkezi'nin bu işe önem verip konuyu sürekli takip etmesi o yüce
hedef için hazırlık çalışması mahiyetini taşıyan bu tercümenin bu aşamada yayınlanmasına sebep oldu.
Bu çalışmada dikkate alınan bazı önemli esasları burada zikretmekte yarar vardır:
1. Tercümenin güzelliğinden çok, sağlamlığı dikkate alınmıştır. Çünkü Kur'ân-ı
Kerim, eşsiz bir edebî kitap olmanın yanı sıra Peygamberimiz vasıtasıyla insanlara
1- Birinci cüz'ün tercümesi toplu çalışma eseridir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Kum şehrinde bulunan
Tercüman-i Vahy Merkezi'nin Hüccetü'l-İslam Muhammed Mucahidî'ye Kur'ân meâli konusundaki teklifi
üzere adı geçen kardeşin çabaları sonucu kurulan tercüme heyetinin üyeleri şu kişilerden oluşuyordu:
Hüccetü'l-İslam Abdullah Turan, Hüccetü'l-İslam Seyyid Seccad Hüseynî, Hüccetü'l-İslam Abbas Kâzimi,
Hüccetü'l-İslam Muhammed Mucahidî, Hüccetü'l-İslam Musa Güneş, Hüccetü'l-İslam Seyyid Hüseyin
Rezevî ve Murtaza Turabi. Fakat heyet üyelerinin çoğunun ikamet yerlerini değiştirmesi ve bu yüzden işi
devam ettiremeyeceklerinin anlaşılması üzerine ikinci cüzden itibaren çalışma Murtaza Turabî tarafından
ferdi olarak sürdürüldü.

ulaştırılan ilahî bir mesajdır ve bizce Kur'ân tercümesinde bu mesajın içeriğinin doğru
şekilde aktarılması öncelik taşır.
2. Ayetler için zikredilen anlamlardan birini belirlemede, ayetlerin zuhuru (belirgin anlamı) esas alınmıştır.
3. Bir ayetin anlamında eşdeğer birkaç ihtimal söz konusu ise, müfessirlerin görüşlerinden birini tercih etmek yerine doğru anlamı belirlemek için, Ehl-i Beyt kaynağından gelen hadislere başvurulmuştur.
4. Türkçede kullanılan ve kolayca anlaşılan Kur'ânî terimler aynen korunmuş ve
bu tür kelimeler için yeni Türkçe karşılıklar arama yoluna gidilmemiştir.
5. Tercümenin manayı tam olarak ifade etmede yetersiz kaldığı veya ilgili hadislerde önemli bir açıklamanın olduğu yerlerde açıklamalara yer verilmiştir. Bu açıklamalarda genellikle Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamları'ndan gelen hadisler
kaynak alınmıştır. Kısa açıklamalar farklı fontla ayetlerin arasına, uzun açıklamalar da
"Ayetlerle ilgili Açıklamalar" başlığı altında Kur'ân'ın sonuna eklenmiştir. Ayrıca son
bölümde, Kur'ân'ı anlamaya yardımcı olacak "Ehl-i Beyt Nazarında Kur'ân" başlığı altında Kur'ân ilimleriyle ilgili bazı önemli konulara yer verilmiştir.
Bu çabanın çeşitli aşamalarında yardımlarını esirgemeyen değerli kardeşlerime
özellikle tercüme üzerinde ciddi bir tashih çalışması gerçekleştiren Hüccetü'l-İslam
Seyyid Seccad Hüseynî'ye, tercümenin tümünü gözden geçirip önemli hatırlatmalar
da bulunan Dr. Kâzım Erdoğan'a, tercümenin bir bölümünü gözden geçiren ve diğer
dillerdeki bazı tercümelerle karşılaştırıp faydalı hatırlatmalarda bulunan değerli kardeş
Celal Yanık'a, tercümeyi edit eden Sayın Vahdettin İnce'ye ve yine tercümeyi gözden geçirip hatırlatmalarını esirgemeyen değerli kardeş Ali Ekber Basmaz'a teşekkür
etmeyi kendime bir borç bilirim. Ayrıca bu çabanın ortaya çıkması için gerekli şartları hazırlayan İran İslam Cumhuriyeti'nin Kum Şehrinde bulunan Tercüman-i Vahy
Merkezi'ne ve ilmî heyetine teşekkür ederim.
Bu çabanın Hz. Resulullah (s.a.a)'ın "Kendimden sonra aranızda iki değerli emanet bırakıyorum, Kur'ân ve öz soyumdan olan Ehl-i Beytim; onlara sarıldığınız sürece asla sapıklığa uğramazsınız; o ikisi havuzda bana varıncaya kadar asla birbirinden ayrılmazlar." diye buyurduğu sahih hadisinde yer alan emri doğrultusunda Yüce
Kur'ân'ı anlamaya ve onunla amel etmeye çalışan her mezhepten mümin kardeşlere
yardımcı olmasını umarız.
Murtaza Turabî
Kum İlmî Havzası
Rebiülevvel / Hicrî 1430
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Ayetlerle ilgili Açıklamalar
Bu bölümde ayetlerin meâllerinin altında "Açıklamalar bölümüne bakınız" diye
atıfta bulunduğumuz açıklamalar sırasıyla yer alır.
1- (Sûre: 2, Ayet: 6 ile ilgili açıklama) İman, küfür, takva, nifak vb. müspet ve
menfi vasıf ve özellikler değişik aşamalara sahiptirler. Bu ayette söz konusu olan inkâr
edenlerden (kâfirlerden) maksat, inkâr ve küfürde son aşamaya varan, bilerek ve inat
üzere Allah'ın yoluna karşı cephe alan ve hidayet için Allah'ın kendilerine vermiş olduğu bütün vesileleri kendi elleriyle yok eden kimselerdir. Bunlara örnek olarak Hz.
Peygamber'in değişik mucizelerini görmelerine ve davetinin hak olduğunu bilmelerine
rağmen ona karşı çıkan Mekke müşriklerini zikredebiliriz.
2- (Sûre: 2, Ayet: 17 ile ilgili açıklama) Bu ayetteki örnekte, münafık olan birisinin
Müslüman görünerek İslam'ın dünyevî faydalarından yararlanmaya çalıştığı ve bunun
da kendisi için sadece geçici bir yarar sağladığı fakat kalbine iman yerleşmediği için
imanın kalıcı sonuçlarından yararlanamadığı açıklanıyor.
Başka bir ifadeyle, akıl ve düşünce insan için bir aydınlık vesilesidir. İnsan bazen bu
nur ve aydınlığı yaratılış nizamı doğrultusunda ve Allah'ın istediği yolda kullanır, bazen
de hidayeti bırakarak yoldan çıkar ve akıl ve düşüncesiyle ilahî yolun aksi istikametinde
planlar yapar. Ama bu planlar, onun biraz ilerlemesini ve birkaç adım atmasını sağlamasına rağmen kalıcı olmaz ve çok geçmeden bu düşünce ve planlar yok olup gider.
Kur'ân buyuruyor ki: Batıla uyanlar, karanlık bir çölde kendi elleriyle bir ateş yakıp bu ufacık ateşle çölü aydınlatmak isteyen kimseye benzerler. Ama o ateş, çok az bir
aydınlık verip sadece etrafını aydınlatır, o da kalıcı olmaz ve kısa bir süre sonra söner.
Yani batıl hile, tuzak ve aldatıcı planlara dayalı olduğundan yok olmaya mahkûmdur."
(bk. Şehit Mutahharî, Kur'ân'ı Tanıyalım, c.2, ilgili ayetlerin tefsiri)

3- (S. 2, A. 23) Önceki ayetlerde tevhid inancı açıklandıktan sonra bu ayette nübüvvet inancının, yani Peygamber'e ve onun getirdiği ilahî mesaja inanmanın delili
açıklanmıştır ve Kur'ân'ın ilahî bir mucize olarak bu hususta en büyük delil olduğu
vurgulanmıştır. Kur'ân-ı Kerim, çeşitli yönlerden mucizedir. Onlardan bazılarını şöyle
sıralayabiliriz:
1- Kur'ân ihtiva ettiği ilim ve öğretiler, sunduğu inanç sistemi, yaratılış ve insan
hakkında ortaya koyduğu bilgiler açısından bir mucizedir.
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2- Geçmiş ve gelecekle ilgili gaybî haberleri içermesi bakımından bir mucizedir.
3- Üstün anlatım gücüne sahip oluşu, anlatım şekli ve üslubu (fesahat ve belâgat)
yönünden mucizedir.
4- Fert ve toplum bazında insanlara hidayet oluşu, eğiticiliği ve insanın saadeti
için ileri sürdüğü ferdî ve toplumsal nizamlar yönünden bir mucizedir. (bk. Âl-i İmrân
Sûresi: 49. ayetle ilgili açıklama)

Asırlar boyunca Kur'ân, inanmayan insanlara karşı açıkça meydan okumuş, ama
hiçbir inkârcı Kur'ân'a karşı bir başarı kazanamamıştır.
4- (S. 2, A. 26) Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de sivrisinekten daha büyük olan sinek
ve örümcek gibi böcekler de örnek verilmiştir. (bk. Ankebut: 41 ve Hac: 73) Buna göre
"sivrisineğin üstünde" tabirinden maksat, sivrisinekten daha büyük böcekler veya tüm
canlılardır. Bir başka ihtimale göre maksat, örnekte aranan özellik yönünden sivrisineğin üstünde olan, yani sivrisinekten daha küçük ve daha zayıf varlıklardır.
İmam Cafer Sadık (a.s)'dan nakledilen bir hadiste şöyle deniyor: "Allah'ın sivrisineği örnek vermesi, onun küçüklüğüne rağmen Allah'ın, onda büyük bir gövdeye
sahip olan filde yarattığı her şeyi yaratmış olması yüzündendir. Hatta sivrisineğin iki
organı filinkinden daha fazladır. Bununla Allah, müminlere yaratmadaki inceliğini ve
olağanüstü sanatını göstermek istemiştir." (bk. Tabersi, Tefsir-u Mecmau'l-Beyan, Beyrut:
A'lemi 1995) Bu ayetin sonunda yer alan kâfirlerin ve fasıkların tavırları hakkındaki
açıklamadan anlaşılıyor ki, ilahî öğreti ve bilgileri kavrayabilmek için sadece onun
doğru bir kaynaktan gelmesi yeterli değildir, kişinin kendisinde de birtakım kabiliyetlerin olması gerekir. Küfür ve fasıklık, insanın fıtrî olarak taşıdığı bu kabiliyetini
yitirmesine sebep olur.
5- (S. 2, A. 31) İsimlerden maksat, sözcüklerle ifade edilen adlar değildir; çünkü
bu bir dil öğretmeden ibaret olduğu için meleklerden üstünlüğü ve yeryüzünde halifeliği gerektirmez. İsimlerden maksat, bu âlemi kuşatan melekût ve ceberut âlemlerinde
bulunan varlıkların hakikatleridir. Bu yüce hakikatleri ifade etmek için kelimeler, isimler ve akıllar gibi tabirler kullanılır. (bk. Feyz Kaşani, et-Tefsiru's-Safi, Tahran Mektebetu'sSadr Matbaası H.1417) "Her şeyin hazineleri bizim yanımızdadır ve biz ancak onu belli
bir ölçüde indiririz." veya "İşte böyle İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösterdik
ki yakin edenlerden olsun." ve buna benzer birçok ayette bu maddî âlemin ötesinde
bulunan ve bu âlemi kuşatan melekut âleminin bulunduğuna işaret edilmiştir.
Bu ayette Hz. Âdem'in yeryüzünde halife kılınmasına delil olarak onun ilahî ilimdeki üstünlüğü zikredilmiştir. Bu da gösteriyor ki, Kur'ân mantığına göre hilafet ve
üstünlük için aranması gereken en önemli kıstas ilimdir. Bu Kur'âni gerçek İslam ümmetinde de hilafet konusuna ışık tutar niteliktedir. Hz. Ali'nin ilimde sahabenin en
üstünü olduğunu, diğerlerinin onun ilmine muhtaç olup onun diğerlerinin ilmine muhtaç olmadığını gösteren tarihi gerçeklerden, bıraktığı ilmi mirastan, Peygamber'e olan
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yakınlığından ve Peygamber'in, "Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır." "Yargıda
en üstünüz Ali'dir." gibi sözlerinden açıkça anlamak mümkündür. İlmin hilafet ve önderlik için ölçü olduğunu açıklayan diğer bir delil de, Talut'un önderliği kıssasını açıklayan ayetlerdir. (bk. Bakara: 247)
6- (S. 2, A. 34) Bir şey karşısında secdeye kapanmak secde edilen şeyin rab ve ilah
olduğu inancıyla birlikte olursa, o şeye ibadet etmek, tapınmak ve sonuçta onu Allah'a
ortak koşmak, başka bir tabirle şirk sayılır. Ancak böyle bir inanç ile birlikte olmazsa,
ona ibadet etmek olarak değerlendirilemez ve şirk sayılmaz. Elbette böyle bir iş, şirk
sayılmayan diğer işler gibi, yerine göre günah veya mubah olabilir. Ayette emredilen
secdeden maksat, bu ikinci anlamda olan ve bir nevi saygıdan ibaret olan secdedir. Bu
açıklamadan anlaşılıyor ki, bazı ekollerin secdeyi ibadetle özdeş bilmeleri ve sonuçta
bir şeye secde etmenin onu Allah'a ortak koşmak anlamına geldiğini söylemeleri yersiz
bir iddiadır. Çünkü tapınma, ibadet, şirk koşmak ve benzeri ifadeler, ancak bir şeyin
rab ve ilah olduğuna inanmakla gerçekleşir. Bu, söz konusu kavramların anlamlarının
tespiti yönünden bilinen bir gerçektir. Diğer yandan eğer her türlü secde ibadet sayılacak olsa, o zaman Hz. Âdem (a.s)'a yapılan secdenin de ibadet olması ve şirk sayılması
gerekir. "Bu, Allah'ın emri ve izni ile gerçekleşmiştir; bu yüzden bir mahzuru yoktur."
demek de sorunu halletmez. Çünkü bir iş şirk olursa, zatî olarak kötü sayılır ve Allah'ın
böyle bir şeye izin vermesi mümkün değildir. Yani şirkin kötülüğü istisna kabul etmez.
Bu da gösteriyor ki, her secde şirk sayılmaz. Kısacası secde etmek, eğer secde edilen
şeyin ilah olduğu inancıyla birlikte olursa, kişinin küfür ve şirke düşmesine yol açar;
ancak böyle bir inançla birlikte olmazsa, onun şirke düşmesine yol açmaz. Gerçi şirk
sayılmasa bile bu tür tazimin (secdenin) İslam dininde Allah'tan başkası için yapılmasının haram olduğu güçlü bir görüştür.
7- (S. 2, A. 40) Hz. Yakub'un soyundan gelenlere "İsrailoğulları" denir. İlelu'şŞerayi kitabında İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediği nakledilmiştir: "İsrail,
Yakup'tur. İsrail'in anlamı ise, Allah'ın kulu demektir. Çünkü 'İsra' kul anlamınadır ve
'il' de Allah." (bk. et-Tefsiru's-Safi adı geçen kitaptan naklen)
* * *
"Ve ahdimi (bana verdiğiniz sözü) yerine getirin ki, ahdinizi (size verdiğim sözü)
yerine getireyim." İnsanların ahdi, Allah'ın emirlerine itaat etmek; Allah'ın ahdi ise,

mükâfat vermek ve duaları kabul etmektir.

8- (S. 2, A. 45) Sabır direnmek demektir. Bu direniş, belalara ve acılara karşı
olduğu gibi, Allah'a itaat etmekte ve O'na karşı gelmekten sakınmakta da gereklidir.
Bu yüzden bazı hadislerde, bu ayette geçen sabırdan maksadın oruç olduğu söylenmiştir. Oruç, Allah'a itaat için direnişin belirgin bir simgesidir. Oruç ve namaz ile insan
Allah'tan yardım dilemeli maddî ve manevî hayırları elde etmeye çalışmalıdır. İmam
Rıza -aleyisselam- kendisinden nakledilen bir hadiste bu ayet hakkında şöyle buyuru-
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yor: "Sabır oruçtan ibarettir. Kişinin başına bir zorluk veya bir bela gelirse, oruç tutsun.
Yüce Allah buyuruyor ki: 'Sabır ve...' İnsanın sıkıntılarını gidermek için namaza başvurması hakkında da Masum İmamlar'dan birçok hadis nakledilmiştir. (bk. Muhammed
b. Mesud el-Ayyaşi, Tefsiru'l-Ayyaşi,Tahran: el-İlmiyye el-İslamiye Matbaası.)

* * *
"Hiç kuşkusuz o (namaz), huşu duyanlardan başkasına ağırdır." Huşu duymak,
Allah'ın büyüklüğü karşısında kalben eğilmek anlamındadır. (bk. Huseyn b. Muhammed
Rağib İsfahani, Müfredat-u Elfazı'l-Kur'ân, Dimeşk: Daru'l-Kalem, Hicri 1991)

9- (S. 2, A. 63) Rivayete göre, Allah'ın emri üzere Hz. Cebrail, Filistin'de bulunan
Tur dağından, İsrailoğulları'nın yerleşim bölgesini kapsayacak bir parçayı kopararak
onların başlarının üzerinde tutmuştur. Bu ilahî tehdidi gören İsrailoğulları emirlere boyun eğmeyi kabul etmişlerdir.
10- (S. 2, A. 65) Bu ve benzeri birçok ayette Peygamber (s.a.a)'in döneminde
yaşayan Yahudiler yüzyıllar önce yaşayan Hz. Musa dönemindeki babalarının yaptıkları işler yüzünden kınanmışlardır. Bu, sonraki kuşakların geçmişte yaşamış olan
babalarının işlerini onaylayıp onlarla övündükleri, yani aynı niyeti taşıdıkları ve onların yaptıklarına razı oldukları yüzündendir. Konuyla ilgili birçok hadis bulunmaktadır.
(bk. Seyyid Razi -toplayan- Nehcü'l-Belağa, Şeyh Muhammed Abduh şerhi ile birlikte, Kum:
Daru'z-Zehair, 1991; Hutbe: 201 ve Vecizeler: 154; el-Hur el-Amili, Vesailu'ş-Şia, Beyrut: Daru
İhyai't-Turas c.11, s. 408-431; Tefsiru'l-İmam Hasan Askerî, Kum: Mehr matbaası Hicri 1409,
s.272) Buna göre, geçmiş soylarıyla övünen, millî bağlar yüzünden kendisini onlardan

bilen, onlarla iftihar eden bir kimse, onların toplu olarak işledikleri günahlarına, saldırılarına, zulümlerine ve cinayetlerine ortak sayılır.

11- (S. 2, A. 78) Bir kişi İmam Cafer Sadık (a.s)'a şöyle dedi: "Yahudilerin avam
tabakasının kendi âlimlerinden işittikleri dışında Kitab'ı (Tevrat'ı) öğrenmek için başka bir yolları olmamasına rağmen nasıl Yüce Allah onları âlimlerini taklit ettikleri /
onlara uydukları ve onların sözlerini kabul ettikleri için kınamıştır? Acaba Yahudilerin
avam tabakası da bizim âlimlerimizi taklit eden / onlara uyan avam tabakamız gibi
değiller miydi? Eğer onlara kendi âlimlerinden ilim almak caiz değildiyse, bunlara da
caiz olmaz…" İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle dedi: "Yahudilerin avam tabakası, kendi
âlimlerinin açıkça yalan konuştuklarını, haram ve rüşvet yediklerini ve yağcılık için
Allah'ın ahkâmını olması gerekli olan durumundan çıkardıklarını biliyorlardı. Onların
büyük bir bağnazlık içinde olduklarını… tarafını tuttukları kişilere başkalarının mallarını verdiklerini ve onlar için karşı tarafa zulmettiklerini biliyorlardı… Avam halk,
kendi kalplerinde yer alan bilinç gereği, bu işleri yapan kimselerin fasık olduğunu ve
Allah hakkında dedikleri şeyler hususunda sözlerinin tasdik edilmeyeceğini ve Allah
ile kullar arasında aracı olamayacaklarını biliyorlardı. Bu yüzden Allah onları, ne olduklarını bildikleri bu gibi kimselere uydukları / taklit ettikleri için kınamıştır. Oysaki
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bunların söylediklerini kabul etmenin caiz olmadığını biliyorlardı… Bizim avam tabakamız da, eğer âlimlerinde açık fasıklık ve şiddetli bağnazlık, dünya metâı ve haramları üzerinde birbirleriyle didişme, bağnaz davranarak karşı tarafı ezdirme, aşağılanmayı
hak etseler de kendi adamlarına değer verme gibi durumlar görürlerse, o zaman bu gibilerini taklit eden kimseler de, Allah'ın taklitleri yüzünden kınadığı Yahudilerin avam
tabakası gibi olurlar. Ama nefsini koruyan, dinini muhafaza eden, heva ve heveslerine
muhalefet eden Mevla'sının emrine itaatkâr olan fakihlere gelince; işte avam kimseler,
bu gibi fakihleri taklit etmelidirler. Bu vasıflar sadece Şia'nın bazı fakihlerinde olur,
tüm fakihler böyle olmazlar…" (bk. Tefsir-i İmam Hasan Askerî)
Bilgisiz insanın bilene, uzman olmayanın uzmana müracaat etmesi temeline dayalı olan Ehl-i Beyt mektebindeki hayatta olan bir müçtehidi taklit (bir müçtehidi uymak
onun fetvalarına bağlılık) ilkesinin, başvurulacak kişinin din alanında içtihat derecesinde mütehassıs olmasıyla birlikte dünyaya düşkün olmamak, adil olmak, Ehl-i Beyt
mektebine bağlı olmak ve hayatta olmak gibi diğer bir takım şartları bulunmaktadır ki,
bu şartlardan bazıları işte bu hadiste açıklanmıştır. Doğrudan Masum'dan ilim almak
mümkün olmadığı zaman, ancak bu gibi kişilerden Allah'ın dinini öğrenmek gerekir.
12- (S. 2, A. 81) Suçun insanı kuşatması, onun şahsiyetini etkilemesi ve kalbindeki
iman nurunu giderek söndürmesi ile olabilir. Böyle biri ise, cehennemde ebedi kalmayı
hak eder. Buradan kötü iş ve günahın insanın ruhunu etkileyip onun imanını yok edeceği, yani kötü iş sahibinin temiz kalbe sahip olarak kalamayacağı anlaşılır. Şeyh Saduk,
senedi sahih olan bir hadiste, İmam Musa Kâzım (a.s)'dan şöyle nakleder: "Cehennem
ateşinde sadece kâfirler, inkârcılar, dalalette olanlar (sapmışlar) ve şirk koşanlar ebedi
kalır." (bk. Muhammed b. Ali b. Babeveyh es-Saduk, et-Tevhid Kum: Camiatu'l-Muderrisin
yayınları, Hicri 1398, s. 407)

13- (S. 2, A. 87) Ruhu'l-Kudüs'ten maksadın ne olduğu hakkında değişik görüşler
bulunmaktadır. Bazıları, ondan maksadın Cebrail olduğu; bazıları, maksadın ölülerin
dirilmesine vesile olan Allah'ın ism-i a'zamı olduğu; bazıları ise, ondan maksadın İncil olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Ancak Ehl-i Beyt'ten gelen hadislerde Ruhu'lKudüs'ün peygamberlere ve masum imamlara verilen özel bir ruh olduğu açıklanmıştır. Bu ruhta değişiklik, uyku ve gaflet söz konusu değildir. Bununla masumlar, ilahî
ilimlere vâkıf olurlar. Örneğin bir hadiste Cabir, İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle nakleder: "İmam'ın ilmi hakkında sordum. İmam şöyle dedi: Peygamberler ve vasilerde beş ruh vardır: Ruhu'l-Kudüs, iman ruhu, hayat ruhu, güç ruhu ve şehvet ruhu.
Onlar, Ruhu'l-Kudüs'le arşın altından yerin altına kadar her şeyi bilirler. Sonra şöyle
dedi: O dört ruh değişime uğrar, ama Ruhu'l-Kudüs değişime uğramaz; o ne eğlenceye
dalar, ne de oynamaya meyleder. (bk. et-Tefsiru's-Safi, el-Kâfî'den naklen) Bu tür hadislerden anlaşılıyor ki Ruhu'l-Kudüs, peygamberler ve masum imamlarda, onların gayb
âlemiyle sürekli bağını sağlayan kutsî bir özelliktir. Bu özellik, onların normal insanlarda bulunmayan bir donanıma sahip olmalarını sağlamaktadır. (bk. el-Huveyzi, Nuru's-
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Sekalayn Tefsiri, Kum: İsmailiyan Yayınevi, Hicri 1412; Molla Fethullah Kaşani, Menhecu'sSadıkîn Tefsiri Tahran: İlmi,1957; Muhammed b. Hasan et-Tusi, et-Tibyan Tefsiri, Beyrut: Daru
İhyai't-Turas; Muhammed b. Yakub el-Kuleyni, Usul-i Kâfî, Tahran: Daru'l-Kutubi'l-İslami,
1984 c. 1, s. 272.)

14- (S. 2, A. 88) Bazı Kur'ân mütercimleri, ayette geçen "gulf" kelimesinin asıl
anlamında kullanıldığını iddia etmişlerdir. Çoğulu "eglaf" olan bu kelime, sözcük anlamı itibarıyla sünnet olmamış kişiye denir. Onlara göre bu, Yahudilere ait bir deyimdir.
Hatta mevcut Kitab-ı Mukaddes'ten bu konuda örnekler vererek Yahudi deyimlerinde
kalplerin, sünnetli kalpler ve sünnet olmamış kalpler olarak iki sınıfa ayrıldığını söylemişlerdir. Buna göre ayetin anlamı şöyledir: "Kalplerimiz sünnet olmamıştır." Ama biz
bu deyimi Türkçe'de ifade etmek için, "Kalplerimiz kılıf içindedir." ibaresini kullanmayı tercih ettik. (bk. Tercüman-i Vahy, sayı 9 ve 10, Seyyid Ali Quli Qarai'nin konuyla ilgili
makalesi, Kum: Tercüman-ı Vahy Merkezi)

15- (S. 2, A. 121) İmam Cafer Sadık (a.s)'dan bu ayet hakkında şöyle dediği
nakledilmiştir: "Onlar, ayetleri ağır ağır okurlar ve onu hakkınca öğrenirler; hükümlerine göre amel ederler; vaatlerine kavuşmayı ümit ederler; ikazlarından korkarlar;
emirlerini yerine getirir ve yasaklarından sakınırlar. Allah'a yemin olsun ki hakkınca
tilavet; Kur'ân'ın ayetlerini ezberlemek, yazılarını okumak ve surelerini tilavet etmek ve hiziplerini ders almak değildir. Onlar (Emeviler ve onlara uyanlar), Kur'ân'ın
harflerini bellediler, ama hadlerini zayi ettiler. Hakkınca tilavet; ayetler üzerinde
düşünmek ve hükümlerine göre amel etmektir. Allah Teala buyuruyor ki: "Bu, kutlu
bir kitaptır; onu sana, ayetlerini hakkıyla düşünsünler diye indirdik." (bk. Mecmuatu'lVerram, c.2, s.236.)

16- (S. 1, A. 124) Hz. İbrahim (as)'ın ismi, Kur'ân-ı Kerim'de 69 yerde geçer ve
25 surede kendisinden söz edilir. Hz. İbrahim'in imtihan edildiği bu kelimeler ayetler
ve hadisler ışığında öncelikle oğlu İsmail'ı Allah yolunda kurban etmekle görevlendirilmesi, Muhammed ve Ehl-i Beyti'nin yüce makamlarını bilip kabul etmesi, kavmini
hakka çağırmada direnişi, ateşe atılmaya sabretmesi, Allah için putçuluktan el çekmeyen kavmiyle ilişki ve bağlarını koparması, hanımının kötü huyuna karşı sabretmesi,
eşsiz cömertliği, Allah'ın emriyle ailesini kuru bir çölde yalnız bırakıp ayrılması vb.
büyük işlerdir. (bk. Mecmau'l-Beyan ve el-Burhan Tefsirleri.)
* * *
Ulü'l-azm bir peygamber olan Hz. İbrahim'in, Allah'tan ömrünün ilk ve son döneminde zalim olan veya ömrünün ilk döneminde iyi ve son döneminde zalim olan
kimse için imamet makamını istemesi düşünülemez. Buna göre geriye Hz. İbrahim'in
duasına giren iki şık kalır; yani tüm ömrü boyu zulümden uzak duran kimse ile ömrünün ilk dönemi zulme bulaşıp sonradan iyi olan kimse. Hz. İbrahim (a.s) soyundan bu
iki gruba ilahî bir makam olan imamet makamının verilmesini dilemiş ve Yüce Allah,
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"Benim ahdim, yani imamet makamı zalimlere erişmez." buyurarak İbrahim'in duasına
giren şıklardan ikincisini, yani önceden zalim olup sonradan iyi olanları da çıkararak
yalnız tüm ömrü boyu zulme bulaşmamış kimseler hakkında bu duasının kabul olduğunu açıklamıştır. Buna göre imamet makamı, ömrünün bir döneminde puta tapmış olan
kimseye erişmez; çünkü puta tapmak, en büyük zulüm olduğundan, bu suçu işleyen
kimse, ayette geçen zalimler grubuna girer ve böyle birisi ilahî ahdi taşıma ehliyetini
yitirmiş olur. Ayrıca, bu ayetten imametin ilahî bir ahit olduğu gerçeği de anlaşılmaktadır. Yani imamet, insanlar tarafından seçim veya başka bir yolla verilebilecek veya
birinden alınabilecek bir makam değildir. İmamet, Allah'ın dilediği kimseye verdiği
ilahî bir makamdır. (bk. el-Mizan Tefsiri.)
17- (S. 2, A. 127) Mekke çölü, tabiî şartlar açısından değerlendirildiğinde orada
yapılan her türlü imar ve bayındırlık çabasının bir sonuç vermeyeceği, o çölde yapılan
her girişimin boşuna ve yok olmaya mahkûm bir girişim olduğu anlaşılır. Ama buna
rağmen, Allah katında kabul olan ve sonuçta ilahî iradeyle desteklenen bir çaba boşa
gitmeyeceğine göre, Hz. İbrahim ve İsmail'in, Beyt'i yeniden imar etme yolundaki
çabaları, insanlık tarihinde kalıcı bir çaba olmuş ve sonuçları tüm dünyayı etkilemiş
ve etkilemektedir. Bu bağlamda akla gelen soru şudur ki: Bu çabayı bu derece Allah
katında makbul kılan özellik ne idi? Ayette dikkat edildiğinde bu özelliğin, bu işin tam
bir ihlas ile yapılmış olması olduğu ortaya çıkıyor. Hz. İbrahim ve İsmail, Kâbe'nin
duvarlarını yükseltirken Allah'ın rızası dışında hiçbir hedef taşımıyorlardı ve bunu:
"Şüphesiz, sen hakkıyla (duamızı) işitensin ve hakkıyla (niyetlerimizi) bilensin." diyerek ifade etmişlerdir. Böylece Hz. İbrahim ve oğlunun ihlası, işlerinin Allah katında
kabul olmasına ve işin Allah katında kabul olması da, onun sonsuz bereket kaynağı
olmasına sebep olmuştur. Aynı gerçeği, Hz. Meryem'in annesinin karnındaki çocuğunu
Allah yolunda adak kıldığını açıklayan ayetlerden de anlamak mümkündür. (bk. Âl-i
İmrân Sûresi: 35)

18- (S. 2, A. 143) Ayetin iniş sebebini açıklayan rivayetlere göre, "Allah, imanınızı
zayi edecek değildir." ibaresinden maksat, kıblenin Kâbe'ye doğru değiştirilmesi emri

gelmeden önce Müslümanların Beytu'l-Makdis'e doğru kılmış oldukları namazlardır.
Yani, bu namazlar o dönemdeki ilahî emre itaat gereği yapıldığından, Allah katında
kabul edilmiştir ve kıblenin değiştirilmesine dair emir, o namazların değersiz olduğunu
ve mükâfatsız kalacağını ifade etmez. Rivayete göre, İmam Sadık (a.s)'a, "İman, amelle beraber olan ikrar mıdır, yoksa amelsiz dille ikrar mıdır?" diye sorduklarında şöyle
buyurdu: "İmanın tümü amelden ibarettir; dille ikrar ise, o amelin bir parçasıdır." Daha
sonra bu gerçeğin Kur'ân'da açıklandığını beyan ederek şöyle buyurdu: "Peygamber,
Beytu'l-Makdis'ten Kâbe'ye yönelince Müslümanlar Peygamber'e, "Önceden Beytu'lMakdis'e doğru kıldığımız namazlarımız ve Beytu'l-Makdis'e doğru namaz kıldıktan
sonra ölüp giden yakınlarımız hakkında ne diyorsun?" dediler. Bunun üzerine Allah
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Teala, "Allah, imanınızı zayi edecek değildir." ayetini indirdi. Böylece namazı, iman
olarak adlandırdı. Kim azalarını koruyarak Allah'ın onlara farz kıldığı görevleri hakkınca yerine getirirse, Allah'ın huzuruna imanı kâmil ve cennetlik olarak çıkar. Kim
de bu azalarından biriyle hıyanet eder veya Allah'ın koyduğu emirleri çiğnerse, imanı
eksik olarak Allah'ın huzuruna çıkar." (bk. et-Tefsiru's-Safi.)
19- (S. 2, A. 154) Yunus b. Zebyan nakleder ki: İmam Cafer Sadık (a.s) bana,
"Halk, müminlerin ruhları hakkında ne söylüyor?" diye sordu. "Onların ruhları arşın
altında yer alan kandillerdeki yeşil kuşların taşlığındadır." diyorlar, dedim. İmam şöyle
buyurdu: "Suphanallah! Müminin Allah katındaki değeri, onu bir kuşun taşlığına yerleştirmekten daha fazladır. Ey Yunus! Ölüm zamanı gelince, Muhammed, Ali, Fatıma,
Hasan, Hüseyin ve mukarreb melekler -Allah'ın selamı onlara olsun- gelirler. Allah
müminlerin canlarını alınca, onları dünyadaki vücutlarına benzer bir kalıba yerleştirir.
Onlar yerler, içerler ve yeni gelen biri onlara katıldığında onları dünyadaki şekillerinde
görerek tanırlar." (bk. el-Kâfî, c.3, s.245.)
20- (S. 2, A. 171) Mecmau'l-Beyan tefsirinde nakledildiğine göre, İmam Muhammed Bâkır (a.s), bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Yani, senin imana
davetin karşısında kâfirlerin durumu, kendilerine haykıran kimsenin sesini duyan, ama
ondan bir şey anlayamayan hayvanların durumuna benzer." Buna göre ayetteki örnekte
kâfirler, duydukları seslerden bir şey anlamayan hayvanlara ve hak yoluna davet eden
de, onları çağıran kimseye benzetilmiştir.
21- (S. 2, A. 173) Ayette geçen:  غري باغ وال عادibaresi hakkında üç ihtimal zikredilmiştir:

 غري باغ لتناول لذة وال عاد اي متجاوز سد اجلوعة-1

Zevk peşinde olmamak ve açlığı giderme sınırını aşmamak üzere (çaresiz kalanın
bunları yemesinin bir günahı olmaz). Bu görüş Hasan, Katade ve Mucahid'den nakledilmiştir. (bk. Ragıb-ı İsfahanî, "ada" maddesi.)

 غري باغ يف االفراط وال عاد ىف التقصري-2

Aşırı gitmeyerek ve günah işlemeyerek. Bu görüş Zeccac'dan nakledilir.

 غري باغ علی امام املسلمني وال عاد باملعصية طريق املحقني-3

Müslümanların İmamı'na karşı bayrak açmayarak ve günah işlemek suretiyle hak
yoldan sapmayarak. Bu mana, Ehl-i Beyt İmamları'ndan İmam Muhammed Bâkır ile
İmam Cafer Sadık (a.s)'dan ve Mucahid'den nakledilmiştir. (bk. Mecmau'l-Beyan ve etTefsiru's-Safi.)

22- (S. 2, A. 177) Ayette geçen 'ala hubbihi' ( ')على حبهde yer alan zamirin mercii
hakkında üç ihtimal zikredilmiştir: 1. Bu zamir, Allah'a racidir. Bu ihtimali Şeyh
Tusî et-Tibyan Tefsiri'nde tercih etmiştir. Biz de meâlde bu ihtimali esas aldık. 2. Bu
zamir, mala racidir. Buna göre ayetin manası şöyle olur: "Malı sevmelerine (ve ona
ihtiyaç duymalarına) rağmen onu yakınlara… verirler." Bu görüş İbn Mesud'dan ri-
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vayet edilmiştir. 3. Bu zamir, 'âtâ' fiilinden anlaşılan "ityan" ( )إتيانmastarına racidir.
Buna göre anlam şöyle olur: "Malı Allah yolunda harcamayı severek, yakınlara …
verirler." (bk. et-Tibyan.)
23- (S. 2, A. 181) Bu ayetten anlaşılıyor ki, ölünün vasisi veya mirasçısı, vasiyeti
değiştirirse, bundan dolayı vasiyet eden günah işlemiş sayılmaz ve vasiyet edenin
mükâfatı da azalmaz. Çünkü hiçbir kimse, bir başkasının yaptığı işten dolayı sorumlu
tutulmaz. Buna göre, bir kimse kendi malından borcunun ödenmesini vasiyet eder de
mirasçı o borcu ödemezse, bu borçtan dolayı o ölü kabirde veya kıyamet günü sorumlu tutulmaz.
24- (S. 2, A. 182) Bu ayetin zahiri anlamı, önceki ayette yer alan hükme ilişkin bir
istisna şeklindedir. Yani vasiyeti değiştirmek günahtır; ancak vasiyet eden kişi haksız
vasiyette bulunursa, o zaman vasi, veli veya yönetici vasiyetin batıl yönlerini değiştirebilir. Çünkü haram olan, hakkı değiştirip batıla çevirmektir; ama batılı değiştirip hakka
çevirmek haram değildir. Örneğin, malının üçte birinden fazlasını bir hayır iş için veya
mirasçılardan biri için vasiyet ederse, vasiyeti yalnız üçte bir miktarında geçerli olur;
üçte birden fazlasında geçerli olmaz. Çünkü ölüm emarelerini gördükten sonra vasiyet, ancak üçte bir miktarında geçerli sayılır. Aynı şekilde malının haram olan bir işte
harcanmasını vasiyet ederse, yine bu vasiyet geçersiz sayılır. Ayet, birçok müfessirce
böyle açıklanmıştır. Ehl-i Beyt İmamları'ndan nakledilen hadisler de bu manayı teyit
etmektedir. Ancak bazı müfessirler tarafından ayetin anlamı hakkında ikinci bir ihtimal
de zikredilmiştir. Bu ihtimale göre ayetin anlamı şöyledir: Genelde insan ölüm alametlerini kendinde görmeye başladığında müminlerin huzurunda vasiyet etmek ister.
İşte bu vasiyet esnasında haksız yere mirasçılardan bazılarına meylederek diğerlerine
bir hak tanımazsa veya haram olan bir iş için malının harcanmasını vasiyet ederse, o
zaman müminlerin duruma müdahale ederek vasiyet edeni uyarıp onunla mirasçıların arasını bulmalarında bir sakınca yoktur. (bk. Muhammed Cevad Meğniye, el-Kaşif ve
Tabersî, Mecmau'l-Beyan.)

25- (S. 2, A. 184) Bu ayet-i kerimeye göre Ramazan ayında bir kimse yolculukta
bulunur veya hasta olursa, orucunu yemesi ve sonra kaza etmesi gerekir. Ehl-i Beyt
İmamları'ndan nakledilen birçok hadis de bunu açıklamaktadır. Hatta Şia ve Ehl-i Sünnet kaynaklarında nakledilen birtakım hadislerde Ramazan ayında yolculuk esnasında
orucunu tutan, yolcu olmayıp da orucunu yiyen kimse gibi sayılmıştır. İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan nakledilmiştir ki: "Resulullah (s.a.a) namazını seferî kıldığında
(yolculuk esnasında) oruçlarını tutmaya devam edenleri asiler olarak adlandırmıştır."
Hadisin devamında İmam (a.s) buyurmuştur ki: "Biz, bu kimselerin çocuklarını ve
çocuklarının çocuklarını günümüze kadar tanıyoruz." (bk. et-Tefsiru's-Safi ve el-Kâfî,
c.4, s.127-128.)
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26- (S. 2, A. 189) Berkî, el-Mehasin adlı eserinde İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan
şöyle nakleder: "Evlere kapılarından girin." ayetinden maksat, her işi kendi yoluyla
yapmaktır." Burada şu noktayı hatırlatmak yerinde olur ki, din hükümleriyle ilgili bilgiyi Ehl-i Beyt İmamları'ndan almak da bu ilkeye dâhildir. İlahî irade, hak yolunu tanımada, belirlenen ilahî vasıtalara müracaat etme yönünde tecelli etmiştir. İmam Sadık
(a.s), Hz. Ali (a.s)'dan şöyle nakleder: "Allah Teala dileseydi, kendisini kullarına tanıttırabilirdi. Ancak O, bizi (Ehl-i Beyt'i) kendi kapıları ve O'na giden yolu kılmıştır…
İnsanların sarıldıkları kimseler bizimle eşit değillerdir. İnsanlar, birbirine karışmış bulanık çeşmelere gidiyorlar. Oysa bize gelenler, Rabbinin izniyle sürekli akan ve asla
bitmeyen berrak ve arı duru çeşmelere gelmişlerdir." (bk. el-Kâfî, c.1, s.181) Ehl-i Beyt
İmamları, Peygamber (s.a.a)'in ilim şehrinin kapılarıdırlar. Resulullah (s.a.a)'in, "Ben
ilmin şehri, Ali de onun kapısıdır. Şehre yalnız kapısından gelinmelidir." diye buyurduğu nakledilmiştir. Yine el-İhticac'da Hz. Ali (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Allah, ilmi
taşımak için belli kişiler yaratmış ve evlere kapılarından girin buyurarak onlara uymayı
farz kılmıştır. Bu evler, peygamberlere emanet olarak verilen ilimdir. Bu evlerin kapıları da, Peygamberlerin vasilerinin evleridir." (bk. et-Tefsiru's-Safi.)
27- (S. 2, A. 253) Allah'ın kelamından (konuşmasından) maksat, Allah'ın bir kimsenin duyacağı şekilde bir yerde veya bir şeyde ses yaratmasıdır. "Oraya gelince o
kutlu yerde vadinin sağ tarafından, o ağaçtan şöyle bir çağrı (nida) geldi: Ey Musa!
Kuşkusuz ben, âlemlerin Rabbi Allah'ım." (Kasas: 30) ayetinde de Allah'ın Hz. Musa
ile konuşmasının bir ağaçta ses yaratması şeklinde olduğu açıklanmıştır. Buna göre,
Allah'ın kelamı da onun diğer yaratıkları gibi bir yaratıktır, yani hâdistir. Ehl-i Beyt
İmamları'ndan (a.s) gelen sahih hadisler de bu gerçeği açıklamıştır. (bk. el-Mizan Tefsiri, c.2 s.324) Ancak bazı kelamî akımlar, bilinen konuşma ve kelamın dışında, "nefsî
kelam" diye başka bir kelamın olduğunu, bunun Allah tarafından yaratılmadığını, buna
dayanarak da Kur'ân'ın kadim olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ehl-i Beyt İmamları (a.s),
bu görüşü reddederek ilahî kelamın kadim değil, hâdis olduğunu (sonradan yaratıldığını) ve "mütekellim" sıfatının zatî sıfatlardan değil, fiilî sıfatlardan olduğunu açıklamışlardır. Ehl-i Beyt İmamları (a.s), bu gerçeği ifadenin yanı sıra, bu konuyu bazı zalim
halifelerin döneminde olduğu gibi ihtilaf unsuru yapıp birbirinin tekfirine hükmetmeyi
şiddetle nehyetmişlerdir.
* * *
Bu ayetten anlaşılıyor ki, hak dine mensup bir topluluğun, apaçık mucizeleri görmelerinden sonra, yine doğru yoldan sapmaları mümkündür. Cemel Savaşı'nda, "Aynı
dine mensup olmamıza rağmen niçin bu grupla savaşıyoruz?" diye soran bir kişiye, Ali
(a.s) bu ayeti delil göstermiştir. (bk. Tabersî, el-İhticac, c.1, s.248)
28- (S. 2, A. 254) Şefaat; arabuluculuk anlamındadır.
Şefaatin Allah'ın izniyle gerçekleşeceğini açıklayan Bakara: 255, Yûnus: 3, Mer-

A y e t l e r l e İ l g i l i A ç ı k l a m a l a r □ 19

yem: 87, Tâhâ: 109, Enbiya: 28, Sebe': 23 ve Necm: 26 ayetleri ışığında, bu ve benzeri ayetlerin imanî değerlere dayanmayan, şahsî ilişki ve dostluklardan kaynaklanan
dünyevî anlamda bir şefaatin (arabuluculuğun) ahirette olmadığını ifade ettiği açıklık
kazanır. Buna göre, şefaati mutlak olarak nefyeden bu gibi ayetleri, şefaatin Allah'ın izniyle gerçekleşeceğini açıklayan ayetler ışığında ele aldığımızda dünyevî anlamda bir
şefaatin ahirette olmadığı anlaşılır. Şefaat, yalnız iman ile dünyadan ayrılan kimselere
mahsustur; kâfirler için geçerli değildir. Şefaatin, bilgisizlik yüzünden küfürde kalan
ve bu bilgisizliği ihmalkârlığa değil de imkânsızlığa ve yetersizliğe dayanan kimseler
hakkında olabileceği ise ihtilaflı bir konudur.
29- (S. 2, A. 255) İmam Rıza (a.s)'dan nakledildiğine göre, ayetten kastedilen anlam şudur: "Allah Teala, önceden gerçekleşmiş olan her şeyi bildiği gibi, şimdiye kadar
gerçekleşmemiş (sonradan vuku bulacak olan) her şeyi de bilir. (bk. et-Tefsiru's-Safi.)
* * *
Bu ayet, "kürsi" kelimesini içerdiği için Ayete'l-Kürsi olarak anılır. Bazı hadislerde Kur'ân'ın zirvesi olarak tanıtılan bu ayeti okumak için birçok fazilet zikredilmiştir.
Emîrü'l-Müminin Hz. Ali'den şöyle nakledilmiştir: "Peygamber'in minberde şöyle dediğini duydum: Kim günlük farz namazlardan sonra Ayete'l-Kursi'yi okursa, onunla
cennet arasındaki mesafe ve engel sadece ölüm olur ve ancak sıddık ve abid kimse bu
ayeti namazdan sonra sürekli okumaya özen gösterir." Hadislerden anlaşılan şu ki, bu
ayeti okumanın insanın manevî ve maddî hayatında, dünya ve ahiretinde sayısız fayda
ve etkileri vardır, özellikle insanın çeşitli belalardan korunmasına sebep olur. Elbette
Ehl-i Beyt mektebi âlimleri arasında yaygın olan görüşe göre, leyletut'defn namazı gibi
bazı mustehap amellerde Ayete'l-Kürsi, "hum fiha halidun"a kadar yani, yani 255'den
257. ayetin sonuna kadar okunmalıdır. (bk. el-Kâfî, c.2 s.621 ve Mecmau'l-Beyan Tefsiri,
el-Urvetu'l-Vuska, c. 3 s. 401)

Birçok hadisten anlaşıldığı üzere, "Kürsi" bu evrenden daha kapsamlı gaybî bir
varlıktır (âlemdir), bu maddî âlemdeki her şeyin bilgisi orada mevcuttur ve bu âlemle
ilgili işlerin tedbiri, düzeni orada gerçekleşir. Arş ise, Kürsi'yi de kapsayan Kürsi'den
daha üstün gaybî bir varlıktır. Peygamber (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir:
"Ey Ebuzer! Yedi kat gök, Kürsi'ye göre bir çöle atılmış bir halka gibidir. Arşın da
Kürsi'ye üstünlüğü, o çölün o halkaya olan üstünlüğü gibidir." (bk. el-Hisal, s.524 ve
et-Tevhid, s.108 ve 322.)

30- (S. 2, A. 256) "Dinde zorlama yoktur." cümlesinden maksadın ne olduğu hakkında farklı açıklamalar ortaya konmuştur. Bazılarına göre, dinde zorlama olmamasından maksat, Allah'ın din işini zorlama üzerine kurmamış olmasıdır. (bk. eş-Şübber
Tefsiri) Bazıları ise, bu ayetin dini kabul etme ve benimsemenin zorlamayla gerçekleşmeyeceği gerçeğini bildirdiğini söylemişlerdir. Çünkü zor kullanılarak insanların davranış ve tutumlarında değişiklik meydana getirmek mümkün olsa da, kalplerde bir şeye
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sevgi ve bağlılığı yerleştirmek mümkün olmaz. (bk. el-Mizan ve Mecmau'l-Beyan Tefsirleri) Ayet ile ilgili başka ihtimaller de şöyledir: 1. "Savaştan sonra Müslüman olan birisine, İslam'ı zorla kabul etmiştir," demeyin. 2. Ayet kitap ehli hakkındadır ve şu hükmü
bildirmek istiyor: "Onlar cizye vermeyi kabul ettikleri takdirde onları İslam'ı kabul
etmeğe zorlamayın." 3. Maksat bütün kafirlerdir; ancak sonradan inen savaş ve cihat
ayetleri bu ayetteki hükmü neshetmiştir (kaldırmıştır.) 4. Ayetten maksat Ensar'dan
olan belli bir gruptur. Bu görüş çerçevesinde ayetin iniş sebebi hakkında birkaç rivayet
nakledilmiştir. Bu rivayetlerden birine göre Ensar'dan olan bir Müslüman kendi zenci
kölesini İslam'ı kabul etmek hususunda baskı altına alarak onu bu işe zorluyordu. Bu
olay üzerine bu ayet inmiştir. (bk. Mecmau'l-Beyan ve el-Mizan Tefsirleri. Şeyh Ebu'l-Futuh
Razi, Tefsir-i Razi, el-Keşşaf Tefsiri, Nasir Mekarim, Numune Tefsiri)

* * *
Ayette geçen "tağut" kelimesi ile ilgili açıklama: Aslı teğeyut veya teyeğut olan bu
kelime, haddi aşma ve taşkınlık anlamına gelen tuğyan kökünden türemiştir. Şeytana,
büyücüye, puta ve sapıklıkta baş olan herkese, Allah'a ibadete etmeye engel olan ve
O'ndan başka tapılan her şeye tağut denir. (bk. Molla Salih Mazenderanî, Şerh-i Usul-i
Kâfî, c.9, s.345.) Ehl-i Beyt İmamları'ndan gelen hadislerde, hükümdarlık ve yargı makamını haksız yere işgal eden kimseler için de bu tabir kullanılmıştır.
31- (S. 2, A. 258) Birçok hadiste belirtildiği üzere, Hz. İbrahim'le tartışan kişi
Nemrut'tur (bk. Nuru's-Sekaleyn Tefsiri.) O, insanlık tarihinde böbürlenerek kendini Rab
ilan eden ilk kişidir. Bu tartışmada Hz. İbrahim'in: "Allah güneşi doğudan getirir; sen
onu batıdan getir." sözünün karşısında Nemrut'un tutulup kalması şöyle açıklanabilir:
Hz. İbrahim her şeyi yaratan ve düzene koyan Allah'ın var olduğunu ve Nemrut'un Rab
olmadığını bildirirken, Nemrut kendisinin Rab olduğunu iddia ediyordu. Nemrut bu
iddiası gereği, evrende Rabbe isnat edilen her işi yapabilmesi gerekirdi. Nemrut, Hz.
İbrahim'in "Rabbim, dirilten ve öldürendir." sözü karşısında mugalata (demagoji) yaparak idamlık birisini serbest bırakıp, diğerini öldürerek kendisinin de öldürüp dirilttiğini
iddia etmeye kalkışmışsa da, Hz. İbrahim'in Rabbe ait diğer bir işi istemesi karşısında
tutulup kalmıştır. O, Hz. İbrahim'e, "Bu dediğin işi sen yap." diyemezdi. Zira Hz. İbrahim, kendisinin Rab olduğunu iddia etmemişti.
32- (S. 2, A. 260) Hz. İbrahim'in bu istekte bulunmasının sebebi, İmam Cafer
Sadık (a.s)'dan nakledilen bir hadiste şöyle açıklanır: "İbrahim (a.s), (denizin kıyısına
düşmüş) bir ölünün etini kara hayvanlarının, deniz hayvanlarının, uçan yırtıcılarının
yediklerini gördü ve Allah'a şöyle dedi: Ey Rabbim! Bu ölünün parçalarını kara, hava
ve deniz hayvanlarının karnından çıkarıp bir araya toplayacağını biliyorum, ancak onu
nasıl dirilteceğini bana göster de ben bunu müşahede edeyim." (bk. Mecmau'l-Beyan)
Böylece Hz. İbrahim (a.s) delil ve akıl yoluyla bildiği bir şeyi bizzat müşahede ve hatta
kendisinin Allah'ın izni ile diriltme işini üstlenerek görmek ve güven kazanmak istedi.
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Yine Ehl-i Beyt'ten (a.s) gelen birçok hadise göre Hz. İbrahim (a.s), kuşları doğrayıp
birbirine karıştırdıktan sonra onları on parçaya bölerek, her parçayı bir dağın üzerine
bıraktı ve gagalarını elinde tutarak adlarıyla o kuşları çağırdı, onlar da hemen dirilip
geldiler. (bk. Nuru's-Sekaleyn)
33- (S. 2, A. 264) İslamî ahlak kuralı gereği insan, kendisinden bir ricada bulunan kişinin isteğini yerine getirmeye çalışmalıdır. Hatta eğer o adam bir mümin veya
kişinin baba ve annesi ise, onları istekte bulunmak zorunda bırakmadan ihtiyaç ve
isteklerini yerine getirmelidir. Şayet o istek ve ricayı yerine getirmek kişinin gücünü
aşar ve mümkün olmazsa, iyi bir söz ve güzel bir dua ile özür dilemelidir. Bu arada
"yok, olmaz" gibi yokluk ve olumsuzluk ifade eden kelimeler kullanmak ise, bu güzel
ahlaka uygun düşmez. Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyti (a.s), kendilerinden bir rica ve
istekte bulunan kimselerin isteğini karşılamaya çalışırlardı; isteklerini yerine getirmek
mümkün olmadığı takdirde onlara, "Allah sana hayır versin", "Allah senin sorununu
halletsin", "Allah sana bol rızk versin" gibi dualarla onları incitmeden geri çevirirlerdi.
Bugün dilimizde olumsuzlamayı ifade etmek için kullanılan "hayır" tabiri de, "Allah
sana hayır versin" duasının kısaltılmışı olarak bu güzel İslamî ahlakın izlerini taşımaktadır. Ferazdek, İmam Zeynelabidin'i övdüğü meşhur şiirinde şöyle der: "O, 'lâ (yok)'
dememiştir. Hatta kelime-i şehadette yer alan "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur" tabiri
olmasaydı, bu kelimeyi (yok demeyi) ondan duymak mümkün olmazdı." İşte tüm bunlar, İslam'a göre insanın taşıdığı keramet ve onuru simgelemektedir.
34- (S. 2, A. 274) el-Burhan Tefsiri'nde (c.1, s.551) Ebu İshak'tan şöyle nakledilmiştir: "Hz. Ali (a.s)'ın yalnız dört dirhemi vardı; bir dirhemini gece ve bir dirhemini
gündüz, bir dirhemini gizli ve bir dirhemini açık olarak Allah yolunda harcadı. Bu olay
Peygamber (s.a.a)'e ulaştığında, 'Seni bu işe sevk eden ne idi?' diye sordu. Hz. Ali (a.s),
'Allah'ın mükâfat vaadini, kendi hakkımda gerçekleştirmek.' dedi. Bunun üzerine Allah
Teala şu ayeti indirdi: "Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak (Allah yolunda)
harcayanlar..." Tabersî, Mecmau'l-Beyan'da İbn Abbas'tan naklen (c.1, s.338) bu ayetin
Hz. Ali hakkında nazil olduğunu bildirmiştir. Daha sonra bunun İmam Muhammed
Bâkır (a.s) ve Cafer Sadık (a.s)'dan da rivayet edildiğini belirtmiştir. Bu manayı ifade
eden bir rivayeti de, Şeyh Müfid (r.a) el-İhtisas'ta ve Saduk (r.a) Uyun-u Ahbari'rRıza'da nakletmişlerdir.
el-Burhan Tefsiri'nde, Ehl-i Sünnet kaynaklarında da bu anlamı ifade eden birçok
hadis nakledildiği belirtilerek Muvaffak b. Ahmed, İbn Meğazilî, Sa'lebî ve diğerlerinin İbn Abbas ve diğer raviler yoluyla aynı manayı içeren hadisler naklettikleri zikredilmiştir.
Şeyh Saduk, Men La Yahzuruhu'l-Fakih adlı kitabında bu ayetin mücahitlerin kendi bineklerine yaptıkları harcamalar hakkında ve bir rivayete göre de Hz. Ali'nin (a.s)
yaptığı infaklar hakkında nazil olduğunu naklettikten sonra şöyle der: "Ayet, bir şey

22 □ A y e t l e r l e İ l g i l i A ç ı k l a m a l a r

hakkında nazil oldu mu aynı mecrada olan her şey hakkında da nazil olmuş sayılır.
Bize göre bu ayet, Hz. Ali hakkında nazil olmakla beraber mücahitlerin atlarına yaptıkları harcamalar vb. şeylerde de geçerlidir." (Daha geniş bilgi için bk. el-Mizan ve edDürrü'l-Mensur Tefsirleri)

35- (S. 2, A. 279) Rivayete göre İmam Cafer Sadık (a.s) bir hadiste şöyle buyurmuştur: "Allah katında bir dirhem riba yemenin günahı, kişinin mahremiyle yetmiş kere zina etmesinin günahından daha ağırdır." et-Tehzib ve el-Fakih kitaplarında
Emîrü'l-Müminin (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.a) ribaya, onu yiyene, verene, alana, yazana ve ona şahitlik edene lanet etti." (bk. el-Kâfî, el-Fakih, etTehzib ve es-Safî)

36- (S. 2, A. 284) İnanç konularıyla ilgili insanın içinde oluşan vesveselerin, inancı
sarsarak şüphecilik veya muhalif inançları benimseme aşamasına varmadığı sürece bir
günahı yoktur. Amel ve davranışlarla ilgili olan kötü düşünceler de pratiğe dökülmedikleri takdirde böyledirler. Elbette bu ilahî bir lütuf ve ihsandır, yoksa kişinin bu kötü
düşüncelerden dolayı sorgulamayı hak etmediği için değildir. Nitekim İmam Cafer Sadık (a.s) Peygamber (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakleder: "Benim ümmetimden dokuz
şey kaldırıldı: Hata, unutma, bilmedikleri şeyler, güçleri yetmediği şeyler, çaresiz oldukları şeyler, mecbur kılındıkları şeyler, bir şeyleri uğursuz sayma, yaratılış hakkında vesvese
etme ve eylem ve söylemlerine yansıtmadıkları takdirde çekemezlik." (bk. el-Kâfî). Ayette

sorgulanacağı bildirilen kötü düşüncelerden maksat, ya vesvese haddini aşan akide ile
ilgili konulardır veya ayet sadece kişinin sorgulamayı hak ettiğini bildirmektedir, ama
bunun gerçekleşeceğine dair kesin bir ifade yoktur. Buna göre diğer deliller ışığında,
yukarıda açıklanan türden olan kötü düşüncelerin affedildiği anlaşılır.
37- (S. 3, A. 7) Mütevatir hadislerden anlaşıldığı üzere, Kur'ân ilimlerine tam olarak vâkıf olan, onun muhkemini müteşabihinden ayırt eden, müteşabihlerinin tevilini
bilen, Kur'ân'ın zahir ve batınını, nasih ve mensuhunu, mutlak ve mukayyedini ve benzeri diğer yönlerini tamamıyla bilen, ancak Peygamber (s.a.a) ve masum olan Ehl-i
Beyt İmamları'dır. Diğer insanlar ise, ilim ve amel yönünden onlara bağlılıkları ve
yakınlıkları derecesinde bu feyizden yararlanabilirler. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Biz ilimde sebata erişen kimseleriz ve biz Kur'ân'ın tevilini biliriz." (el-Kâfî
ve Tefsiru'l-Ayyaşi) İmam Muhammed Bâkır (a.s)'ın kendi döneminde olan meşhur iki
Kur'ân müfessirine hitaben şöyle buyurduğu nakledilir: "İster doğuya gidin, ister batıya; biz Ehl-i Beyt'in katından çıkan şeylerden başka doğru bir ilim bulamazsınız."
(el-Kâfî, c.1, s.400.)

38- (S. 3, A. 8) İmam Cafer Sadık (a.s)'den şöyle dediği nakledilmiştir: "'Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalbimizi eğriliğe kaydırma!' duasını çok söyleyin ve kalbinizin eğrilmesinden kendinizi güvende hissetmeyin."
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39- (S. 3, A. 28) Yukarıdaki ayette geçen takiyye kelimesi "veka" kökünden alınmış ve "korunmak, sakınmak" anlamındadır. Fikıhaki tarife göre "takiyye," başkasından gelebilecek zarardan korunmak için, ona hakka uygun olmayan bir söz veya davranışla uyum sağlamaktır." (bk. Şeyh Ensarî, Takiyye Risalesi.) Yukarıdaki ayet-i kerime
takiyyenin meşru olduğunu ispatlar. Yine Nahl: 106, Gâfir (Mü'min): 28 ayetleri de
bunu ispatlayan deliller arasındadırlar. Gerçi bu ayetler kâfirlere karşı takiyye konusunda nazil olmuştur ancak, hiç şüphesiz zalimlere karşı takiyyenin de meşruluğunu
ispatlamaktadır. Çünkü her ikisinde de zalimden gelebilecek bir zarardan korunmak
için kendi inancını gizlemek ölçüsü mevcuttur. Küfürle zulüm arasında bu hususta bir
fark yoktur. İmam Cafer Sadık (a.s), Hz. Peygamber (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakleder: "Takiyyesi olmayanın imanı yoktur." Yine İmam şöyle buyurmuştur: "Takiyye,
müminin siperidir. Takiyyesi olmayanın imanı yoktur."
Emîrü'l-Müminin Ali (a.s) yukarıdaki ayete istinaden şöyle buyurmuştur: "Eğer
sana emrettiğim takiyyeyi bırakırsan, o zaman kendi kanının ve kardeşlerinin kanının
heder olmasına sebep olursun, kendine ait nimetler ile kardeşlerine ait nimetleri zevale
maruz bırakırsın ve onları Allah'ın düşmanlarının elinde zelil edersin. Oysa Allah seni
kardeşlerini onurlandırmakla yükümlü kılmıştır." İmam Muhammed Bâkır (a.s) buyurmuştur ki: "Takiyye, insanoğlunun çaresiz kaldığı her şeyde geçerlidir;Allah takiyyeyi
ona helal etmiştir." (bk. el-Kâfî, c.2. ve Vesailu'ş-Şia, c.16)
Ehl-i Beyt mektebi âlimleri arasında takiyyenin meşruluğu hakkında görüş birliği vardır. Elbette takiyye yapmak, bir başkasının canının tehlikeye düşmesine sebep
olursa meşru sayılmaz ve haram olur. Buna göre bir kişi, kendi canı tehlikede olsa bile
herhangi bir zalimin emri ile bir başkasını öldüremez.
40- (S. 3, A. 31) İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurdu: "Din, sevgiden başka
nedir?!" Sonra yukarıdaki ayeti okudu. Sevgi, -kullara isnat edildiğinde- bir şeyde bir
kemal ve üstünlüğü idrak ettikten sonra kişinin ona doğru meyletmesine ve ona yakınlaştıracak şeylere yönelmesine denir. Allah'ın kulunu sevmesi ise, kulundan hoşnutluğu ve kalbinden perdeleri kaldırması anlamındadır. Kul, gerçek kemalin yalnız Allah
olduğunu ve kendinde veya başkasında gördüğü her kemalin Allah'tan kaynaklandığını, O'nun var etmesiyle var olduğunu ve sonunda da O'na döneceğini bildiğinde,
sevgisi yalnız Allah için ve Allah yolunda olur. Yani, bu bilinç ve marifeti, muhabbete
sebep olur. Muhabbet oluşunca da Allah'a kulluğun, itaat ve ibadetin insana bir zorluğu
kalmaz. Hatta tüm çaba ve himmetini mahbubunun hoşnutluğunu kazanmak, ona daha
yakın olmak için sarf eder. İşte böyle kimseler hakkında İmam Ali (a.s) buyurmuştur
ki: "Ne mutlu ibadete âşık olup ona sarılana! Artık o, ölümün mü ona doğru geldiğine, yoksa onun mu ölüme doğru gittiğine aldırış etmez." Şu da açıktır ki birini seven,
onun sevdiği her şeyi de sever; çünkü sevilenin sevdiği de sevilir. Peygamber ve Ehl-i
Beyti, Allah'ın en sevgili yaratıkları olduklarına göre Allah sevgisi, onları sevmeyi de
gerektirir. (bk. et-Tefsiru's-Safi)
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Bir de şu noktaya işaret etmek gerekir ki: Ayetten anlaşılacağı üzere, Allah sevgisi
iki türlüdür. Biri, bilinçli sevgidir ki, bu sevgiye sahip olan kimse, Peygamber'in ve
onun Ehl-i Beyti'nin Allah'ın yeryüzünde kendisine ulaşmak için vesile kıldığı kimseler olduğunu bilir ve bunun bir gereği olarak onlara uyar ve bu yolla Allah'ın da
kendisini sevmesini sağlar. Diğeri ise, bilinçsiz sevgidir ki, bu sevgiyi taşıyan kimse,
Peygamber ve Ehl-i Beyti'nin Allah katındaki yerini bilmez ve onlara uymadan Allah
sevgisini korumaya çalışır. Bu tür sevgi, Allah'ın o kişiyi sevmesine sebep olmaz. Yani,
bilinçsiz sevgi, gerekleri yerine getirilmeyen sevgidir. Allah'ın da o kişiyi sevmesini
beraberinde getirmez. Aynı şey, Peygamber ve Ehl-i Beyti'nin sevgisi için de söz konusudur. Eğer bu sevginin gereği olan onlara uymak yerine getirilmezse, bu sevgi,
Peygamber ve Ehl-i Beyti'nin o kişiyi sevmesine yol açmaz. Bir hadiste İmam Sadık
(a.s) şöyle buyurur: "Kim Allah'ın kendisini sevmesini istiyorsa, Allah'a itaat sayılan
işleri yapsın ve bize uysun. Allah'ın, Peygamberi'ne şöyle dediğini işitmediniz mi: 'De
ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin.' Allah'a yemin olsun ki, Allah'a itaat eden her kulun itaatine, Allah bize uymayı da
yerleştirir ve Allah'a yemin olsun ki, bize uyan herkesi, Allah mutlaka sever. Allah'a
yemin olsun ki, bize uymayı bırakan herkes, bize düşman olur ve bize düşman olan
herkes, mutlaka Allah'ın emirlerine karşı gelmiş olur ve kim Allah'ın emirlerine karşı gelerek ölürse, Allah onu aşağılığa uğratır ve yüzüstü cehenneme sokar. Ve hamd,
Âlemlerin Rabbi Allah içindir." (bk. el-Kâfî, c.8 14.)
41- (S. 3, A. 34) İmam Sadık (a.s)'dan nakledildiğine göre Muhammed b. Eş'as
el-Kindî -Allah'ın laneti ona olsun- İmam Hüseyin (a.s)'a şöyle dedi: "Ey Fatıma'nın
oğlu Hüseyin! Sen Resulullah'a nispetle diğerlerinde bulunmayan hangi saygınlığa
sahipsin?" İmam Hüseyin (a.s) yukarıdaki ayeti okudu ve sonra şöyle dedi: "Allah'a
yemin ederim ki Muhammed (s.a.a) İbrahim'in soyundandır ve onun öz soyundan olan
hidayet ediciler de Muhammed'in soyundandır." (bk. Nuru's-Sakaleyn Tefsiri) Bu ayetten
anlaşılıyor ki, insanların Allah katındaki seçkinliğinde belli pak soylardan olmalarının
önemli bir rolü vardır. Bazı cahillerin bu soylardaki olan özel kabiliyet ve paklıkları göz
ardı ederek Ehl-i Beyt'in aynı soydan olmasında şüphe etmeleri, onların bu gibi Kur'ânî
gerçeklerden ne kadar uzak olduklarını iyice gösterir.
42- (S. 3, A. 49) İbn Sikkit, İmam Ali Naki'ye peygamberlerin çeşitli mucizelerle gönderilmelerinin sebebini sorduğunda, İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Allah, Hz.
Musa'yı mebus kıldığı dönemde halk içinde sihir yaygındı. Bu yüzden Allah kendi
katından onların güç ve kudretlerini aşan, onların sihirlerini batıl kılan ve onlara hüccetini ispatlayan bir mucize gönderdi. Hz. İsa'yı gönderdiğinde halk içinde kötürümler
çoğalmış ve insanların tıbba olan ihtiyacı artmıştı. Bu yüzden Allah onların yanında
benzeri bulunmayan, yani ölüleri dirilten, anadan doğma körleri ve alacalıları iyileştiren bir mucize gönderdi ve onlara karşı hüccetini tamamladı. Hz. Muhammed (s.a.a)'i
mebus kıldığı dönemde ise hitabet ve güzel konuşmalar -sanıyorum ki İmam şiiri de
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dedi- halk içinde egemen idi. Bu yüzden Allah kendi katından öğüt ve hikmetlerinden
onların sözlerini batıl kılacak ve hüccetini onlara ispat edecek bir mucize gönderdi. (bk.
el-Kâfî, c.1, s.25.)

43- (S. 3, A. 52) 'Havari' kelimesinin halis beyaz anlamında olan 'havr' veya temizlemek, arındırmak anlamına gelen 'tahvir' kökünden geldiği söylenir. Bu yüzden
bazılarınca, Hz. İsa'nın (a.s) bazı ashabına 'havari' denilmesinin sebebi, onların elbise
temizleyicisi olmalarıydı. Allame Meclisî şöyle der: "Bazılarına göre, onlara 'havari'
denilmesinin sebebi, onların elbiselerinin temiz olmasıydı; bazılarına göre de, kalplerinin temiz ve saf olmasıydı. İmam Rıza (a.s)'dan da bu manayı teyit eden bir hadis
nakledilmiştir. Bazıları da, 'havari'nin yardımcı anlamında olduğunu ileri sürmüş ve
Havarilerin Hz. İsa'nın yardımcıları olduğunu zikretmişlerdir. Bazılarına göre de, ibadet sonucu yüzlerinin nurlu olduğundan dolayı onlara bembeyaz, saf anlamına gelen
'havari' ismi verilmiştir. (bk. Biharu'l-Envar, c.70, s.11.)
İbn Fazzal diyor ki: İmam Rıza (a.s)'a, "Niçin Havarilere 'havari' denildi?" diye
sorulunca İmam, "Halkın nazarında elbiseleri yıkayarak kirden temizledikleri için onlara 'havari' denildiği sanılır. Bu hubzun havariy (beyaz ekmek) kökünden alınan bir
isimdir. Ama bize göre Havarilere 'havari' denilmesi, onların kendi nefisleri yönünden
arı duru ve diğerlerini de öğüt yoluyla günahlardan temizleyen kişiler olmaları sebebiyledir." diye buyurdu (bk. Müstedrek-u Sefineti'l-Bihar, c.2, s.464.)
44- (S. 3, A. 55) 'Vefat'; bir şeyi tamamıyla almak anlamına gelir. İnsanın inanç,
ahlak ve amel yönünden tüm özellikleri ölürken diğer âleme intikal ettiği için, ölüme
vefat denilmiştir. Kur'ân'da 'vefat' kelimesi, sadece ölüm zamanında ruhun bedenden
alınması manasında kullanılmamıştır. Örneğin Zümer Sûresi'nin 42. ayetinde şöyle
denilmiştir: "Allah, ölüm anlarında canları tam olarak alır; ölmeyen canları da uyku
zamanında (alır). Ölüm emrini verdiği kimselerin canlarını tutar; diğerlerini ise belirli
bir süreye kadar gönderir…" (Zümer: 42) Buna göre ayette Hz. İsa'nın vefatından (alın-

masından) ölmesi değil, ruh ve cisim olarak alınıp göklere çıkarılması kastedilmiştir.
Çünkü sahih görüşe göre Hz. İsa şimdi de diridir. Müfessirlerin çoğu da bu görüşü
kabul etmişlerdir. Hz. İsa (a.s)'ın öldürülmediği, ona benzeyen birinin onun yerine
yakalanıp Yahudilerce öldürüldüğü Kur'ân'da şöyle açıklanmıştır: "(Bu cezalandırma,)
'Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük.' demelerindendir. Oysa onu
öldürmediler ve asmadılar; sadece bir yanılgıya düştüler. Onun (öldürülmesi) hakkında
ayrılığa düşenler şüphe içindedirler ve bununla ilgili bir bilgileri yoktur; sadece zanna
uymaktalar. Kesin olarak onu öldürmediler." (Nisa: 157) Sahih ve mütevatir hadisler

uyarınca Hz. Mehdi zuhur edince Hz. İsa gökten inecek ve Hz. Mehdi'nin arkasında
namaz kılacaktır. Buharî, kendi Sahih'inde Peygamber'in (s.a.a) şöyle dediğini nakletmiştir: "Meryem oğlu İsa'nın gökten indiği ve imamınızın da sizden olduğu o zaman
haliniz nice olur?" (bk. Buharî, c.4, s.205; Camiu'l-Usul, c.11, s.47)
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Bazıları da, ayette geçen "seni alacağım (vefat ettireceğim)" ifadesinden, Hz.
İsa'nın gökten indikten sonra son zamandaki vefatının kastedildiğini söylemişlerdir.
Diğer bazıları da, başka ihtimalleri zikretmişlerdir. (bk. Mecmau'l-Beyan Tefsiri)
45- (S. 3, A. 60) Biz, ayette geçen "el-hakk" ifadesini haber kabul ettik ve mübtedası ise, müfessirlerin dediği gibi önceki ayetlerde açıklanan Hz. İsa (a.s) ile ilgili haberler ve bilgilerdir. Buna göre ayetin anlamı, başka bir ibare ile şöyle de açıklanabilir:
"Bu bilgi ve haberler haktır, Rabbinden gelmiştir." (bk. et-Tibyan ve Menhecu's-Salihin
Tefsirleri.) Ancak ayet hakkında diğer bir ihtimal de "el-hakk"ın mübteda ve sonraki
ibarenin ise onun haberi oluşudur. Buna göre ayetin anlamı şöyle olur: "Hak, Rabbinden gelen şeydir." (bk. eş-Şübber Tefsiri)
46- (S. 3, A. 61) Müfessirlerin açıkladığına göre, Hz. Peygamber (s.a.a) Hıristiyanları mübaheleye çağırınca onlar bir gün mühlet istediler ve kendi aralarında şu
görüşe vardılar: "Yarın Muhammed kendi çocukları ve ailesiyle mübaheleye çıkarsa, onunla mübahele etmekten sakının; ama ashabıyla mübaheleye çıkarsa, onun hak
olmadığı belli olur; o zaman onunla mübahele edin." Ertesi gün Peygamber (s.a.a),
Ali (a.s)'ın elinden tuttu, Hasan ve Hüseyin önlerinde ve Fatıma da arkalarında olduğu halde evinden mübaheleye çıktı. Hıristiyanlar da, önlerinde papazları olduğu halde
geldiler. Papaz, yanındaki kişilere Peygamber'le birlikte olan kişilerin kim olduklarını
sordu. "Onlar, Peygamber'in nazarında en değerli kişilerdir; onun kalbine en yakın kişilerdir." dediler. Resulullah (s.a.a), mübahele için kararlaştırılan yere geldiğinde dizleri
üzere çöktü. Papaz, "Allah'a yemin olsun ki aynen peygamberlerin mübahele için diz
çöküşü gibi diz çöktü." dedi ve bunun üzerine papaz mübahele etmeyerek geri döndü.
Çeşitli nakillerde yer aldığına göre papaz şöyle dedi: "Bunlar, Allah'tan bir dağı yerinden koparmasını isteseler, Allah dağı yerinden koparır. Bunlarla mübahele etmeyin ki
helak olursunuz." Bunun üzerine Hıristiyanların heyeti dedi ki: "Biz seninle mübahele
etmiyoruz, seninle barışıyoruz." Resulullah (s.a.a) da İslam devletine belirli miktarda
mal ödemek şartıyla onlarla barıştı. (bk. Mecmau'l-Beyan Tefsiri) Bu olay önemli tarih ve
hadis kitaplarında nakledilmiştir.
Müslim, Sahih'inde kendi senediyle Sa'd İbn Ebî Vakkas'tan şöyle rivayet etmiştir: "…Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi
ve kendinizi çağıralım, sonra mübahele (beddua) edelim de Allah'tan yalancılar üzerine
lânet dileyelim." ayeti nazil olunca, Resulullah (salla'llâhu aleyhi -ve âlihi- ve sellem)

Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyn'i çağırarak şöyle buyurdu: "Ey Allah'ım! Bunlar benim
ehlimdir (soy ve ailemdir)." Aynı hadisi Tirmizî, Sünen'inde ve Ahmed İbn Hanbel,
Müsned'inde rivayet etmiştir. Ahmed'in naklinde hadisin sonu şöyledir: "Bunlar benim
Ehl-i Beyt'imdir." Keza Hâkim, bu hadisin Şeyhayn'ın şartına göre sahih olduğunu
kaydetmiştir. Hâkim, Marifet-ü Ulumi'l-Hadis adlı kitabında bu hadisin İbn Abbas ve
diğerlerinden mütevatir olarak tefsir kitaplarında naklolunduğunu kaydetmiştir. Fahr-i
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Razi, Tefsir'inde mübahele kıssasını genişçe naklettikten sonra şöyle demiştir: "Tefsir
ve hadis âlimleri bu hadisin doğruluğu hususunda ittifak etmişlerdir."
Hz. Muhammed (s.a.a), Necran Hıristiyanlarını mübaheleye çağırdığında sadece
Ali (a.s), Fatıma (a.s), Hasan ve Hüseyin'i kendisiyle birlikte götürdü. Oysa o sırada Peygamber'in hanımları ve sahabileri yanında idiler, ama onlardan hiçbirini yanına almadı. Böylece bir kez daha Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'in Allah'ın yanındaki saygınlığını ve Ehl-i Beyti'nin yalnız onlar olduğunu açıklamış oldu. (bk. Men La
Yahzuruhu'l-Fakih, c.4, s.365; Zehebî, Mizanu'l-İtidal, c.2, s.586; Sahih-i Müslim, c.7, s.120;
Sünen-i Tirmizî, c.4, s.293; Müsned-i Ahmed, c.1, s.185; Müstedrekü's-Sahihayn, c.3, s.150;
Mesâbihu's-Sünne, c.2, 204; Tefsir-i Kebir, c.8, s.85; Tezkiretü'l-Havass, s.8; el-Bidaye ve'nNihaye, c.5, s.54)

47- (S. 3, A. 79) Allah, peygamberlerini insanları imana çağırmak için göndermiştir, küfre çağırmak için değil. Buna göre hiçbir peygamberin insanları kendine tapmaya
davet etmesi mümkün değildir. (bk. Mecmau'l-Beyan Tefsiri.)
* * *
"(Allah'ı tanıyan ve O'na yönelen din âlimleri) olun." cümlesindeki Rabbanî kelimesi.) Bu kelime İslam literatüründe şu anlamlara gelir; İlahî ilimleri bilen arif, Yahudi din bilgini, ilim sahibi, helal ve haramı ve gelecekte vuku bulacak olanları bilen,
öğrencilerine büyük ilimleri öğretmeden onlara ilk önce küçük ilimleri öğreten, ilim
ve dinde sebata erişen, ilmi ile Allah'ın rızasını kazanmak isteyen, insanların işlerini
tedbir ile yöneten ve düzene koyan, ilim ve amelde kemale erişen kişi. Elbette bu anlamlardan bazıları, aynı muhtevanın farklı ifadelerle açıklanması sayılabilir. Bize göre
son anlam, ayetteki ifadeye daha uygundur. Sibeveyh, bu kelimenin 'Rab' kökünden
türediğini ve kişinin sadece ilahî bilimlere (irfana) kendisini verdiğini bildirmek için
nispette 'elif' ve 'nun' artırıldığını ileri sürmüştür. Bazıları da, bunun terbiye kökünden
geldiğini ve eğitimde sırayı gözeterek ilimlerin küçüğünden büyüğüne doğru ilerleyen
eğitici anlamına geldiğini; bazıları ise, bu kelimenin aslında İbranice veya Süryanice
olduğunu söylemişlerdir. Bir kısım lügatçiler de, 'sahibi oldum' anlamına gelen 'rebibtuhu' veya 'rabbiyim veya rabbi oldum' anlamına gelen 'rebebtuhu' kökünden türediğini söylemişlerdir. (bk. Lisanu'l-Arap; el-Mevared; İbn Esir, en-Nihaiye; Tureyhî, Mecmau'lBahreyn.) Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar üç kısımdır: Rabbanî âlim, kurtuluş
yolu üzere eğitim alan öğrenici ve her sesin peşine düşen, her esintiye kapılan başıboş
ayaktakımları..."
48- (S. 3, A. 96) Bu ayetten hareketle Kâbe'nin insanların ortak evi olduğunu ve
insanların bu eve mensup fertler olarak aralarında kardeşlik bağının bulunduğunu ve
özel evlerinin yerine bu ortak evde buluşup ortak sorunlarına çözüm aramaları gerektiğini söylemek mümkündür.
* * *
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Abbasî Halifesi Ebu Cafer Mansur, Mekke halkının Mescidu'l-Haram'ın etrafında
yer alan ev ve bahçelerini satın alarak Mescid'e eklemek istedi. Ama onlar yerlerini
satmak istemediler. Mansur'un onları bu işe razı etmeye çalışması bir sonuç vermedi.
Bunun üzerine Mansur, İmam Cafer Sadık (a.s)'ın huzuruna çıkarak bu olaydan dolayı
üzüntüsünü İmam'a açıkladı. İmam Cafer Sadık (a.s), "Bu hususta senin onlara karşı
Allah'ın kitabında delilin olduğu halde niçin üzülüyorsun?" dedi. Mansur, "Allah'ın
kitabının neresinde?" diye sordu. İmam şöyle buyurdu: "Allah'ın şu kelamında: 'Kuşkusuz, insanlar için (yeryüzünde) kurulmuş olan ilk ev, Mekke'deki kutlu ve âlemlere
hidayet kaynağı olan evdir.' Böylece Allah, insanlar için kurulan ilk evin Mekke'deki
ev olduğunu bildirmiştir. Eğer onlar Beytullah'ın yapımından önce oralara egemen olsalardı, bahçeleri kendilerine ait olurdu. Ama eğer Beytullah onlardan önce orada var
idiyse, Beyt'in çevresi kendisine aittir." Bu sözü duyan Mansur, onları çağırdı ve bu
şekilde onlara karşı delil gösterdi. Onlar da, "İstediğini yap!" dediler. (bk. Tefsiru'lAyyaşi, c.1, s.185)

49- (S. 3, A. 97) Peygamber (s.a.a)'den şöyle nakledilmiştir: "Kim haccı geciktirir de ölürse, Allah onu kıyamette yahudi veya hıristiyan olarak diriltir." İmam Sadık
(a.s)'dan da şöyle nakledilmiştir: "Önemli bir sıkıntısı veya haccetmesine engel olacak
bir hastalığı veya önünü alan bir sultan (yönetici) olmaksızın haccetü'l-İslam'ı yerine
getirmeden ölen kişiye, (ölüm zamanı), 'İstersen yahudi, istersen hıristiyan olarak öl.'
denir." (bk. el-Kâfi ve el-Fakih)
50- (S. 3, A. 103) Allah'ın ipinden maksat, Kur'ân ve Ehl-i Beyt'tir. Bu ikisine ip
denilmesi ise, bir ipe sarılmanın insanın uçuruma yuvarlanmasına engel olduğu gibi,
bunlara sarılmanın da insanı helak olmaktan kurtarması yüzündendir. Bu ipin Allah'a
izafe edilmesinden, bunlara sarılmanın insanın Allah'a doğru çıkmasına, O'na yakın
olmasına sebep olduğu anlaşılır. Peygamber (s.a.a), sahih ve mütevatir bir hadiste
şöyle buyurmuştur: "Kendimden sonra iki ağır ve değerli emanet bırakıyorum; onarla sarıldıkça sapmazsınız. Onlar, Kur'ân ve öz yakınlarımdan olan Ehl-i Beyt'imdir."
(Bu hadisi, çeşitli ibarelerle Tirmizî kendi Sünen'inde, Müslim Sahih'inde, Hâkim
Müstedrek'te, Muttaki Kenzü'l-Ummal'da, Tabaranî Mu'cem'de nakletmişlerdir.) Muhammed b. İbrahim Nu'manî ve diğerlerinin nakline göre, hadisin sonunda şöyle buyurdular: "Onlar sizinle Allah arasında gerilmiş bir iptir." Yine Kadı Nu'man Mısrî ve
diğer büyük hadisçiler nakletmişlerdir ki: "Resulullah (s.a.a) ashabıyla birlikte mescitte oturduğu sırada bir bedevi içeriye girdi ve 'Ben inen ayetlerde Allah'ın ipine sarılın
diye buyurulduğunu duydum. Sarılmakla emredildiğimiz bu ip nedir?' diye sordu. Peygamber (s.a.a) o adamın elinden tuttu, Ali (a.s)'ın omzuna bıraktı ve 'Bu, Allah'ın ipidir;
ona sarıl.' dedi. Bedevi de Hz. Ali'ye bağlılığını ilan etti. Bunun üzerine Resulullah
(s.a.a) onun cennet ehlinden olduğunu bildirdi." (bk. Kadı Nu'man Mısrî, Şerhu'l-Ahbar,
c.2, s.265 ve Muahammed b. Nu'manî, el-Gaybe, s.42)
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51- (S. 4, A. 24) Bazıları, ayette geçen "istemte'tum" kelimesinin zevk aldığınız
ve yararlandığınız anlamında olduğunu sanmışlar ve öyle tercüme etmişlerdir. Oysa
burada istemte'tum, müt'a olarak evlendiğiniz anlamındadır. Müt'a nikâhı kadının evlenmek için bir engelinin olmaması, çocuğun babaya iltihakı, iddet beklenmesi vb.
hükümler yönünden daimi nikâh gibidir; nafaka ve miras hükmü ve geçici oluşu yönünden daimi nikâhtan ayrılır.
Müt'a nikâhının İslam'da meşru kılınmış olduğunda ve bizzat Peygamber (s.a.a)'in
döneminde sahabenin bu nikâhı uyguladıklarında hiçbir şüphe yoktur. Bu hususu mütevatir olan hadisler açıklamaktadır. Ehl-i Beyt İmamları'ndan gelen hadisler uyarınca,
bu kıyamete kadar geçerli olan bir hükümdür ve asla neshedilmemiştir. Peygamber'den
sonra da bir süre uygulanmış, ama bir süre sonra zor kullanılarak yasaklanmış ve bu
yasak hulefa ekolünde yerleşip kalmıştır. Nitekim teravih namazı, temettu haccı vb.
dinî hükümlerde de müdahale ve değiştirme teşebbüsleri tarih ve hadis kaynakları
açısından inkâr edilmesi mümkün olmayan bir gerçektir. Ehl-i Sünnet kaynaklarında, örneğin Buharî ve Müslim vb. kaynaklarda bulunan hadislerden bir kısmı da, bu
hükmün neshedilmediğini ve Peygamber'den sonra bir adamın kendi isteği üzere bu
hükmü kaldırdığını açıkça belirtmektedir. Örneğin Buhari kendi sahihinde Abdullah b.
Mes'ud'dan şöyle bir hadis nakleder: Biz Peygamber'le birlikte sürekli gazveye (savaşa) çıkardık. Kadınlarımız yanımızda bulunmazdı, Resulullah'a kendimizi kısırlaştıralım mı dedik, Resulullah (s.a.a) bu işten bizi sakındırdı ve kadınla bir kumaş vererek
evlenmemize müsaade etti. Sonra bize şu ayeti okudu: "Ey iman edenler! Allah'ın size
helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Kuşkusuz, Allah haddi aşanları sevmez." (Maide: 87.) Muslim, Nesai, Beyhaki ve diğerleri bu hadisi: "Kadınla süreli

olarak bir kumaş karşılığı evlenmemize musade etti" diye nakletmişlerdir. Tek başına
bu hadis bile muta nikahinin Allah helal kıldığı temiz işlerden olduğunu ve bunu haram
bilmenin müminlere caiz olmadığını açıkça göstermektedir. Ancak Ehl-i sünnet kaynaklarında, bu hükmün Peygamber döneminde kaldırıldığını (neshedildiğini) bildiren
hadisler de vardır. Böylece Ehl-i Sünnet kaynakları, bu konuda her iki görüşü teyit
eden hadisler bulundurduğu için çelişkiden kurtulmuş değildir. Hatta Kurtubî gibi bazı
müfessirler, müt'anın cevazına ilişkin hükmün Peygamber'in döneminde altı defa indiğini ve her seferinde bu hükmün tekrar kaldırıldığını iddia ederek, beşerî sistemlerde
bile 23 yıllık bir süre içerisinde bir kanunun altı defa değişmediğini nazara aldığımızda, ilahî hükümleri bu derece değişken ve sebatsız, hikmet ve sağlamlıktan uzak bir konuma düşürmekten geri durmamışlardır. (bk. Sahih-i Muslim Nikahu'l-muta babi; Sahih-i
Buhari, Kitabu'n-Nikah ve Tefsiriu'l-Kur'ân; Kurtubi el-Cami li-Ahkami'l-Kur'ân)

52- (S. 4, A. 41) İbn Mes'ud diyor ki: "Resulullah (s.a.a) bana, 'Kur'ân oku.' diye
buyurdu. Ben Nisâ Sûresi'ni açıp okumaya başladım. 'Her ümmetten bir tanık (gözlemci) getirip seni de onlara tanık (gözlemci) olarak getirdiğimizde onların halleri nasıl
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olur?!' ayetine ulaşınca Resulullah'ın gözlerinin yaşla dolduğunu gördüm. Peygam-

ber, 'Bu kadar yeter.' dedi ve şöyle buyurdu: 'Kalpleriniz onunla kaynaştığı ve deriniz
onunla yumuşadığı sürece Kur'ân okuyanlarsınız; ayrılık içinde olduğunuzda (dağınık
fikirler daldığınızda) ise artık Kur'ân okuyanlar değilsiniz." (bk. Biharu'l-Envar, c. 89 s.
217, Şehid Sani'nin Esraru's-Salât kitabından naklen.)

53- (S. 4, A. 47) "Biz bazı yüzleri silip arkalarına çevirmeden" yani "enseleri gibi
dümdüz yapmadan" veya "onları hidayetten çıkarıp sapıklığa çevirmeden". Bu ikinci
anlam, İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan nakledilmiştir.
bk. A'râf: 163.
54- (S. 4, A. 49) "Hurma çekirdeğindeki incecik kıl kadar bile zulmedilmez" diye
tercüme edilebilir. Okuyucunun anlamada zorluk çekmemesi için biz yukarıdaki tercümeyi zikrettik.
55- (S. 4, A. 51) Cibt, aslında Kureyş'ın taptığı bir putun adıdır. Ancak Allah'tan
başka tapılan her mabut için de kullanılır. (bk. et-Tefsiru's-Safi)
"Tağut" kelimesi ile ilgili açıklama için bk. Bakara: 256. ayetin dipnotu.
56- (S. 4, A. 60) Ömer b. Hanzala diyor ki: "İmam Cafer Sadık'dan (Allah'ın selamı ona olsun), "Bizim dostlarımızdan iki şahıs miras veya borç gibi bir konuda ihtilafa
düşerlerse, meseleyi halletmek için hükümdar ve kadılara başvurmaları helal midir?"
diye sordum. İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Onlara hak veya batıl bir işte müracaat etmek, tağuta müracaat etmektir. Kişinin kendisine ait olan bir hakkı bile onların verdiği
hükümle alması haramdır. Çünkü Allah'ın insanlara tağuttan kaçınmalarını emretmesine rağmen, o bunu tağutun hükmüyle almıştır. Allah,
"Onlar, tağutun yanında muhakeme olmak isterler; oysa onlara onu inkâr etmeleri
emrolunmuştu." buyurmaktadır..." (bk. Kuleynî, Usul-u Kâfî, c.1, s.67) Allame Meclisî
bu hadisi açıklarken şöyle diyor: "Tağut, tuğyan kökünden türemiştir. Şeytan, put,
Allah'tan başka ibadet edilen veya insanların Allah'a ibadetini engelleyen her şeye
denir. Bu hadiste de tağuttan maksat, haksız yere hâkimiyeti ele geçirip batılla hükmedenlerdir." (bk. Meclisî, Mir'atu'l-Ukul, c.1, s.222) Buna göre Ehl-i Beyt mektebine bağlı
olan kişiler, ihtilaflarını halletmek için gerekli şartları taşıyan müçtehide müracaat
etmelidirler. Ama eğer bu yolla hakkını koruması mümkün olmazsa, zaruret gereği
fıkhî kitaplarda açıklandığı üzere cair hâkimlere de başvurmak caizdir.
57- (S. 4, A. 79) 78. ayette cahil kimselerin kendilerine ulaşan beklenmedik kötülük ve sıkıntılardan dolayı Peygamber'i sorumlu tutmalarına işaret edilerek, bunun
doğru olmadığı ve âlemde her şeyin ilahî irade gereği cereyan ettiği açıklanıyor. Sonraki ayette ise ilahî iradenin bazı kimseler hakkında kötülük ve sıkıntıya ve diğerleri
hakkında iyiliğe taalluk etmesinin sebebi beyan edilerek, bunlarla ilgili ilahî iradenin
gelişi güzel değil, kişinin kendi yaptığı işler yüzünden hak ettiği mükâfat veya cezanın
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gerçekleşmesi şeklinde cereyan ettiğine işaret ediliyor. Buna göre kötülükler insanın
kendi yaptığı işin cezası olarak ve iyilikler ise insanın kötülükten uzak durması sonucu
Allah'ın lütuf ve ihsanına mazhar olmasıyla gerçekleşir.
58- (S. 4, A. 129) İnkârcı bir kişi, Hişam b. Hakem'den "...Beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer veya dörder nikâhlayın. Adaletsiz davranmaktan korkuyorsanız, o
zaman yalnız biriyle evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin." ayeti uyarınca
adeletli davranmak farz kılınmamış mı diye sormuş, o evet, demiştir O adam, öyleyse
niçin surenin sonunda, "Kadınlar arasında ne kadar (adaletli olmaya) düşkün olsanız
da denge ve adalet oluşturmaya gücünüz yetmez." diyor? "Bu iki söz arasında çelişki
vardır." demiştir. Huşam'ın ona verecek bir cevabı yoktu. Bunun üzerine Medine'ye
gider ve İmam Cafer Sadık'ın yanına varır ve kendisine bu iki ayeti sorar. İmam şöyle
buyur: "Beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer veya dörder nikâhlayın. Adaletsiz davranmaktan korkuyorsanız," ayetinden nafaka kastedilmiştir. "Kadınlar arasında ne kadar (adaletli olmaya) düşkün olsanız da denge ve adalet oluşturmaya gücünüz yetmez."
ayetinden ise kalbî muhabbet kastedilmiştir." (bk. Tefsir-i Nuru's-Sakaleyn)
59- (S. 4, A. 162) Ayet için ikinci bir anlam verilmesi de muhtemeldir. Şöyle ki,
"mukîmîne's-salât"ın mensup oluşunun methi ifade ettiğini söyleyerek şöyle mana edilir: "Fakat onlardan ilimde sağlam bir aşamaya erişenler ile müminler, sana indirilene,
senden önce indirilene iman edenler; özellikle hakkıyla namaz kılanlar, zekât verenler, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler var ya, yakında onların tümüne büyük bir
mükâfat vereceğiz."
60- (S. 5, A. 3) Ehl-i Beyt mektebinin uleması bu ayetin Gadir-i Hum'da Peygamber (s.a.a)'in Hz. Ali (a.s)'ı kendisinden sonra ümmetin imamı ve önderi olduğunu açıklamasından sonra nazil olduğunu bildirmişlerdir. Hz. İmam Muhammed Bâkır
(a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Farizalar birbiri ardınca iniyordu. Velayet farizası (Hz.
Ali (a.s)'ın Hz. Peygamber (s.a.a)'dan sonra Müslümanların velisi olduğunu açıklayan
hüküm), farzların sonuncusuydu. Bunun ardından Allah Teala, 'Bugün dininizi size
kâmil kıldım ve nimetimi size tamamladım ve din olarak İslam'ı size seçtim.' ayetini
indirdi." (bk. el-Kâfî, c. 2, s.289) Ehl-i Sünnet âlimlerinden birçoğu da ayetin aynı olayla
ilgili indiğini bildirmişlerdir. İbn Mürdeveyh, İbn Meğazilî, Harezmî ve Hamvinî gibi
muhaddisler bunu nakledenlerdendir.
61- (S. 5, A. 55) Zemahşerî, el-Keşşaf adlı tefsirinde şöyle diyor: "Bu ayet, Ali -kerremellahu vecheh- hakkında nazil olmuştur. Hz. Ali namazda, rükû halindeyken bir dilenci ondan yardım istemiş, o da küçük parmağında olan yüzüğünü ona vermiştir…"
(Zemahşerî, el-Keşşaf, Mâide Sûresi, 55 ve 56. ayetlerin tefsiri.) Vahidî de, Esbabu'n-Nüzul
adlı kitabında, bu ayetin nazil olma sebebini şöyle açıklıyor: "Bu ayetin sonu, Ali b.
Ebî Talip (a.s) hakkındadır. Zira o, namazının rükûunda yüzüğünü fakire bağışlamıştır."
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Tabersî de kendi tefsirinde Hz. Ebuzer'den naklen bu ayetin Ali (a.s) hakkında indiğini
nakletmiştir. (bk. Mecmau'l-Beyan, c.3, s.210. Vahidî, Esbabu'n-Nüzul, Mâide Sûresi, 55. ayet.)
62- (S. 5, A. 67) Bu ayet, Zilhicce ayının on sekizinci günü (Gadir-i Hum günü)
Hz. Ali (a.s)'ın velayetinin ilan edilmesi hususunda nazil olmuştur. Bu olay kısaca
şöyledir: Peygamber (s.a.a) son hac seferinden yanındaki muazzam kalabalıkla birlikte Mekke'den Medine'ye döndüğü sırada, Medine, Irak ve Mısır yollarının ayrıldığı
yer olan Cuhfe bölgesindeki Gadir-i Hum denilen yere vardı. (bk. Mu'cemu'l-Buldan)
Zilhicce ayının on sekiziydi. Orada şu ayet nazil oldu: "Ey peygamber! Rabbinden
sana indireleni (halka) ilet..." Yüce Allah, Peygamber'e, Ali'yi insanlara göstermesini
ve onu veli edinmenin, ona itaat etmenin herkese farz olduğunu (kendisinden sonra
imam ve önder olduğunu) onlara duyurmasını emretti. Bu arada vahiy, kincilerin ve
kıskançların şerrine karşı kendisinin korunacağını da Peygamber'e garanti ediyordu.
Kalabalığın başı Cuhfe yakınlarına kadar varmıştı. Peygamber (s.a.a), önde gidenlerin
geri döndürülmelerini ve geridekilerin de o yerde durmalarını istedi. Peygamber (s.a.a)
kalabalığın ortasında durdu ve yüksek bir sesle şöyle buyurdu:
Ey insanlar! Davet edilip de daveti kabul etmiş gibiyim. (Yani bu dünyadan ayrılmam çok yakındır.) Size iki ağır emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, diğeri de
Ehl-i Beyt'im. Benden sonra bunlara karşı nasıl bir tavır takınacağınıza bakın! Bu
ikisi havuz başında benimle buluşuncaya kadar birbirlerinden ayrılmazlar.
Ardından şunları söyledi: "Ben sizin hakkınızda kendinizden daha çok tasarruf
hakkına sahip değil miyim?" Onlar, "Evet." dediler. Bunun üzerine Peygamber şöyle
buyurdu: "Allah benim mevlamdır ve ben de her mümin erkek ve kadının mevlasıyım."
Bunu dedikten sonra Ali'nin elinden tuttu ve şöyle dedi:
Ben kimin mevlasıysam, işte bu Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım! Onu veli ve dost
edineni sen de veli ve dost edin. Ona düşman olana sen de düşman ol. Ona yardım
edene yardım et. Onu yalnız bırakıp yardım etmeyeni sen de yalnız bırak ve yardım
etme. Nereye giderse gitsin, hakkın onunla beraber olmasını sağla. Dikkat edin! Bu
sözlerimi burada bulunanlar, burada bulunmayanlara ulaştırsınlar.
(bk. ed-Dürrü'l-Mensur: c. 2 s.298; Fethu'l-Kadir: c. 3 s. 57; Fahr-i Razi, Tefsir-i Kebir:
c. 12 s. 49; Ruhu'l-Meanî: c. 2 s.348; Tefsiru'l-Menar: c. 6 s.463, Esbabu'n-Nüzul: 150, Şevahidu't-Tenzil: c. 1 s. 187-193; es-Siretü'l-Halebiyye, c. 3 s. 274; İbn Meğazilî eş-Şafiî, elMenakıb, s.16; İbn Sabbağ el-Malikî, el-Fusulü'l-Mühimme, s.40; Kunduzî, Yenabiu'l-Mevedde,
s.40; Hafız Ebu Nuaym, Nüzulu'l-Kur'ân.)

Bu âyette Ali'nin (a.s) velayetinin ilan edilmesinin kastedildiğinin bir şahidi de
şudur ki; O güne kadar namaz, zekât, oruç gibi farzlar artık açıklanmış ve herkesçe
biliniyordu. Hacca da gidiliyordu. Haram-helal hükümleri de ümmet tarafından bilinmekteydi. Şu halde Allah tarafından bu tekidi icap ettirecek ve bu uyarıyı gerektirecek
hilafetten başka bir husus kalmamıştı.
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63- (S. 5, A. 103) Bahîre: Beş defa yavrulayan ve sonuncusu erkek olan ve kulağı
yarılarak salıverilen deve.
Sâibe: Adandığı için yararlanılmayan deve.
Vasîle: Araplar, koyun dişi doğurursa yavruyu kendilerine saklar, erkek doğurursa
bunu putlara kurban ederlerdi. Kuzuların dişili erkekli ikiz olmaları halinde dişinin
hürmetine erkeği de kurban etmeyip "vasîle" adıyla salıverirlerdi.
Hâm: On nesil deveyi dölleyen ve sırtına yük vurulmayıp salıverilen erkek deve.
64- (S. 6, A. 1) İmam Cafer Sadık (a.s)'dan nakledildiğine göre Allah Teala bu
ayette üç grubu reddetmiştir: 1- "Hamd gökleri ve yeri yaratan Allah'a" demekle varlıkların kendiliğinden var olduğunu ve kendiliğinden ayakta olduğunu iddia eden tabiatçıları (materyalistleri), 2- "karanlıkları ve nuru ortaya çıkaran" demekle de karanlık
ve nurun evreni yönettiğini söyleyen iki tanrıcıları (dualistleri), 3- "Sonra, inkâr edenler (başka şeyleri) Rablerine denk tutuyorlar" demekle de putlarını ilah sayan müşrik
Arapları reddetmiştir. (bk. et-Tefsiru's-Safi, el-İhticac kitabından naklen.)
65- (S. 6, A. 2) "Bir süre koydu" tabirinden maksat, ilahî kaza (kesinleşen takdir);
"belirlenmiş süre"den maksat ise, ilahî takdir; yani bir varlığın yaratılış ölçüsü gereği
yaşaması öngörülen süre veya süreler olabilir. Örneğin bir elma fidanı, yaratılış ölçüsü
gereği kendisi için belirlenen en yüksek süre 40 yıl olabilir; bunun yanı sıra çeşitli
sürelere de kabiliyeti olabilir. Ancak bu onun mutlaka en yüksek olana ulaşacağı anlamına gelmez. Birçok etkenler sonucu onun takdirinde olan o süre normalden daha aza
inebilir. İşte buna kaza denir. Yani takdirin çeşitli seçenekleri arasında hükme bağlanan
kısmı. İnsan için de bir belirlenmiş süre, yani yaratılış ölçüsü gereği yaşayabileceği
asıl süre veya süreler vardır. Ancak bu takdirin kesin hükme bağlanışı çeşitli sebepler
yüzünden değişebilir.
66- (S. 6, A. 3) Gulüvve (aşırılığa) sapan bazı kimselerin Allah Teala'dan başka
kimselere tapınmayı meşru göstermek için ortaya attıkları sapık düşüncelerinden biri
de, Allah'ın çok yüce olduğu için normal insanların O'na yönelmesinin mümkün olmayacağıdır. Bu yüzden onlar Allah'tan başka mabutlara ibadet edilmesi gerektiğini ileri
sürüyorlar. Bu ve benzeri ayetlerde açıklanan gerçek göz önünde bulundurulduğu takdirde bu fikrin tutarsızlığı belli olur. Çünkü Kur'ân-ı Kerim, Allah'ın hem gökte ve hem
de yerde Allah olduğunu ve bir diğer ayette hem gökte ve hem de yerde ilah (mabut)
olduğunu açıklamıştır. Buna göre yücelerde olan yaratıkların O'na yönelmesi gerektiği
gibi yerde olan yaratıkların da O'na yönelmeleri ve O'na ibadet etmeleri gerekir.
67- (S. 6, A. 10) "Haqe"; inmek, kuşatmak (bk. el-Ayn ve es-Sihah) ve yakalamak,
tutulmak (bk. İbn Esir, en-Nihaye ve Lisanu'l-Arab) anlamlarına gelir.
68- (S. 6, A. 15) İmam Cafer Sadık (a.s)'dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.a), Fetih Sûresi ininceye kadar bu ayeti okumayı bırakmadı. Fakat Fetih Sûresi
inince artık onu okumayı tekrarlamadı. (bk. et-Tefsiru's-Safi, Tefsiru'l-Ayyaşi'nden naklen)
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69- (S. 6, A. 68) İmam Ali b. Hüseyin Zeynelabidin (a.s)'ın şöyle buyurduğu nakledilir: "Her istediğin kişi ile oturma hakkına sahip değilsin. Çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor: 'Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğünde, başka bir
sohbete dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. Eğer Şeytan (bunu) sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık zalimler topluluğuyla oturma.' Her dilediğin şeyi konuşma hakkına da sahip değilsin. Çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor: 'Bilmediğin bir şeyin ardına
düşme.' Resulullah (s.a.a) da şöyle buyuruyor: 'Allah hayırlı bir söz söyleyip bir yarar

sağlayana veya susarak hatadan korunana merhamet eylesin.' Her dilediğin şeyi dinlemeye de hakkın yoktur. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmaktadır: 'Kuşkusuz kulak, göz
ve kalp bunların tümü sorguya çekilecektir.'" (bk. Şeyh Saduk, İlelu'l-Şerayi, c.2, s.605.)

Elbette sonraki ayette de açıklanacağı üzere zalimlerin toplantısına katılmadaki amaç,
gerçekleri açıklamak ve dini savunmak gibi mukaddes bir hedef olur ve tek yol bu
olursa, o zaman takvayı gözetmek şartıyla bunun bir sakıncası yoktur.
70- (S. 6, A. 74) Zeccac'ın şöyle dediği nakledilir: "Soy bilimciler arasında İbrahim (a.s)'ın babasının isminin Tarih olduğu hususunda birlik vardır. Bu da Şia'nın
bu ayette geçen Azer'in, İbrahim'in annesinin babası veya amcası olduğu görüşünü
teyit eder. Ehl-i Beyt İmamları'ndan gelen sahih hadisler gereğince Peygamber'in
soyu Hz. Âdem'e kadar hep muvahhitlerden oluşur. Bu Şia'nın ortak görüşüdür. (bk.
et-Tefsiru's-Safi)

71- (S. 6, A. 93) Ebu Basir'in İmam Muahmmed Bâkır (a.s) veya İmam Cafer
Sadık (a.s)'dan naklettiği hadise göre, bu ayet, İbn Ebî Serh hakkında nazil olmuştur.
Resulullah (s.a.a) için bir ara kâtiplik yapan bu zat, Allah katından "Azizun Hakîm"
diye inen ayeti kendi yanından "Alîmun Hakîm" diye yazıyordu. Sonra münafıklara,
"Ben onun getirdiğine benzer şeyler söylüyorum (ayetleri değiştiriyorum) da o buna
karşı çıkmıyor." diyordu. Bunun üzerine Allah Teala yukarıdaki ayeti indirdi. Bu adam,
Resulullah (s.a.a)'in Mekke fethinde kanını dökülmesini helal kıldığı kimselerden idi.
(Osman'ın ısrarıyla affedildi) ve Osman halife olunca onu Mısır'a vali tayin etti." (bk.
el-Kâfî, c.8, s.200.)

72- (S. 6, A. 98) Bazı tefsirlere göre 'yerleşme yeri'nden maksat, ana rahmidir ve
'geçici mekân'dan maksat ise, baba sulbüdür. Ancak ana rahmi, yeryüzündeki hayat,
kabirde kalış gibi insanın ahiretten önceki hayatının tüm aşamaları, geçici olduklarından bunları da geçici mekânlara birer örnek olarak saymak mümkündür, asıl kalıcı yer
ise ahiret yurdudur. (bk. Seyyid b. Tavus, Sa'du's-Suud, s.277.) Ehl-i Beyt İmamları'ndan
gelen hadislerde bu iki kavram, yani 'yerleşme yeri' ve 'geçici mekân', insanının imana
göre vasfıdır. Yani, bazı ruhlar iman için yerleşme yeri ve karagâh sayılırken, bazı canlar iman için geçici mekânlardır. el-Ayyaşî, kendi Tefsir'inde bu konuda birçok hadis
nakletmiştir. (bk. Tefsiru'l-Ayyaşi.)
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73- (S. 6, A. 125) Bu ayet nazil olunca Resulullah'a (s.a.a) gönlün açılması hakkında sordular, Resulullah (s.a.a) şöyle dedi: "Bu, Allah'ın, müminin kalbine saldığı bir
nurdur. Bu nur sebebiyle müminin kalbi genişler ve açılır." "Bunu bildirecek bir belirti
var mıdır?" diye sorduklarında, Resulullah (s.a.a), "Evet; belirtisi, ebedilik yurduna
yönelmek, aldanış yurdundan kopmak ve ölüm gelmeden ölüm için hazırlanmaktır."
buyurdu. (bk. Mecmau'l-Beyan Tefsiri) Bu hadisten anlaşıldığı üzere insanın maddiyata
bağlılığı azaldığı miktarda imana ve İslam'a yönelmesi mümkün olur. Maddiyata bağlı
bir gönül, gerçek anlamda imanın tadını alamaz ve madde ötesi âleme bağlanamaz. Bir
hadiste de açıklandığı üzere ahiret ve dünya doğu ve batı gibi iki ters istikamette yer
alırlar. Birine doğru gitmek, insanı o derecede ötekinden uzaklaştırır. Elbette bu, kişinin toplumda etkin bir rol almasına, ailesi ve diğer insanlar için refah sağlama yolunda
çalışmasına engel değildir. Fakat bütün bu çabalar Allah için yapılmalı, zevk ve maddî
hedeflere ulaşmak için değil.
74- (S. 7, A. 1) Ümeyyeoğulları'ndan bir zındık adam İmam Cafer Sadık (a.s)'a
gelerek şöyle dedi: "Allah; Elif, Lâm, Mîm, Sâd'dan neyi irade etmiştir, bunda hangi helal ve haram açıklanmıştır, bunda insanlara yarar sağlayacak hangi konu vardır?" İmam Cafer Sadık kızarak, "Yeter! Yazıklar olsun sana!" dedi, "Elif birdir, Lâm
otuzdur, Mîm kırktır ve Sâd doksandır. Tümü kaç oldu?" (Adam, "161." dedi. İmam,
"161'inci yıl tamam olunca senin adamlarının hükümranlığı da sonra erecektir." dedi.
Ravi diyor ki: "Bekledik Hicrî 161. yıl sona erip Aşura günü olunca siyah bayraklılar
(Abbasîler) Kûfe'ye girdiler ve böylece Ümeyyeoğulları'nın hükümranlığı son buldu."
(bk. Tefsiru'l-Ayyaşi.)

75- (S. 7, A. 12) İbn Şibrime anlatıyor: Ben ve Ebu Hanife İmam Cafer Sadık'ın
huzuruna vardık. İmam, "Ey Ebu Hanife! Allah'tan kork ve dinde kendi görüşüne dayanarak kıyasa göre hareket etme; çünkü ilk kıyas eden İblis'tir. Allah ona Âdem (a.s)'a
secde etmesini emredince o, 'Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.' dedi."
(Yani kendi yaratılışıyla Âdem'in yaratılışını mukayese ederek hüküm çıkarmaya çalışmış ve böylece Allah'ın gazabını hak etmiştir.) Hadisin devamında İmam dinde kıyasın batıl olduğunu açıklayan çeşitli delillere işaret etmiştir. (bk. Nuru's-Sekaleyn Tefsiri,
İlelu'ş-Şerayi'den naklen.)

76- (S. 7, A. 32) İmam Musa Kâzım (a.s)'ın hizmetçisi olan Abbas b. Hilal eşŞamî İmam'a, "İnsanlar kuru ekmek yiyen, sert elbise giyinen ve kendisini huşu içinde
gösteren kimseye ne kadar da hayrandır!" deyince İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Yusuf
(a.s)'ın peygamber olduğunu ve peygamber oğlu olduğunu bilmez misin?! O, ipek karışımlı yaldızlı elbiseler giyinir, Firavun ailesinin oturduğu meclislerde oturur ve hüküm
verirdi. İnsanlar onun elbisesine muhtaç değillerdi, onun adaletine muhtaçtılar. Önder
hususunda da insanlar, konuştuğunda doğru konuşan, söz verdiğinde sözünü yerine
getiren ve yargısında adaleti gözeten birine ihtiyaç duyarlar. Allah, helal olan hiçbir
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yemeği ve hiçbir bir içeceği haram kılmamıştır. Sadece haram olan şeyin azını da, çoğunu da haram kılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurur: De ki: Allah'ın kulları için ortaya
çıkardığı süsleri ve temiz rızkları kim haram kıldı?" (bk. el-Kâfî, c.6, s.453)
Yine el-Kâfî'de yer alan bir rivayete göre Süfyani Sevrî, İmam Cafer Sadık'ın (a.s)
kıymetli ve güzel elbiseler giyindiği gördü ve "Allah'a andolsun, gidip onu kınayacağım." dedi. İmam'a yaklaşarak, "Ey Resulullah'ın evladı! Ne Resulullah, ne de Ali ve
ne de babalarından hiçbiri böyle bir elbise giyinmemişlerdir!" dedi. İmam ona şöyle
buyurdu: "Resulullah darlık ve kıtlık zamanında yaşıyordu ve darlık nispetinde alıyordu. Ama sonradan dünya servet kapılarını açtı. Bu durumda iyilerin dünyadan herkesten daha çok yaralanmaya hakkı vardır." Sonra, "De ki: Allah'ın kulları için ortaya
çıkardığı süsleri ve temiz rızkları kim haram kıldı?" ayetini okudu ve ekledi: "O halde
Allah'ın verdiklerinden yararlanmada en çok hakkı olan biziz. Fakat ey Sevri! Bu gördüğün elbiseyi ben halk için giyinmişim." Sonra Sevrî'nin elinden tutup kendine doğru
çekti ve üstten giyindiği elbiselerini kaldırdı ve altından derisinin üzerinden giyindiği
sert bir elbiseye dokundurdu ve "İşte bunu kendim için giyinmişim ve onu insanlara
göstermedim." dedi. Sonra Süfyan'ın üsten giyindiği sert elbisesini çekti ve altındaki
yumuşak elbiseyi göstererek, "Ama sen bu sert elbiseyi insanlar için ve bu yumuşak
elbiseyi de kendi için giyinmişsin ve onunla seviniyorsun!" buyurdu. (bk. et-Tefsiru'sSafi, el-Kâfî'den naklen.)

77- (S. 7, A. 148) Hadislere göre buzağının böğürmesi, bir imtihan vesilesi olarak
Allah'ın izni ile ve kullarını imtihan etme alanındaki sünneti gereği gerçekleşmiştir. (bk.
Tefsiru'l-Ayyaşi.) Buna göre batıl taraftarlarının bazı ilginç ve olağan üstü işler göstermeleri, insanların karşılaştıkları çetin imtihanlardan sayılır. Bu imtihanlarda, ancak önceden takva birikimi oluşturanlar, yani kötülüklerden sakınıp hayatlarını doğruluk üzere
kuranlar, doğruyu yanlıştan ayırt edebilirler. Allah Teala, "Ey iman edenler! Eğer takvalı
olursanız, size hakkı batıldan ayırt etme gücü veririz." (Enfâl: 29) diye buyurmuştur.
78- (S. 7, A. 175) Bu ayet, Bel'am b. Baura adında ilim sahibi olup ilminin uyarınca amel etmeyen İsrailoğulları'ndan biri hakkında nazil olmuştur. İmam Rıza (a.s)'ın
şöyle dediği nakledilmiştir: "Bel'am b. Baura'ya ism-i a'zam verilmişti, o isimle
Allah'a yalvardığında duası kabul oluyordu, ama o Firavun'a eğilim gösterdi. Firavun,
adamlarıyla Musa'yı takibe çıktığında, ondan dua ederek Allah'tan Musa'yı onlar için
hareketten alı koymasını dilemesini istedi. Bel'am merkebine binerek Musa'yı aramak
(ve ona beddua etmek için) hareket etmek istedi, merkebi yerinden hareket etmeyince
onu dövmeye başladı. Bunun üzerine Allah o hayvanı konuşturdu. Hayvan ona şöyle
diyordu: 'Yazıklar olsun sana! Beni niçin dövüyorsun? Allah'ın peygamberine ve mümin bir topluluğa beddua için mi seninle gelmemi istiyorsun?' Bel'am (öfkelenerek)
döve döve hayvanı öldürdü. Böylece ism-i a'zam onun ağzından alındı. Yüce Allah'ın,
'O, ayetlerimizden sıyrılıp çıktı.' ayeti işte bunu açıklıyor." (bk. Tefsir'ul-Kummî ve etTefsiru's-Safi)
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79- (S. 8, A. 41) İmam Muhammed Taki (a.s)'ın Ali b. Mehziyar'a bu ayetin açıklaması hakkında şöyle yazdığı nakledilir: "Allah sana merhamet etsin, ganimetler ve
kârlar, kişinin elde ettiği kazançlar ve kârlardır; birisinden birine ulaşan büyük bir değeri olan ödüllerdir; baba ve oğuldan değil, beklenmedik bir yerden gelen mirastır ve
bir düşmanın (Müslümanlarla savaş halinde olan kâfirin) öldürülüp malının alınmasıdır; sahibi tanınmadan ele geçen mal da buna benzer." (bk. Tehzibu'l-Ahkâm, c.4, s.141)
80- (S. 9, A. 1) Bu ilan gereğince antlaşmanın sona erdiği müşriklere bildirilimiştir.
Bu da ilerideki ayetlerde açıklanacağı üzere müşriklerin antlaşmaya riayet etmeyerek
hıyanet teşebbüsünde bulunmalarının ortaya çıkmasından dolayıdır. Bununla birlikte,
ilerideki ayetlerde açıklanacağı üzere ilk önce karşı tarafa antlaşmanın sona erdiğinin
bildirilmesi ve dört aylık bir süre tanınması öngörülmüştür. (bk. el-Mizan Tefsiri.)
81- (S. 9, A. 3) Beraat Sûresi'nin yukarıdaki ayetleri inince Peygamber (s.a.a)
ayetleri okumak için Ebubekir'i Mekke'ye gönderdi. Ama Ebubekir hareket edip
Medine'den ayrılınca vahiy meleği Cebrail inerek, "Ayetleri ya kendin veya kendinden olan birisi iletmelidir." dedi. Bu yüzden Peygamber, (s.a.a) Ali (a.s)'ı çağırarak
Ebubekir'e ulaşıp ayetleri ondan almasını ve kendisinin ayetleri iletmesini emretti. Bu
emir üzerine Hz. Ali (a.s) bu görevi yerine getirdi ve ayetleri Arafat'ta halka okudu. (bk.
Hisal-i Saduk, s.558, Müsned-i Hanbel, c.1, s.151, Fethu'l-Barî, c.8, s.239)

82- (S. 9, A. 38) Hicretin 9. yılında Taif Savaşı'ndan dönüşte havanın sıcak ve
Müslümanların kıtlık yüzünden sıkıntıda oldukları bir dönemde Peygamber (s.a.a),
Rum ordusunun Müslümanlara saldırmak için hareket ettiğini haber almış ve Müslümanların savaş (Tebuk Savaşı) için seferber olmalarını emretmiştir. Bu ayet ve sonraki ayetlerde bu olayda imanı zayıf bazı kimselerin tavırlarını kınanmaktadır. (bk.
Menhecu's-Sadıkin ve Cevamu'l-Cami' Tefsirleri)

83- (S. 9, A. 58) Rivayete göre Peygamber (s.a.a) Hevazin'den elde edilen ganimetlerden ve Hz. Ali (a.s)'ın Yemen'den gönderdiği maldan Medine halkına ve zenginlere az bir şey vermiş ve malın çoğunu Mekkelilere ve fakirlere tahsis etmiştir. Bu
ise Medineli birtakım sahabîlere ağır gelmiş ve itirazlarına yol açmıştır. İmam Cafer
Sadık (a.s)'dan aktarılan rivayete göre bu konuda itiraz edenler halkın üçte ikisinden
daha fazlaydı. İmam Muhammed Bâkır (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Peygamber (s.a.a) bir malı bölerken (sonraları) Hariciler grubunun kurucularından olan Herkus
b. Züheyr Resulullah'a itirazda bulunarak, 'Adaleti gözet.' dedi. Resulullah (s.a.a), 'Yazıklar olsun sana! Ben adaleti gözetmesem kim gözetir?' diye ona karşılık verdi."
84- (S. 9, A. 76) Bu ayet, Sa'lebe b. Hatib hakkında nazil olmuştur. Hz. Mu
hammed'den (s.a.a) Allah'ın kendisine mal vermesi için dua etmesini istedi. Resulullah (s.a.a), "Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrüne güç yetiremeyeceğin çok maldan
daha hayırlıdır." dedi (ve elinde olanla yetinmesini istedi). Ama o yemin ederek dedi
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ki: "Eğer Allah bana mal verirse, her hak sahibinin hakkını vereceğim." Peygamber
(s.a.a) dua etti ve o koyun aldı. Koyunlar kısa sürede çoğalmaya başladı, öyle ki artık
Medine'ye sığamaz oldu. Bir vadiye çekildi. Artık cuma ve cemaatten uzak durdu. Peygamber (s.a.a) zekât görevlisini ona gönderdiğinde o: "Bu da bir çeşit haraçtır." diye bu
hükme karşı çıktı. Peygamber (s.a.a), "Sa'lebe'ye yazıklar olsun!" diye buyurdular. (bk.
Cevamiu'l-Cami' ve Kummî Tefsiri.) İmam Muahmmed Bâkır (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Bu ayet, Sa'lebe b. Hatib hakkında nazil olmuştur. O, muhtaç bir kimse idi;
Allah'a karşı ahdetti, Allah kendisine verdiğinde ise cimrilik yaptı."
85- (S. 9, A. 103) Bu ayetle zekâtın farz oluşu açıklanmıştır. İmam Cafer Sadık
(a.s)'dan şöyle rivayet edilmiştir: "Ayet, Ramazan ayında inmiş ve Peygamber (s.a.a)
tarafından bir münadi, 'Ey halk! Allah namazı size farz kıldığı gibi zekâtı da size farz
kılmıştır.' diye ilan etmiştir. Böylece münadi, Müslümanların mallarından altın gümüş,
deve, sığır, koyun, buğday, arpa, hurma ve üzüme zekâtın farz kılındığını bildirmiş,
ama bir yıl onlardan bir şey istenmemiştir. Ertesi yıl Ramazan ayı sona erince tekrar
münadi nida ederek şöyle demiştir: 'Ey halk! Malınızın zekâtını verin ki, Allah orucunuzu kabul etsin.' Sonra (Peygamber) görevlilerini zekâtı toplamak için göndermiştir."
(bk. el-Kâfî ve es-Safî.) Bu hadis de gösteriyor ki Peygamber (s.a.a), Kur'ân'ı tebliğ etmekten başka onu tefsir etmekle de görevliydi. Bazılarının dillerinden düşürmedikleri
"Kur'ân bize yeter." sloganı, Peygamber (s.a.a)'in Kur'ân'ı tefsir görevini inkâr etmek
ve gerçekte Kur'ân hakikatlerini kendi keyiflerince yorumlamak içindir. Oysaki bizzat
Kur'ân onlarca ayette Peygamber'e itaat etmeyi vurgulamıştır.
86- (S. 9, A. 105) Rivayete göre İmam Cafer Sadık (a.s), "Niçin Resulullah (s.a.a)'i
rahatsız ediyorsunuz?" dedi. "Nasıl Resulullah'ı rahatsız edebiliriz?" diye sorduklarında şöyle buyurdu: "Amellerinizin Peygamber'e sunulduğunu bilmiyor musunuz? Hz.
Resulullah (s.a.a) onda bir günah görürse, bu onu rahatsız eder. Öyleyse Resulullah'ı
rahatsız etmeyin, onu sevindirin." (el-Kâfî ve es-Safî)
87- (S. 9, A. 112) İmam Seccad (a.s) Mekke yolunda Ubbad el-Basrî ile karşılaşır
ve Ubbad İmam'a şöyle der: "Cihadı ve zorluklarını bırakıp hacca ve rahatlığına yöneldin. Oysa Yüce Allah, 'Allah, müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır.' (Tevbe,
111) buyurmaktadır. İmam (a.s) ona şu cevabı verir: "Ayetin sonrasını da oku: '(O cihad
eden müminler) tövbe edenler, ibadet edenler, (Allah'a) hamd edenler, (Allah yolunda)
dolaşıp duranlar, rükû edenler, secde edenler, marufu emredenler, münkerden sakındıranlar ve Allah'ın koyduğu sınırları koruyanlardırlar. Müminleri müjdele!' Sonra şöyle

dedi: "Bunlar -yani ayette işaret edilen niteliklere sahip müminler- ortaya çıktıkları
zaman, hiçbir şeyi cihada tercih etmeyiz." (el-Kâfî, c.5, s.22; Men Lâ Yahzuru'l-Fakih, c. 2
s. 141; Menakıb-u Âl-i Ebî Talib, c. 4 s. 173)

88- (S. 9, A. 119) Bu ayette Müslümanların doğrularla birlikte olmaları emrolunmuştur. Ayetin gerçek anlamının ortaya çıkması için şuna dikkat etmek gerekir ki:
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"Sıdk"; yalnız doğru konuşmak anlamında değildir, her yönden doğru olmayı ifade
etmektedir. Nitekim Araplar düz bir süngüye de "rumhun sıdk" diyorlar. Buna göre
ayetin anlamı, "Her yönden doğru olan, yani akide, ahlak ve tüm davranış ve sözleri
doğru olan ve hiçbir eğrilik ve hatası olmayan kimselerle birlikte olun, onları bırakıp
başkalarına tâbi olmayın" şeklindedir. Bellidir ki, her yönden doğru olmak, masum
olmayı gerektirir. İslam ümmetinde Peygamber ve Ehl-i Beyt İmamları'ndan başka
kimsenin masum olduğu iddia edilmediğine ve birçok aklî ve naklî delil onların masum olduğunu açıkladığına göre bu ayet ümmetin Ehl-i Beyt İmamları'na uymalarının
farz olduğunu açıklamaktadır. Hz. Ali (a.s)'ın Osman'ın hilafeti döneminde Muhacir
ve Ensar'dan oluşan bir toplantıda şöyle dediği nakledilmiştir: "Allah'ın hakkı için size
soruyorum: Bilir misiniz, bu ayet inince Selman, 'Ya Resulullah! Bu ayet özel midir,
yoksa genel midir?' diye sordu ve Resulullah, 'Bu ayette emre muhatap olanlar, müminlerin genelidir; ama doğrular, yalnız benim kardeşim ve onun kıyamete kadar olan
vasileridir.' diye buyurdu?" Orada bulunanlar, "Evet." biliyoruz dediler. (bk. et-Tefsiru'sSafi, İkmalu'd-Din'den naklen.)

89- (S. 10, A. 39) İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Yüce Allah, kitabından iki ayetle kullarının şu iki özelliğe sahip olmaları gerektiğini açıklamıştır: Bilmedikçe bir şeyi söylememeleri ve bilmedikleri şeyi de reddetmemeleri. Allah Teala,
"Allah'a hak dışında bir şey isnat etmeyeceklerine dair kitabın ahdi (kitapta açıklanan
söz) onlardan alınmamış mıydı?" ve "Hayır, onlar bilgisini kavramadıkları bir şeyi
yalanladılar." diye buyurmuştur." (et-Tefsiru's-Safi, el-Kâfî'den naklen ve Tefsiru'l-Ayyaşi.)
Bu tefsirdeki nakilde, "bu ümmeti iki ayetiyle özgün kılmıştır" diye geçer.
90- (S. 10, A. 59) Bu ayetten din adına açıklanan bir hükmün verilen bir fetvanın
sağlam bir delili olmasının gerektiği anlaşılır aksi takdirde bu iş Allah'a yalan isnat
etmek sayılır. Ayette geçen bir kısmını da helal bir kısmını da haram kıldığınız rızktan
maksat, Maide 103 ve Enam 138 ve 139 ayetlerinde açıklandığı gibi, bir takım ilahi
nimetlerin temelsiz inanış ve gelenekler üzere haram kılınışıdır.
91- (S. 10, A. 94) Abbasi hükümdarlarının tanınmış kadılarından ve saray
âlimlerinden olan Yahya b. Eksem, İmam Muhammed Cevad'ın oğlu Musa'ya bir
mektup göndererek şöyle bir soru sormuştur: "Bu ayete muhatap olan kimdir? Eğer
Peygamber ise, bu nasıl mümkün olur?! Çünkü o, Allah'ın indirdiği hakkında şüphe
etmemiştir ki! Eğer başkası ise, o zaman Kur'ân başkasına inmiş demektir." Musa,
bu soruları kardeşi İmam Ali Naki'ye sormuş, İmam da şöyle cevaplandırmıştır: "Bu
ayete muhatap olan Peygamber'dir ve o kendisine indirilen hakkında şüphe etmemiştir. Ancak cahil birtakım kimseler, 'Niçin yemek yemeye ve çarşıda yürümeye ihtiyaç
duymayan ve başkalarıyla farklı olan bir Peygamber bize gelmiyor?' dediler. Bunun
üzerine Allah Teala, Peygamberi'ne şöyle vahyetti: 'O cahil kimselerin huzurunda, ön-
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ceden Allah tarafından kendilerine indirilen kitapları okuyan kimselere sor: Senden
önce gönderilen peygamberlerin hepsi yemek yiyen ve çarşıda yürüyen kimseler değiller miydi? Onlar sana bir örnek durumundalar.' Peygamber'e, şüphede olmadığı halde
'Eğer şüphede isen' diye hitap etmesi, onları katması içindir…" (bk. Tefsiru'l-Ayyaşi ve
İleluş'Şerayi')

92- (S. 11, A. 7) İmam Sadık (a.s)'dan, bu ayette geçen Arş'tan maksadın ilim ve
din olduğu nakledilmiştir. (bk. es-Safî,'et-Tevhid'den naklen.)
93- (S. 11, A. 8) Ayette geçen "ümmet" kelimesinin genelde müfessirler tarafından "süre" anlamında olduğu açıklanmıştır. Bazıları da (Cubaî ve Rummanî gibi)
bu kelimenin "belli bir grup" anlamında olduğunu ifade etmişlerdir. Ehl-i Beyt
İmamları'ndan gelen birçok hadiste de "ümmet" kelimesi "grup" ve "topluluk" olarak
açıklandığı için biz de bu kelimeyi topluluk olarak tercüme ettik. Örneğin, İmam
Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Kaim'in (Ehl-i Beyt İmamları'ndan
kıyam edecek olan İmam Mehdi'nin) ashabı üç yüz on küsur kişidir. Allah'a ant olsun
ki, işte onlar, sayılı toplulukturlar. Allah Teala kitabında, 'Eğer azabı onlara sayılı bir
topluluk gelinceye kadar ertelesek…' buyurmaktadır." İmam yine şöyle dedi: "Onlar,
az bir süre zarfında onun huzurunda dağınık bulut parçaları gibi bir araya toplanacaklardır." (bk. Tefsiru'l-Ayyaşi.)
94- (S. 11, A. 78) Bir insanın ruhi ve manevi oluşumunu sağlayan öğretici ve
eğiticisi onun manevi babasıdır. Bu babanın hakkı insanın maddi oluşumunu sağlayan
babasından daha büyüktür. Resulullah'ın (s.a.a) "Ben ve Ali bu ümmetin iki babasıyız" diye buyurduğu nakledilmiştir. Her peygamber kendi ümmetinin eğiticisi olarak
onların manevi babasıdır bu yüzden Hz. Lut (a.s) yukarıda parantez içinde verilen
ihtimale göre ümmetinin kızları hakkında "bunlar benim kızlarım" diye söz etmiştir.
95- (S. 11, A. 113) İmam Cafer Sadık (a.s), "Zalimlere yaslanmayın, yoksa ateş
size de dokunur." ayeti hakkında şöyle dedi: "Zalimlere yaslanan, (Zalim) hükümdarın
yanına gelip onun elini kesesine sokup (para çıkararak) kendisine verinceye kadar (yani
çok kısa bir süre için bile) onun sağ kalmasını isteyen kişidir." (el-Kâfî, c.5, s.108.)
96- (S. 11, A. 114) İmam Ali (a.s)'dan şöyle rivayet edilmiştir: Resulullah (s.a.a)'ın
şöyle dediğini duydum: "Allah'ın kitabında en çok ümit veren ayet, "Gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde hakkıyla namazı kıl. Kuşkusuz, iyilikler kötülükleri giderir.
İşte bu, öğüt alanlar için bir öğüttür." Sonra şöyle dedi: "Ya Ali! İçinizden biriniz abdest

almak için kalktığında günahları onun azalarından dökülür. Allah'a yüzü ve kalbiyle
yöneldiğinde anadan doğduğu gün gibi üzerinde bir günah kalmaz. Eğer namazların
arasında bir şey (günah) işlerse, yine onun durumu (namaz kılınca) böyle olur." Böylece beş namazı saydı. Sonra şöyle dedi:
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"Ey Ali! Ümmetim için namaz, birinizin kapısından geçen bir nehre benzer; eğer
(onun) üzerinde bir kir olur da o nehirde her gün beş defa yıkanırsa, onun üzerinde bir
kir kalır mı? Allah'a yemin olsun ki, günlük beş namaz da ümmetim için işte böyledir."
(bk. el-Ayyaşî ve es-Safî Tefsirleri.)

97- (S. 12, A. 4) İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan rivayet edildiğine göre,
Yusuf'un on bir kardeşi vardı. Bunların içinden yalnız Binyamin, Yusuf ile aynı anadan
idi. Mecmau'l-Beyan Tefsirinde yer alan açıklamaya göre Yusuf'un kardeşleri Rubil,
Şem'un, Lavi, Yehuda, Reyalun, Yeşcer'in anneleri Leya idi, Leya bir süre sonra dünyadan gitti ve Hz. Yakup onun kızkardeşi Rahil'le evlendi ve Rahil'den Yusuf ve Binyamin dünyaya geldi; ayrıca iki cariyesi de vardı ki onlardan da Dan, Neftali, Had ve
Aşır diye dört oğlu olmuştur. Yusuf, bu rüyayı gördüğünde dokuz yaşında idi. Meşhur
görüş budur. Farklı rivayetlerde bu konuda nakledilmiştir. (bk. Kummî Tefsiri, Tefsiru'lAyyaşi ve et-Tefsiru's-Safi)

98- (S. 12, A. 83) Cabir'den, İmam Muhammed Bâkır (a.s)'a, "Güzel sabır nedir?"
diye sorduğunda, İmam'ın şöyle cevap verdiği nakledilmiştir: "Güzel sabır, beraberinde şikâyet olmayan sabırdır." (bk. Tefsiru'l-Ayyaşi)
99- (S. 12, A. 110) Kendilerine yalan söylendiğini sananların peygamberler değil,
halk olduğu İmam Rıza (a.s)'dan nakledilmiştir. (bk. Uyun-u Ahbari'r-Rıza) Ama bazı
tefsirlerde, kendilerine yalan söylendiğini sananların halk değil, bizzat peygamberler
olduğu kaydedilmiştir. İmam Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadık'tan gelen bazı
hadislerde bu şöyle açıklanmıştır: "Peygamberler, kendilerine gelen (ve kurtuluş ve
zafer müjdesini verenlerin) melek değil, şeytan olduğunu böylece kendilerine yalan
söylendiğini sanmışlardır." (bk. Nuru's-Sekaleyn Tefsiri.)
100- (S. 13, A. 11) Önceki ayette sözü edilen her insan için, yani sözünü gizleyen
ile onu açığa vuran, gece gizlenen ile gündüz açıkça dolaşan her kimse için...
İmam Zeynelabidin (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Nimeti değiştiren günahlar, insanlara haksızlık etmek, hayır iş ve iyilik âdetini değiştirmek nimete nankörlük
etmek ve şükretmemektir." Sonra şu ayeti okudular: "Allah bir toplum için bir kötülük
istediğinde, artık bunun dönüşü olmaz ve onların O'ndan başka bir koruyucuları da olmaz." (bk. et-Tefsiru's-Safi, Meani'l-Ahbar'dan naklen.)

101- (S. 15, A. 85) İmam Rıza (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Güzelce vazgeçmekten maksat, kınamaksızın affetmektir." (et-Tefsiru's-Safi, Uyun-u Ahbar'dan naklen.)
102- (S. 15, A. 87) Mesani'nin Fâtiha Sûresi olduğu Ehl-i Beyt'ten nakledilmiştir. Fâtiha Sûresi'ne "Mesani (ikişerler)" denilmesi, her namazda iki defa okunduğu
veya iki defa indiği yahut yarısının kula, yarısının Allah'a ait olduğu içindir. Bazılarına
göre de Mesani, Yûnus Sûresi'inden Nahl Sûresi'ne kadar olan yedi sureye denilir. Bu
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sureler Tıval (uzun) surelerden sonra yer aldıkları için Mesani (ikinciler) denilmiştir. Bazıları da tüm Kur'ân'a Mesani denildiğini ileri sürmüşlerdir. Bu konuda başka
görüşler de ileri sürülmüştür. (bk. Mecmau'l-Beyan Tefsiri; Şerh-i Usul-i Kâfî; el-Kamus;
Tehzibu'l-Ahkâm)

103- (S. 15, A. 88) İmam Sadık (a.s)'dan rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.a)
şöyle buyurdular: "Kime Kur'ân verilir de başkasına kendisinden daha değerli bir şeyin
verildiğini zannederse, Allah'ın hakir saydığı bir şeyi büyük saymış ve Allah'ın değer
verdiği bir şeyi de hakir saymıştır." (bk. es-Safî, el-Kâfî'den naklen.)
104- (S. 15, A. 95) İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.a) ile alay edenler, Kureyş'ten beş kişi idiler: Velid b. Mugire el-Mahzumi,
As b. Vail es-Sehmi, Haris b. Hanzele, Esved b. Abdeyagus, Esved b. Muttalib. "Alay
edenlere karşı biz sana yeteriz." ayeti indiğinde Resulullah (s.a.a), Allah'ın onları zillete uğrattığını ve en kötü ölümle öldürdüğünü bildi. (bk. Tefsiru'l-Ayyaşi)
105- (S. 16, A. 2) Bazı hadislere göre ayetteki "ruh"tan maksat, kitap ve peygamberliktir. Bazı rivayetlere göre, meleklerde olan güç ve kuvvettir. Bazı rivayetlerde,
ruhun Cebrail'den başka bir melek olduğu nakledilmiştir. Bazılarında ise, maksadın
Cebrail olduğu söylenmiştir. (bk. Nuru's-Sekaleyn ve es-Safî Tefsirleri)
106- (S. 17, A. 30) İmam Ali (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Allah rızkları takdir
etti; bazılarına çok verdi, bazılarına az verdi. Darlık ve bolluk üzere rızkları böldü,
adalet ve dengeyi korudu. Bununla da kolaylık ve zorluk verdiği kimseleri denemek
istedi, fakir ve zenginin sabır ve şükürlerini sınamak istedi." (bk. es-Safî, Nehcü'lBelağa'dan naklen.)

107- (S. 17, A. 32) Hz. Peygamber (s.a.a), İmam Ali (a.s)'a yaptığı vasiyetinde
şöyle demiştir: "Zinanın altı özelliği vardır: Üçü dünyayla ve üçü de ahiretle ilgilidir:
Dünyayla ilgili olanlar; değerin yok olması, ömrün kısalması ve rızkın kesilmesidir.
Ahiretle ilgili olanlar ise; hesabın çetinliği, Allah'ın gazabına uğramak ve azapta ebedi
kalmaktır." (bk. es-Safî, el-Fakih ve el-Hisal'dan naklen.)
108- (S. 17, A. 36) Zemahşerî ve diğer bazı müfessirlerin dediği gibi "kane",
"anhu" ve "mes'ulen"deki zamirlerin "kull"e dönmesi ihtimalini esas aldığımızda bu
ayetin tercümesi yukarıdaki gibi olur. Buna göre "kull", "mes'ulen"in naib-i faili oluyor. Bir başka ihtimale göre, "kane" ve "mes'ulen"deki zamirler "kull"e değil, ayetin
akışından anlaşılan kişi veya insana dönüktür. Bu ihtimale göre ayetin manası şöyledir:
"Çünkü kulak, göz ve kalp hakkında kişi sorguya çekilecektir." İmam Sadık (a.s)'dan
şöyle nakledilmiştir: "Kulak duyduğu, göz gördüğü, kalp de benimsediği hakkında sorguya çekilecektir." (bk. es-Safî, el-Kâfî'den ve el-Ayyaşî'den naklen.) Bu rivayet de birinci
anlamı desteklemektedir.
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109- (S. 17, A. 78) Bu ayette günlük beş farz namaza işaret vardır. Öğleden gecenin karanlığına, yani yarısına kadarki zaman zarfı, dört namazın, yani öğle, ikindi,
akşam ve yatsı namazlarının vaktidir. Sabah Kur'ân'ı da, sabah namazını bildirmektedir. Böylece bu ayet, günlük beş namaza ve vakitlerine işaret etmektedir. Ayette üç ana
zamanın, yani öğle, akşam ve sabahın açıkça beyan edilmesi, namazların bu üç ana
zamana uyarlı olduğuna işaret olabilir. Böylece bu beş namazı, üç vakitte cem' şeklinde
kılınabileceği de anlaşılır.
110- (S. 17, A. 79) Gece namazının önemini birçok ayet ve hadis açıklamaktadır.
Bu ayette insanın yüce makamlara ulaşmasının yolunun gece teheccüdü olduğu açıklanmıştır. Gece namazının insana ilahî nur verdiği, sevince sebep olduğu, rızkı artırdığı, fakirlikten insanı kurtardığı, hastalıkları vücuttan uzaklaştırdığı ve sıhhate sebep
olduğu ve daha birçok manevi ve maddi bereketlere yol açtığı, onlarca hadiste ifade
edilmiştir. Ayette, Resulullah (s.a.a)'a verileceği müjdelenen beğenilmiş makamdan
maksat, hadislerde açıklandığı üzere şefaat makamıdır. (bk. Nuru's-Sekaleyn Tefsiri.)
111- (S. 17, A. 80) İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Korktuğun bir yere
gitmek istediğinde bu ayeti oku. Korktuğun kimseyi gördüğünde de Ayete'l-Kürsi'yi
oku." (bk. Nuru's-Sekaleyn Tefsiri.)
112- (S. 17, A. 82) İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Müminlerden birisi
bir hastalıktan şikâyetçi olur da halis bir niyetle Kur'ân'dan bu ayeti okur ve rahatsız olan
yerine elini sürerse, hangi hastalık olursa olsun şifa bulur." (bk. Nuru's-Sekaleyn Tefsiri.)
113- (S. 17, A. 84) Ebu Haşim şöyle nakleder: "İmam Cafer Sadık (a.s)'a, cennet
ve cehennemde ebedi kalmanın sebebini sordum. İmam şöyle dedi: "Cehennem ehlinin cehennemde ebedi kalışları, onların dünyada ebedi kaldıkları takdirde niyetlerinin
sürekli Allah'ın emirlerine karşı gelmek olduğundan ötürüdür. Cennet ehlinin cennette ebedi kalmaları da, onların dünyada ebedi kaldıkları takdirde niyetlerinin sürekli
Allah'a itaat etmek olduğu içindir." Sonra şu ayeti okudu: "De ki: Herkes kendi yapısına
göre davranır." Ve şöyle dedi: "Yani, niyetine göre." (bk. Tefsiru'l-Ayyaşi, c.2, s.316.)
114- (S. 17, A. 85) Hz. Ali ve diğer Ehl-i Beyt İmamları'ndan gelen hadislerde
ruhun beş kısım ve derecesinin olduğu açıklanmıştır. Bunlar şöyledir: Allah'ın izni ile
kulun gaybi bilgilere sahip olmasını sağlayan kudsi ruh; Allah'a kul olup şirkten uzak
durmaya sebep olan iman ruhu; düşmanlara karşı koymayı ve işlerini idare etmeyi
sağlayan kuvvet ruhu; yemek, içmek, evlenmek vb. istek ve zevklerden yararlanmayı
sağlayan şehvet ruhu; hareket ve büyümeyi sağlaya beden ruhu. Bu beş ruh, birlikte
peygamberler ve vasilerde bulunur; müminlerde kudsi ruh bulunmaz, diğer kısımlar
bulunur; kâfirlerden ise iman ruhu alınır ve onlarda yalnız ruhun üç kısmı bulunur. Bu
üç kısım, hayvanlarda da bulunmaktadır. Her halükârda ruh melekut âlemine ait, madde ötesi bir güç olarak bilinmiştir. (bk. et-Tefsiru's-Safi.)
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115- (S. 17, A. 111) Tekbir getirmek, yani Allah-u Ekber (Allah daha büyüktür)
demek, İslam dininin en önemli şiar ve zikirlerden sayılmıştır. Namaza giriş de bu
zikir ile gerçekleşir. İmam Sadık (a.s), "Allah-u Ekber" ifadesini, "Allah, vasıflandırmaktan daha yücedir." diye açıklamış ve bu ifadeye "Allah her şeyden daha yücedir."
diye anlam vermenin Allah'ı sınırlamak anlamına geldiğini ifade etmiştir. (bk. es-Safî,
el-Kâfî'den naklen.)

***
Rivayete göre İmam Cafer Sadık (a.s), babaları vasıtasıyla Peygamber (s.a.a)'den
şöyle nakletmiştir: Peygamber, bir süre görmediği bir kişiye, "Neden (yanımıza gelmede) geciktin?" diye sordu. O adam, "Hastalık ve ailenin yükünün ağırlığından dolayı." diye cevap verdi. Peygamber (s.a.a), "Söylediğinde Allah'ın senden hastalık ve
fakirliği giderecek kelimeleri sana öğreteyim mi?" dedi ve sonra şöyle ekledi: "Şöyle
de: La havle ve la kuvvete illa billah, tevekkeltu ale'l-hayyi'llezi la yemut, ve'l-hamdu
li'llahi'llezi lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerikun fi'l-mulk, ve lem yekun lehu
veliyyun mine'z-zülli ve kebbirhu tekbira." (bk. Tefsiru'l-Ayyaşi.)
116- (S. 18, A. 46) Kalıcı olan salih işler; hadislerde günlük beş namaz, gece namazı, Ehl-i Beyt'in sevgisi ve "Subhanellah ve'l-hamdu li'llah ve'llahu ekber" demek
olarak açıklanmıştır. (bk. et-Tefsiru's-Safi.)
117- (S. 18, A. 94) Ye'cuc ve Me'cuc'un kimler olduğu, insanlardan mı yoksa cinlerden mi, Hz. Âdem'in soyundan olan insanlardan mı yoksa bu soydan olmayan insanlardan mı olduğu hakkında tefsirlerde çeşitli ihtimaller zikredilmiştir. Bazılarına
göre Ye'cuc ve Me'cuc seddi Kafkas bölgesinde bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin
kuzeyinde yer alan ve Daryal veya Demirkapu diye bilinen geçitte yapılmıştır. (bk.
Yakub Caferî, Kevser Tefsiri, c.6, s.453.)

118- (S. 18, A. 110) Ayetten anlaşılacağı üzere, insan kurtuluşu ve yücelmesi, iyi iş
yapmasına ve yaptığı iyi işlerde yalnız Allah'ın hoşnutluk ve rızasını kazanmayı niyet
etmesine, yani işlerinde ihlâslı olmasına bağlıdır. Amelden, yani iyi iş yapmaktan daha
çetin olan, ihlâslı olmaktır. İnsanın gerçek manada ve kapsamlı ihlâsa sahip olması,
onun maddi âlemden tamamen kopmasına, ölümü kesinleşen bir insanın dünyaya bakışı gibi dünyaya bakmasına ve tüm varlığıyla Allah'a yönelmesine bağlıdır. İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Bütün insanlar helak olur, âlimler (bilenler) hariç.
Bütün bilenler de helak olur, amel edenler hariç. Bütün amel edenler de helak olur,
ihlâslılar hariç. İhlâslılar da (ihlâslarını korumak konusunda) büyük bir tehlike üzeredirler." Yine İmam Sadık (a.s)'dan nakledilmiştir ki: "Allah Teala şöyle buyurdu: "Ben
en iyi ortağım. Kim bir ameli hem benim için, hem de başkası için yaparsa, bu amel o
ortağa ulaşır." Elbette ihlâsın birtakım ölçüleri vardır. Bunları iyice bilmek ve karıştırmamak gerekir. İmam Muahmmed Bâkır (a.s)'a şöyle bir soru sorulmuş: "Biri iyi bir iş
yapıyor, onun bu işini de bir başkası görüyor ve o işi yapan kimse buna seviniyor; bu-
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nun bir sakıncası var mı?" İmam, "İşini baştan itibaren birinin görmesi için yapmadığı
takdirde bunun bir sakıncası yoktur. Çünkü her insan yaptığı hayrın insanlar tarafından
bilinmesinden hoşlanır." buyurmuştur.
119- (S. 19, A. 51) "Resul" ve "nebi"; Allah tarafından görevli peygamberler için
kullanılan iki vasıftır. Lügat olarak "resul", elçi ve gönderilen anlamında; "nebi" ise,
bilgilendirilmiş, haberdar kılınmış kimse anlamındadır. Kelamcıların kabul ettikleri
meşhur görüşe göre "resul", Allah tarafından vahiy yoluyla gelen özel bilgiyle donatılmanın yanı sıra, halkı Allah'a davet etmekle görevli, ilahî mesajları halka iletmekle
yükümlü olan kişidir. Ama yalnız nebi, vahiy yoluyla gayb âlemiyle irtibatı olmasıyla
birlikte halka tebliğ etmekle görevli olmayan kişidir. "Resul" ve "nebi" için çeşitli
farklar zikredilmiştir. İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan bu ayet bağlamında, "Resul
ve nebi nedir?" diye sorulduğunda şöyle dediği nakledilmiştir: "Nebi, rüyada gören ve
sesi duyan, ancak melekleri göremeyen; resul ise, sesi işiten ve meleği de gören kişidir." (es-Safî, el-Kâfî'den naklen.)
120- (S. 19, A. 56) Tevrat'taki adı Ohnuh'tur. Şis'in torunun oğludur ve Nuh'un babasının büyük babasıdır. Peygamberler arasında kalem ile yazı yazan, hey'et, matematik ve nücum ilimleriyle ilgilenen, tartı ve ölçüleri belirleyen, silah yapıp elbise diken
kişidir. Kendisine İdris denilmesi çok kitap okuduğu (dersle ilgilendiği) içindir. Ancak
bu kelimenin Arap grameri gereği gayr-i münsarif olması bu görüşü desteklemez. Yani,
bu kelimenin Arapça olmadığını gösterir. Fakat başka bir dilde buna yakın bir anlamı
ifade etmesi de muhtemeldir. (bk. Menhecu's-Sadıkin Tefsiri.) İbn Mes'ud'dan İlyas'ın da
bu peygamber olduğu görüşü nakledilmiştir.
121- (S. 20, A. 2) İmam Cafer Sadık (a.s)'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah
geceler mübarek ayakları (ayak parmakları) üzerinde ibadet için o kadar durmuştu ki,
ayakları şişmişti. Bu ayette iltifat olarak Resulullah'tan kendisini ibadet için sıkıntıya
sokmaması istenmiştir. Yine hadiste "Ta Ha"nın Tayy dilinde "Ey Muhammed" anlamını taşıdığı bildirilmiştir. (bk. el-Kummî Tefsiri.)
122- (S. 20, A. 5) Abdurrahman b. Haccac der ki: İmam Cafer Sadık (a.s)'a, "Rahman, Arş'a egemen oldu." ayeti hakkında sordum. İmam şöyle dedi: "(Yani,) O her
şeye egemen oldu. O'na hiçbir şey diğerinden daha yakın değildir. Hiçbir uzak, O'ndan
uzak değildir. Hiçbir yakın, ona daha yakın değildir. O her şeye egemendir." (el-Kâfî,
c.1, s.128.)

123- (S. 20, A. 8) Resulullah'ın (s.a.a) şöyle dediği nakledilmiştir: "Allah'ın doksan dokuz ismi vardır; kim onları sayarsa, cennete girer." (et-Tefsiru's-Safi.)
124- (S. 21, A. 7) İmam Ali (a.s)'dan ve İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilir: "Zikir ehli biziz." İmam Muhammed Bâkır (a.s)'a "Bazıları, "Eğer bilmiyorsanız,

46 □ A y e t l e r l e İ l g i l i A ç ı k l a m a l a r

zikir ehlinden (bilgi sahiplerinden) sorun." ayetinde sözü edilen zikir ehlinin Yahudiler

ve Hıristiyanlar olduğuna inanıyorlar." denildiğinde, İmam şöyle dedi: "O zaman onlar
sizi kendi dinlerine çağırırlar." Sonra göğsüne işaret ederek, "Biziz zikir ehli, biziz kendilerinden sorulacak kişiler." diye buyurdu. (bk. Menhecu's-Sadıkîn ve et-Tefsiru's-Safi.)

125- (S. 21, A. 22) Hişam b. Hakem der ki: İmam Cafer Sadık (a.s)'a, "Allah'ın
birliğinin delili nedir?" diye sordum. İmam şöyle dedi: Var olan düzendeki süreklilik
ve ilişki ve Allah'ın eserinin kusursuz olması. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, mutlaka bozulurlardı."
(et-Tevhid ve Tefsir-i Kummî, c.2, s.93.)

126- (S. 21, A. 23) İmam Muhammed Bâkır (a.s)'a, "Allah nasıl yaptıklarından
dolayı sorguya çekilmez?" diye sorduklarında şöyle dedi: "Çünkü O, sadece hikmete
uygun olanı ve doğruyu yapar..." (es-Safî, et-Tevhid'den naklen.)
127- (S. 21, A. 73) İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Allah'ın kitabında iki kısım imamdan söz edilir: Birinci kısım imamlar hakkında yüce Allah,
"Onları, emrimizle hidayete erdiren imamlar yaptık." buyurmaktadır. Onlar, insanların
emriyle değil, Allah'ın emriyle hidayete erdirirler; Allah'ın emirlerini insanların emirlerinden ve Allah'ın hükmünü insanların hükmünden önde tutarlar. İkinci kısım imamlar
hakkında ise şöyle buyurmaktadır: "Onları ateşe çağıran imamlar kıldık" (Kasas: 41)
Bunlar, insanların emirlerini Allah'ın emirlerinden, insanların hükmünü Allah'ın hükmünden önde tutarlar ve Allah'ın kitabına muhalefet ederek kendi heveslerine uyarlar."
(bk. es-Safî, el-Kâfî'den naklen.)

128- (S. 24, A. 3) Bu ayetteki hüküm, zina ve fuhuşla tanınan (bu çirkin fiili meslek edinmiş bulunan) kadın ve erkeklerle ilgilidir. Bu kimselerin tövbe ettikleri bilinmedikçe bunlarla evlenmemek gerekir. Bu açıklama, İmam Bâkır ve İmam Sadık'tan
(a.s) nakledilmiştir. (bk. es-Safî, el-Kâfî'den naklen.)
129- (S. 24, A. 11) Bu ayet'in Aişe hakkında nazil olduğu nakledildiği gibi bazı
rivayetlere göre Peygamberimizin (s.a.a) diğer zevcesi ve İbrahim'in annesi Mariye
Kıbtiyye hakkında nazil olmuşutr. İlk önce şu gerçeği vurgulamak gerekir ki Şia uleması, başta Hz. Muhammed olmak üzere bütün peygamberlerin hanımlarının her türlü
iffetsizlik ve hayasızlıtan uzak olduklarına inanır gerçi iffetsizlik dışında başka yönlerden peygamberin eşi Hz. Nuh'un ve Lut'un eşlerinde olduğu gibi kafir veya fasık olmaları mümkündür ve bu gerçek Kur'ân-ı Kerim'in bir çok ayetinde özellike Tahrîm ve
Ahzab Surelerinde açıklanmıştır. Şia'ya göre peygamberler vasıtasıyla ilahi hüccetin
tamamlanmasının peygamberlerin eşlerinde ifettsizlik gibi nefret ettirici durumun olmayışına bağlıdır; bu yüzden onların eşlerinde iffetsizlik gibi durumlar mümkün değildir. Bu ayetin Mariye Kıbtiye hakkında nazil olduğu İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan
nakledildiğine göre, kısaca şöyledir: "Resulullah (s.a.a)'ın oğlu İbrahim vefat edince,
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Peygamber (s.a.a) buna çok üzüldü. Aişe, Resulullah (s.a.a)'a, "Niçin bu kadar üzülüyorsun? O zaten Cerih'in oğlu idi." dedi. (Aişe'nin bu sözü, bu iftira ve suçlamanın
halkın bazı kesimleri arasında yayıldığını gösterir.) Resulullah (s.a.a), Ali (a.s)'ı Cerih'i
öldürmek için gönderdi. Ali (a.s) kılıcını alarak hareket etti. Cerih el-Kıbtî bir bahçede
bulunuyordu. Ali (a.s), bahçenin kapısını vurdu. Cerih kapıyı açmak için geldiğinde,
Ali'nin yüzündeki öfkeyi fark etti ve kapıyı açmayıp geri döndü. Ali (a.s) bahçe duvarının üzerinden atlayarak onun peşine düştü. Cerih kaçarak bir hurma ağacına tırmandı.
Ali (a.s) da ağaca tırmandı. Bunun üzerine Cerih, kendisini yere attı ve avret yerleri ortaya çıktı. Ali, onun erkeklik organının olmadığını fark etti.! Bunun üzerine geri dönüp
durumu Peygamber'e bildirdi ve Peygamber (s.a.a),: Ali'nin (a.s) tavrını tasvip ederek,:
"Biz Ehl-i Beyt'ten kötülüğü gideren Allah'a hamd olsun.", dedi. Ama bazı kaynaklarda Aişe'den gelen rivayete göre bu ayet, Aişe hakkında nazil olmuştur. Şöyle ki: Benî
Mustalak gazvesinden dönüşte, Müslümanların ordusundan geri kalan Aişe, ashaptan
Safvan b. Muattal'ın yardımıyla Peygamber'in ordusuna ulaştırılmıştır. Bu olay tam bir
iffet içerisinde cereyan etmesine rağmen Abdullah b. Übeyy ve bir takım sahabîiler,
Aişe hakkında dedi kodu çıkarmaya ve ona iftirada bulunmaya başlamışlar. Bunun
üzerine bu ayetler nazil olmuştur. (bk. et-Tibyan, Mecmau'l-Beyan ve Kummî Tefsirleri.)
130- (S. 24, A. 19) Rivayete göre İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurdular:
"Kim bir mümin hakkında gözünün görmediği, sadece kulaklarıyla duyduğu (kötü)
bir şeyi söylerse, o, "İman edenlerin içerisinde çirkin işlerin yayılmasını arzu edenlere
dünyada ve ahirette acı bir azap vardır." ayetinin kastettiği kimselerden biridir." (bk.
el-Kâfî, c.2, s.357.)

Muhammed b. Fuzeyl'den şöyle nakledilmiştir: İmam Musa Kâzım (a.s)'a, "Sana
feda olayım, sevmediğim bir şey, kardeşlerimden biri hakkında bana ulaşıyor. Kendisine soruyorum, o bunu inkâr ediyor. Oysa güvenilir kimseler onun hakkındaki meseleyi
nakletmişlerdi." diye arz ettim. İmam şöyle buyurdu: "Ey Muhammed! Kulağını ve gözünü bile, kardeşinin aleyhine beliren bir durumda yalanla. Senin nezdinde elli kişi bile
onun aleyhine şahitlik etseler, yine de o mümin kardeşini doğrula ve onları yalanla.
Kardeşini ayıplayacak ve kişiliğini yıkacak bir şeyi yayma. Yoksa Allah'ın kitabındaki,
"İman edenlerin içerisinde çirkin işlerin yayılmasını arzu edenlere dünyada ve ahirette
acı bir azap vardır." ayetinin işaret ettiği kimselerden olursun." el-Kâfî, c.8, s.147.
131- (S. 24, A. 35) İmam Rıza (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Yani Allah, gök ehlinin de, yer ehlinin de yol göstericisidir." İmam Sadık (a.s)'dan da şöyle nakledilmiştir: "Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun örneği, bir kandilliğe benzer. O
kandillik, Resulullah (s.a.a)'ın göğsüdür (kalbidir). Onda lamba vardır. Yani, onda ilim
nuru, yani peygamberlik vardır. Lamba, bir billûr içindedir. Yani, Resulullah (s.a.a)'ın
ilmi, Ali (a.s)'ın kalbine aktarılmıştır. Billûr, sanki parlayan bir yıldızdır. Lambanın
yakıtı, ne doğulu, ne batılı olan mübarek bir zeytin ağacından alınır. Bu da, Ali (a.s)'dır.
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Ali, ne Yahudi'dir, ne de Hıristiyan'dır. O ağacın yağı, neredeyse ateş dokunmasa dahi
ışık verir. Neredeyse Âl-i Muhammed'in âliminin dilinden, konuşmadan ilim yayılır.
Nur üstüne nurdur bunlar birbiri ardınca gelen İmamlardır…" Bu anlamı ifade eden
başka hadisler de vardır. (bk. es-Safî, et-Tevhid'ten naklen.)
Yine İmam Sadık (a.s)'ın bu ayet hakkında şöyle dediği nakledilmiştir: "Allah,
göklerin ve yerin nurudur… Allah, ilk önce kendi nuruyla başlamıştır. Onun nurunun
örneği… Yani, onun müminin kalbindeki hidayetinin örneği. İçinde lamba olan bir
kandilliğe benzer. Kandil, müminin kalbidir ve lamba, Allah'ın, onun kalbine yerleştirdiği hidayettir. Onun yakıtı, mübarek bir ağaçtan alınır. Bu ağaç, mümindir. Ne doğulu, ne batılıdır. Dağın üzerindedir… Güneş çıkınca da ona vurur, batınca da (öğleden
sonra da) ona vurur. Yağı nerdeyse ışık verir. Yani, müminin kalbindeki nur neredeyse
konuşmasa bile yine ışık verir. Nur üstüne nurdur. Yani fariza üzerine fariza ve sünnet
üzerine sünnettir. Allah dilediğini nuruna iletir. Yani, Allah kendi farz ve sünnetlerine
dilediğini ulaştırır. Allah, örnekleri insanlara verir. İşte bu, Allah'ın mümin için verdiği
bir örnektir." Yine şöyle dedi: "Mümin, beş nur içinde hareket eder: Girişi nuradır,
çıkışı nuradır, ilmi nurdur, konuşması nurdur ve kıyamet günü cennete doğru gidişi
nurdur." (bk. Kummî Tefsiri.)
Önceki açıklamaya şunu ekleyelim ki: Dağların doğu yakasında yer alan zeytin
ağaçları öğleden sonranın güneşinden faydalanmazlar; bu tür ağaçlar doğulu ağaçlar
olarak nitelendirilir. Dağların batı yakasında yer alan ağaçlar ise öğleye kadar güneş
ışığından yararlanmazlar bu tür ağaçlar batılı diye nitelendirilir. Ama dağların üzerinde veya düz bir yerde yer alan ağaçlar ne doğulu ne de batılıdırlar ve hem sabahın ve
hem de öğleden sonranın güneşinden yararlanırlar bu ağaçların yağı daha saydam ve
daha değerli olur.
132- (S. 24, A. 62) Ayetin Hanzala b. Ebî Ayyaş hakkında nazil olduğu nakledilmiştir. Ertesi günü Uhud Savaşı'nın vuku bulduğu gecede Hanzala evlenmiş ve Resulullah (s.a.a)'tan o geceyi eşinin yanında geçirmek için izin almıştı. O gecenin sabahı
yıkanmaya fırsat bulmadığı için cünüp olarak cihada katılmış ve şehit olmuştu. Resulullah (s.a.a) "Meleklerin onu yağmur suyuyla yıkadıklarını gördüm." demiştir. (Kummî
Tefsiri, c.2, s.109)

133- (S. 24, A. 63) Bu ayetin anlamı hakkında üç ihtimal zikredilmiştir: 1- Yukarıda zikredilen ihtimal, 2- Peygamber'in, çağırmasını, aranızda herhangi birinizin
çağırmasıyla bir tutmayın. Yani onun çağrısına hemen uyun. 3- Peygamberin duasını
veya bedduasını herhangi birinin duası gibi saymayın. Çünkü onun duası hemen kabul
olur. Birinci ihtimal İmam Muhammed Bakır (a.s) ve İmam Cafer Sadık (a.s)'dan nakledildiğinden onu tercih ettik. (bk. Cevamu'l-cami' ve es-Safi tefsirleri.)
134- (S. 25, A. 67) Amr b. Ahvel şöyle nakleder: İmam Cafer Sadık (a.s), "Onlar
(fakirlere) harcarken ne savurganlık ederler ve ne de sıkı davranırlar; bu ikisinin ara-
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sında orta bir yol tutarlar." ayetini okudu. Sonra bir avuç kum aldı, sonra o kumları
elinde tuttu ve "Bu, Allah'ın kitabında açıkladığı sıkı tutmaktır." dedi. Sonra bir avuç
aldı ve elini tümüyle açtı ve "Bu, israftır." buyurdu. Sonra bir avuç aldı ve bir kısmını
döktü bir kısmını tuttu ve "Orta yol işte budur." buyurdu." (el-Kâfî, c.4 s.55.)
135- (S. 26, A. 4) Ömer b. Hanzala, İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle nakleder: "Kıyam edecek olan İmam'dan (Mehdi'den) önce beş alamet gerçekleşecektir:
Çığlık (gökten Ehl-i Beyt'in hak olduğuna dair duyulacak ses); Sufyani (Ümeyye
Oğulları'ndan birinin bu soya ait hedefleri gerçekleştirmek ve Ehl-i Beyt'e düşmanlık
etmek gayesiyle baş kaldırması); yere geçme, (Süfyani'nin ordusunun yere batması), Nefs-i Zekiyye'nin öldürülmesi ve Yemanî'nin kıyam etmesi." İbn Hanzala şöyle
diyor: "Bu alametler gerçekleşmeden siz Ehl-i Beyt'en biri kıyam ederse, ona katılayım mı?" diye sordum. İmam, "Hayır." dedi. Sonra ertesi gün İmam'ın huzuruna
gelerek bu ayeti okudum ve "Bu ayette söz edilen belirti, o çığlık mı?" dedim. İmam,
"Düşmanların boyunları karşısında eğilip kalırsa, evet." dedi. (bk. el-Burhan Tefsiri, elKâfî'den naklen.) Elbette bu hadisten - diğer hadisleri de nazara aldığımızda - gaybet
döneminde kıyamın haram olduğu anlaşılmaz sadece farz olmadığı anlaşılır.
136- (S. 26, A. 89) İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Temiz kalp, dünya muhabbetinden kurtularak arınan kalptir." Yine bu ayetle ilgili olarak şöyle dediği
nakledilir: "Temiz kalbi olan kişi, Rabbinin huzuruna çıkarken, kalbinde ondan başka
bir şeye yer olmadan çıkan kimsedir." Yine şöyle dediği nakledilir: "Hangi kalpte şirk
ve şüphe olursa, o kalp kabul edilmez. Dünyadan uzaklaşarak züht etmeleri, kalplerini
ahirete tahsis etmeleri içindir." (bk. es-Safî, el-Kâfî'den naklen.)
137- (S. 26, A. 94) Bu ayetle ilgili olarak İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Onlar, adil birini tanıyıp tarif etmelerine rağmen onu bırakıp başkalarına
uyan kimselerdir." (bk. el-Burhan Tefsiri, el-Kâfî'den naklen.)
138- (S. 26, A. 205) İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.a)
rüyada Ümeyye Oğulları'nın minberine çıkarak halkı doğru yoldan saptırıp geriye götürdüklerini gördü ve buna çok üzüldü. Bunun üzerine Cebrail indi ve, "Ey Allah'ın
Resulü! Niçin seni böyle üzgün görüyorum?" dedi. Resulullah (s.a.a), "Ben bu gece
Ümeyye Oğulları'nın benden sonra minberime çıkarak halkı doğru yoldan saptırıp geriye götürdüklerini gördüm." dedi. Cebrail, "Seni hak olarak gönderen Allah'a andolsun
ki, bundan haberdar kılınmış değilim." dedi ve göğe yükseldi. Aradan uzun bir zaman
geçmeden Resulullah (s.a.a)'ın gönlünü alacak bazı ayetleri indirdi. Bu ayetlerden biri
de şuydu: "Bilir misin! Onların yıllarca nimetlerden yararlanmalarını sağlasak…" Bir
de, "İnna enzelnahu" (Kadir Sûresi'ni) indirdi." İmam sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüce
Allah kadir gecesini, Peygamberi için, Ümeyye Oğulları'nın egemen olacakları bin
geceden daha hayırlı kılmıştır." (et-Tefsiru's-Safi, el-Kâfî'den naklen.)
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139- (S. 26, A. 214) Rivayet edildiğine göre yakın akrabaları uyarma direktifini
içeren ayet inince, Hz. Peygamber (s.a.a), Hz. Ali'ye yemekli bir toplantı hazırlamasını
emretti ve aşiretini toplantıya çağırdı. Çağrılanlar kırk kişi idi. Hz. Peygamber (s.a.a)
konuşmaya başlayacağı sırada amcası Ebu Leheb sözünü kesti, tebliğe ve uyarmaya
devam etmekten kaçınmasını istedi. Böylece Hz. Peygamber'in bu toplantıyı düzenlemekteki amacını gerçekleştirmesini engelledi ve toplantı dağıldı. Ertesi gün Hz. Peygamber (s.a.a), Hz. Ali'ye verdiği emri ve aşiretine yönelik toplantı çağrısını yineledi.
Yemekten sonra Hz. Peygamber (s.a.a) hemen söze başlayarak şu konuşmayı yaptı:
Ey Abdulmuttalib oğulları! Allah'a yemin ederim ki, ben, Arap gençleri arasında
benim size getirdiğim bu mesajdan daha hayırlısını getiren birini bilmiyorum. Ben,
size dünyanın ve ahiretin hayrını getirdim. Yüce Allah bana, sizleri O'na çağırmamı
emretti. Aranızdan hanginiz bu konuda bana iman edecek ve beni destekleyecek
olursa, o benim kardeşim, vasim ve aranızdaki halifem olacaktır.

Hepsi sustu, Hz. Ali hariç. O hemen ayağa kalktı ve, "Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın
sana gönderdiği mesaj konusunda ben senin vezirin, destekleyicin olurum." dedi. Hz.
Peygamber (s.a.a), ona oturmasını emretti ve çağrısını tekrarladı. Yine Hz. Ali'den başka ona cevap veren olmadı. Hz. Ali, onun çağrısını bir kere daha olumlu karşılayarak
desteğini ve yardım vaadini ilân etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.a) toplantıda
bulunan akrabalarına dönerek şöyle dedi: "Bu, benim kardeşim, vasim ve aranızdaki
halifemdir. Sözünü dinleyin ve ona itaat edin." Hz. Peygamber böyle deyince, toplantıya katılanlar toplantı yerini terk ettiler. Dağılırken Ebu Talib'e, "Yeğenin sana oğlunun
sözünü dinleyip ona itaat etmeni emretti." diyerek onu alaya aldılar.
Böylece İslam Peygamberi'nin ilk vasisi, Allah'ın son elçisinin vasıtasıyla, peygamberliğinin ilanının başlarında, henüz onun dinine birkaç kişiden fazla kimsenin
girmediği bir zamanda tayin edilmiş oldu.
Resulullah'ın aynı günde hem kendi peygamberliğini, hem de Ali'nin imametini
ilan etmesi; akrabalarına, "Ben, Allah'ın elçisi ve peygamberiyim." dediği günde "Ali,
benim vasim ve halifemdir." demesi, "imamet"in İslam'daki yerini ve önemini, aynı
zamanda imametin her zaman nübüvvetin tamamlayıcısı olduğunu açık bir şekilde
göstermektedir.
Bu hadis, birçok kaynakta rivayet edilmiştir. Nitekim birbirine yakın ifadelerle şu
eserlerde mevcuttur:
Muhammed b. Cerir Taberî, Tarihu'l-Ümem ve'l-Müluk, c.2, s.217, Beyrut, Daru'lKamusi'l-Hadis; İbn Esir, el-Kâmil Fi't-Tarih, c.2, s 63, Beyrut, Daru Sadır, Hicrî 1399; elHalebi eş-Şafii Es-Siretü'l-Halebiyye, c.1, s.460; İbn Ebi'l-Hadid, Şerh-i Nehcü'l-Belağa, c.13,
s.211, Tahkik: Muhammed Ebulfazl İbrahim, birinci baskı, Kahire, Daru İhyai'l-Kütübi'l Arabiyye, Hicrî 1378.
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140- (S. 27, A. 40) Ayetin metnine daha mutabık bir tercüme şöyle yapılabilir:
"Bakışın sana geri dönmeden ben o tahtı sana getiririm." Buna göre şu anlam kastedilmiştir: Baktığında, bakılan şeyden ışık gözüne yansımadan önce veya bakışını baktığın
yerden alıp başka bir yere çevirmeden önce…"
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Allah'ın ism-i a'zamı yetmiş üç harften ibarettir. (Hz. Süleyman'ın vasisi olan) Asif'in yanında yalnız bir harf
bulunmaktaydı; onu söylediğinde, onunla Belkıs'ın tahtı arasında yer çöktü (mesafe
aradan kalktı). Öyle ki tahtı eliyle tutabildi. Sonra yer, göz kırpmasından daha çabuk
bir zamanda eski haline döndü. Bizim (Ehl-i Beyt) yanımızda ise yetmiş iki harf bulunmaktadır. Bir harf ise, Allah'ın yanındadır; onu kendi gayb ilminde gizlemiştir. Her
oluşum ve güç yalnız Allah iledir." (bk. es-Safî, el-Kâfî'den naklen.) Bazı kimseler Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamları'nın tekvin âleminde velayet ve tasarruf gücüne
sahip olduklarını inkâr eder ve buna bir delilin olmadığını, hatta bazıları daha ileri
giderek bunun tevhit inancına ters düştüğünü ileri sürerler. Oysaki bu ayet vb. deliller,
Kitap ilmini taşıyan kimsenin Allah'in izniyle bu âlemde tasarruf gücüne sahip olduğunu açıkça bildirmektedir. Her halukarda bu konu inanç esaslarına girmez; Ehl-i Beyt
imamları hakkında inanılması gereken miktar, onların Allah'ın iradesi ile kendilerinin
hak imam olduklarını isbatlamak için gereken yerlerde keramet yoluyla bu âlemde
tasarruf yetkisine sahip olduklarıdır.
141- (S. 28, A. 5) Resulullah (s.a.a), Hz. Ali (a.s) ve diğer Ehl-i Beyt İmamları'ndan
gelen birçok hadiste, bu ayette Ehl-i Beyt'in zulme uğradıktan ve müstazaf olduktan
sonra ilahî irade gereği yeryüzüne egemen olacakları müjdesine işaret edildiği açıklanmıştır. Ali (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Mutlaka dünya serkeşliğinden sonra,
dişi devenin yavrusuna meyletmesi gibi bize meyleder." Sonra yukarıdaki ayeti okudular. Birtakım hadislerde bunun Hz. Mehdi'nin zuhuru döneminde gerçekleşeceği açıklanmıştır. Açıktır ki bu mana, ayetin İsrailoğulları hakkında nazil olmasıyla çelişmez.
Çünkü Kur'ân ayetleri bir kavim hakkında nazil olsa da o kavme tahsis edilmez. Taşıdığı anlam bir ilahî sünnet olarak diğer örneklere de tatbik edilir. İmam Zeynelabidin
(a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Muhammed'i müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderen
Allah'a andolsun ki, biz Ehl-i Beyt'ten ve Şiasından iyiler, Musa ve onun taraftarlarının
konumundadırlar. Bizim düşmanlarımız ve onlara uyanlar da, Firavun ve yandaşları
konumundadırlar." (Birinci hadis için bk. es-Safî, Nehcü'l-Belağa'dan naklen ve ikinci hadis
için bk. Cevamiu'l Cami Tefsiri.)

142- (S. 28, A. 24) Rivayete göre Hz. Musa, bu duasıyla açlığını gidermek için
Allah'tan yemek için bir şey istemiştir. (bk. es-Safî ve el-Kummî Tefsirleri.)
143- (S. 28, A. 25) Rivayete göre İmam Musa Kâzım (a.s) şöyle buyurmuştur:
"Hz. Musa, Şuayb'in kızına, "Sen arkadan yürü, ben önden gideceğim; eğer yanlış
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yoldan gidersem, yolu bana bildir. Çünkü biz, kadınların arkasına bakmayan bir topluluğuz." demiştir. (bk. es-Safî, Men La Yahzuruhu'l-Fakih'ten naklen.)
144- (S. 28, A. 56) Ali b. Ukbe, babası vasıtasıyla İmam Cafer Sadık (a.s)'dan
şöyle nakleder: "İşinizi Allah için yapın; insanlar için yapmayın. Allah için olan Allah
içindir. Fakat insanlar için olan Allah'ın katına çıkmaz. İnsanlarla dininiz konusunda
çekişmeyin. Çünkü çekişmek kalbi hasta eder. Allah Teala Peygamberi'ne (s.a.a) şöyle
buyurmuştur: "Kuşkusuz, sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; Allah dilediğini hidayete
erdirir." Yine, "Sen mi insanları mümin olmaları için zorlayacaksın?" demiştir. İnsanları bırakın; onlar, (dinlerini) insanlardan almışlar. Fakat siz, Resulullah'tan almışsınız.
Babamdan şöyle duydum: Allah bir kul için bu mektebe girmeyi yazarsa, o, bir kuşun
yuvasına gelmesinden daha hızlı bir şekilde bu mektebe girer." (bk. el-Kâfî, c.1, s.166.)
Bazı kimseler bu ayetin Ebu Talib hakkında nazil olduğunu ve onun iman etmediğini ileri sürmüşlerdir. Umeyye ve Abbas oğulları, Hz. Ali'ye olan düşmanlıkları
yüzünden Hz. Ali'nin babası yani Hz. Ebu Talip hakkında bu gibi yalan rivayetlerin
yayılmasına ortam hazırlamışlardır. Oysa bu doğru değildir. Ehl-i Beyt İmamları, Ebu
Talib'in iman ettiğini hatta Ebu Talib'in imanının masumlar dışında, tüm insanların
imanından daha kuvvetli olduğunu açıklamışlardır. Ve Ebu Talib'in imanında şüphe etmenin, kişinin imanında bozukluk olduğunun bir belirtisi olduğunu bildirmişlerdir. Bu
konuda onlarca hadis Ehl-i Beyt İmamları'ndan muteber senetlerle gelmiştir. Hz. Ebu
Talib'ten kalan ve bugün elimizde bulunan şiir divanı, onun Peygamber'e olan güçlü
imanını açıkça ortaya koymaktadır. Örneğin bir şiirinde şu beyitler vardır:
Bilmez misiniz Muhammed, Musa gibi
İlk kitapta yazılı bir peygamberdir.
O, beyaz yüzlüdür; bulutlardan yüzü hürmetine yağmur beklenir.
Öksüzlerin bakıcısı ve yaşlı kadınların sığınağıdır…
Hatta Hz. Ebu Talib'in, babası Abdulmuttalib'den sonra Hz. İsa (a.s)'ın son vasisi
olduğu ve peygamberlerin özel vasiyet ve miraslarını taşıdığı ve onları Peygamber
(s.a.a)'e verdiği kaydedilmiştir. Buna göre Hz. Ebu Talib, tevhid dini üzere olan bir
vasidi. (bk. es-Safî ve Mecmau'l-Beyan Tefsiri.)
145- (S. 28, A. 68) Bu ayet, peygamber ve imamın insanların seçmesiyle belirlenemeyeceğinin bir delildir. Çünkü Peygamber ve İmam'ın taşımaları gereken masum
olma gibi vasıflar, kişilerin kendi başlarına teşhis edebilecekleri özellikler türünden
değildir. Bu özellikler, daha çok insanın içinde gizli olan sıfatlarla ilişkilidir. Bu konu,
Ehl-i Beyt'en gelen birçok hadiste açıklanmıştır. Özellikle İmam Rıza (a.s)'dan rivayet
edilen bir hadiste, imamın taşıması gereken yüce ilahî vasıflar açıklandıktan sonra, bu
vasıfları taşıyan kişinin ancak Allah'ın tanıtmasıyla tanınabileceği hususu, bu ayete istinat edilerek açıklanmıştır. (bk. es-Safî, el-Kâfî'den naklen.) İmam Mehdi (a.s)'ın, "Niçin
insanlar kendilerine imam seçmekten alıkonmuşlardır." diye sorulan bir soruya şöyle
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cevap verdiği nakledilir: "İmam'dan maksat, ıslah eden biri olması mı, yoksa bozgunculuk yapan biri olması mı?" dinleyenler, "Maksat, ıslah eden biridir." derler. İmam,
"İnsanların ıslah eden bir imam ararken bozgunculuk yapan birini seçmeleri mümkün
mü?" diye sorar. "Evet." derler. Bunun üzerine İmam, "İşte imam seçiminin insanlara
bırakılmamış olmasının sebebi budur." der. (bk. es-Safî, İkmalü'd-Din'den naklen.)
146- (S. 30, A. 38) Kuleynî, şöyle nakleder: İmam Musa Kâzım (a.s), Abbasî halifesi Mehdi'nin halktan haksızca alınan malları geri verdiğini öğrenince, "Ey Müminlerin Emîri! Bizden alınan malımız neden geri verilmiyor?" dedi. O, "O hak nedir?" diye
sordu. İmam şöyle dedi: "Yüce Allah, Peygamberi için Fedek ve etrafını fethedince
bu bölgeye bir at veya deve sürülmemişti. (Savaşla alınmamıştı. Bu yüzden Kur'ân-ı
Kerim'de yer alan açıklama gereği bu bölgede ele geçirilen mal ve arazi Peygamber'e
ait sayılırdı.) Bunun üzerine Allah Teala, "Yakınlarının hakkını ver." ayetini indirdi.
Peygamber, bunların kim olduklarını bilmedi. Bunu Cebrail'e sordu. Cebrail de bu
konu da yüce Rabbine başvurdu. Allah vahiy ile şöyle bildirdi: "Fatıma'ya Fedek'i ver."
Bunun üzerine Peygamber, Fatıma'yı sesledi ve, "Allah Fedek'i sana vermemi emretti."
dedi. Fatıma, "Allah'tan ve senden kabul ediyorum." dedi.
147- (S. 31, A. 12) Mecmau'l-Beyan tefsirinde Resulullah'ın (s.a.a) şöyle dediği
nakledilmektedir: "Gerçeği söylüyorum ki, Lokman peygamber değildi. O, çok düşünen ve güzel bir yakine sahip olan bir kimse idi. O, Allah'ı sevdi; Allah da onu sevdi ve
ona hikmeti verdi. Günün ortasında uykudayken kendisine şöyle bir ses geldi: "Ey Lokman! İster misin, Allah seni yeryüzünde kendine halife kılsın da insanlar arasında hak
üzere hükmedesin?" O, sese şöyle karşılık verdi: "Eğer Rabbim beni muhayyer kılarsa,
ben, bela ve imtihana duçar olmak yerine afiyeti seçerim; ama buna karar vermişse,
emri dinler ve gönül rahatlığıyla kabul ederim. Çünkü biliyorum ki, eğer Rabbim bunu
isterse, bana yardım eder ve beni korur." Melekler, kendilerini görmeyeceği bir şekilde
ona şöyle seslendiler: "Niçin kabul etmedin ey Lokman?" O şöyle dedi: "Çünkü yargı,
makamların en çetini ve en zorudur. Her taraftan zulüm onu çevreler. Eğer kişi hakkı
yerine getirirse, hakka uygun hüküm verirse, kurtuluşu hak eder. Eğer hata ederse,
gerçekte cennetin yolunu şaşırmış olur. Dünyada hakir olup ahirette onurlu olmak,
dünyada onurlu olup ahirette hor ve hakir olmaktan daha iyidir. Kim dünyayı seçerse,
dünya elinden çıkar ve ahirete de ulaşmaz." Melekler, onun bu güzel mantığına şaşırdılar. Bunun üzerine bir uykuda kendisine hikmet verildi. Artık uyandıktan sonra, o
hikmeti konuşmaya başladı. O Davud'u hikmetiyle destekliyordu. Hz. Davud ona, "Ne
mutlu sana, ey Lokman! Sana hikmet verildi, bela da senden uzaklaştırıldı."demiştir.
(bk. et-Tefsiru's-Safi, Mecmau'l-Beyan'dan naklen.)

148- (S. 33, A. 33) Bu ayet Peygamber'in Ehl-i Beyti'nin her türlü kötülükten temiz kılındıklarının yani masum olduklarının delildir. Çünkü ayette "yalnızca siz Ehl-i
Beyt'ten" sözü bunun Ehl-i Beyt'e özgü bir makam olduğunu gösterir; açıktır ki bu,
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bütün insanların temiz olmasıyla ilgili teşrii iradeden farklıdır. Bu ayette geçen Ehl-i
Beyt ifadesinden maksadın özel kişiler yani Hz. Peygamber (s.a.a), Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin olduğu onlarca hadiste açıklanmıştır. Hz. Peygamber
(s.a.a) âbasını bunların üzerine çekerek bu ayetin bunlara mahsus olduğunu açıklamış ve hanımlarının bu ayete girmediklerini bildirmiştir. Sözle bildirmekle kalmayıp
âbasını da üzerlerine çekerek bunu görsel olarak göstermesi bu konuda her türlü şüpheyi gidermek içindir.
Hâkim, Müstederekü's-Sahihayn adlı tanınmış eserinde Abdullah b. Cafer b. Ebî
Talib'den şöyle nakletmektedir: "Allah Resulü, Allah'ın rahmetinin inişini gördüğünde
şöyle buyurdular: "Safiye! Çağırın!" "Kimi çağıralım ey Allah'ın Resulü?" deyince,
"Ehl-i Beyt'imi; Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'i çağırın!" buyurdular. Onlar geldiğinde, Peygamber-i Ekrem, kisasını onların üzerine örttüler ve daha sonra mübarek ellerini göğe kaldırarak şöyle buyurdular: "Allah'ım! Bunlar, benim soyum ve evlatlarımdır.
Allah'ım! Muhammed ve onun soyuna selam gönder." İşte bu sırada Allah Teala şu
ayeti nazil buyurdular: "Kuşkusuz Allah, yalnızca siz Ehl-i Beyt'ten her türlü pisliği
gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor."1
Hâkim, bu hadisin senedinin sahih olduğunu kabul etmiştir.
Müslim Sahih'inde, Hâkim Müstedrek'inde, Beyhakî es-Sünenü'l-Kubra'sında
ve Taberî, İbn Kesir ve Suyutî tefsirlerinde Aişe'den şöyle nakletmektedirler (metin
Sahih-i Müslim'e aittir):
Bir gün Allah Resulü (s.a.a) sırtında siyah keçi kılından örülmüş, desenli bir aba ile
dışarı çıktı. Önce Hasan geldi, onu abasının altına aldı; sonra Hüseyin geldi, onu
da abasının altına aldı; daha sonra Fatıma geldi ve abanın altına girdi; daha sonra
da Ali geldi, onu da diğerleriyle birlikte abanın altına aldı ve şöyle buyurdu: "Kuşkusuz Allah, yalnızca siz Ehl-i Beyt'ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz
yapmak istiyor."
Aişe'nin rivayeti şu şahıslar tarafından nakledilmiştir: Müslim, Sahih, Ehl-i Beyt'in
Faziletleri Babı, c.7, s.130; Beyhakî, es-Sünen'ül-Kubra, Peygamberin (s.a.a) Ehl-i
Beyt'i Kimlerdir Babı, c.2, s.149; Taberi, Tefsir, c.2, s.5; İbn Kesir, Tefsir, c.3, s.485 ve
Suyutî, ed-Dürr'ül-Mensur, c.5, s.198-199.
Tirmizi, Sünen'inde sahih olduğunu vurgulayarak Ummu Seleme'den şu hadisi
nakleder: Resulullah (s.a.a) Hasan, Hüseyn, Ali ve Fatıma'nın üzerine bir örtü (kisa)
1- Sahih-i Müslim'de belirtildiğine göre Zeyd b. Erkam da, Resulullah (s.a.a)'in Ehl-i Beyt'inin ki ler olduğu ve Peygamber (s.a.a)'in hanımlarının da Ehl-i Beyt'ten olup olmadığı sorulduğunda şöyle cevap
vermiştir: "Hayır! Allah'a andolsun ki hayır! Kadın, belli bir süre kocasıyla kalır ve kocası onu boşayacak
olursa, ailesinin yanına döner. Halbuki Peygamber'in Ehl-i Beyt'i, onun bizzat kendi ailesi ve birinci dereceden akrabalarıdır. Onlar, kendilerine sadaka haram kılınan yakınlarıdır." Bk. Sahih-i Müslim, Hz. Ali
(a.s)'ın Faziletleri Babı, c.7, s.133; Müstedrek'üs-Sahihayn, c.3, s.147 - 148.
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çekti ve sonra şöyle dedi Allah! Bunlar benim Ehl-i Beyt'im ve yakınlarımdırlar, bunlardan her türlü pisliği gider ve bunları tertemiz kıl. Ummu Seleme: Ben de onlarla birlikte miyim? diye sorar, Resulullah "Sen hayır üzeresin." der. (bk. Tirmizi c. 5 s. 36)1
Bu hadis de açıkça Ehl-i Beyt'in özel kişilerden ibaret olduğunu ve Peygamber'in
eşlerinin bunlardan olmadığını bildirir.
149- (S. 33, A. 37) İmam Rıza (a.s)'dan gelen, peygamberlerin masumluğuna dair
bir hadiste şöyle denmiştir: "Allah Teala, Peygamberi'ne dünyadaki ve ahiretteki eşlerinin isimlerini... açıklamıştı. Bunların arasında Zeyneb bint-i Cahş'ın da ismi bulunuyordu. Zeyneb, o dönemde Zeyd'in hanımı idi. Resulullah (s.a.a), münafıkların, "Başkasının hanımını kendi hanımı yapıp müminlerin annelerinden kıldı." diye dedikodu
yapmalarından korkarak bunu kendi içinde sakladı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle
buyurdu: "Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun.
Oysa Allah, çekinmene daha layıktı." Allah Teala, yaratıkları arasında sadece Havva'yı
Adem'le ve Zeyneb'i Peygamber'le ve Fatıma'yı Ali ile evlendirmeyi üstlenmiştir.
Zeyneb'i Peygamber'le evlendirmesi hakkında şöyle buyurmuştur: "Zeyd, ondan ilişkisini kesince (kendi isteğiyle onu boşayınca) onu seninle evlendirdik." (bk. el-Burhan
Tefsiri, Uyun-u Ahbari'r-Rıza'dan naklen.)

150- (S. 33, A. 40) Peygamber'in (s.a.a) Kasım, Tahir, Tayyib ve İbrahim'in babası
olması ve keza sahih hadislerde, "Bu oğlum Hasan, efendidir." veya Hasan ve Hüseyin
için, "Şu iki çocuğum imamdırlar, ister kıyam etsinler, ister kıyam etmesinler." buyurması, bununla çelişmez; çünkü bunlar, "sizin erkekleriniz" tabirinin kapsamına girmez.
Çünkü bunlar, Peygamber'in kendi oğullarıdır; başkalarının oğulları değillerdir. Ayette
kastedilen, başkalarının oğullarıdır; yani ayet, oğulluğun gerçek oğul sayılamayacağını açıklamak istiyor. (bk. et-Tefsiru's-Safi.)
151- (S. 37, A. -) Adını, birinci ayetinde geçen "sıra sıra dizilen melekler" anlamındaki es-Sâffât kelimesinden alır. İmam Kâzım (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Bu
sure ölüm acısı çeken kimsenin yanında okunursa, Allah Teala mutlaka onun rahatlığını çabuklaştırır." (bk. es-Safî, el-Kâfî'den naklen.) Yine aynı eserde, Sevabu'l-A'mal
kitabından naklen bu surenin cuma günleri okunması için birçok özellik zikredilmiştir.
Bunlar arasında, belalardan korunmak ve rızkın bollaşması da yer alır.
152- (S. 37, A. 125) Kummî Tefsiri'nde yer aldığına göre bu kavmin "Ba'l" adında
bir putları vardı. Bu putun "Ba'lbek" şehrinde yer aldığı, altından yapılmış olduğu ve
dört yüz koruyucusunun olduğu da nakledilmiştir. Diğer bir nokta da şudur ki ayette
geçen "yaratıcı" sözcüğü yoktan var eden anlamında değildir; var olan bir şeye ölçü
veren anlamındadır. Nitekim Arapçada yaratıcı anlamına gelen "halık" kelimesinin bir
anlamı da ölçü verendir. (bk. Kummî Tefsiri ve Lisanu'l-Arab, halege maddesi.)
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153- (S. 38, A. -) Adını ilk ayetinden almıştır. İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan
şöyle nakledilmiştir: "Kim cuma gecesi Sâd Sûresi'ni okursa, ona dünya ve ahiret hayrından mürsel peygamber ve mukarreb melekten başka kimseye verilmeyenler verilir.
Allah, onu ve ailesini ve ailesinden sayılmayan hizmetçisini de cennette yerleştirir ve
şefaati için de bir had olmaz." (Mecmau'l-Beyan Tefsiri, Tefsiru'l-Ayyaşi'den naklen.)
154- (S. 42, A. 23) Tefsir, hadis ve tarih yazarları, bu ayetteki "Kurba" (Peygamber'in
yakınları) kelimesinden maksadın, "Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin (a.s)" olduğunu
nakletmişlerdir.
Zemahşerî, el-Keşşaf adlı tefsirinde şöyle yazıyor: "Nakledilmiştir ki, müşrikler
bir gün toplanıp kendi aralarında şöyle konuşuyorlardı: "Acaba Muhammed, yaptıklarına karşılık olarak bir şey isteyecek mi?" O zaman, "Buna karşılık sizden o yakınlarımı
(Ehl-i Beyt'imi) sevmekten başka bir mükâfat istemem." ayeti nazil oldu."
Zemahşerî daha sonra sözüne şöyle devam ediyor: "Bu ayet nazil olduğu zaman
Peygamber'e, "Ya Resulallah! Sevgi ve muhabbetleri bize farz olan yakınların kimlerdir?" diye sordular. Hz. Peygamber (s.a.a), "Onlar Ali, Fatıma ve iki evladı Hasan ve
Hüseyin'dir." diye buyurdular."
Ahmed b. Hanbel de, Müsned'inde kendi senedi ile Said b. Cübeyr'den, o da İbn
Abbas'tan (r.a) şöyle nakleder: "Meveddet Ayeti nazil olduğunda Peygamber'e, "Ya
Resulallah! Sevgi ve muhabbetleri bize farz olan yakınların kimlerdir?" diye sordular.
Resulullah, "Onlar Ali, Fatıma ve onların iki evladıdır." diye buyurdu."İbn Münzir, İbn
Ebî Hatem, İbn Merdeveyh ve Taberanî, İbn Abbas'tan şöyle naklederler: "Meveddet
Ayeti nazil olunca Müslümanlar, "Ya Resulallah! Muhabbet ve sevgileri bizlere farz
olan yakınların kimlerdir?" diye sordular. Resulullah (s.a.a), "Ali, Fatıma ve onların
iki evladıdır." diye buyurdular."
(Bu hadis, şu kaynaklarda da az bir farkla nakledilmiştir: Suyutî, İhya'ül-Meyt Bi
Fezail-i Ehl'il-Beyt, s.8; Suyutî, ed-Dürr'ül-Mensur, c.6, s.7; Taberanî, el-Mu'cem'ül-Kebir,
Müsned-i İmam Hasan, c.1, s.125; Heysemî, Mecma'üz-Zevaid, c.9, s.168; Taberî, Zehair'ulUkba, s.25; İbn Sabbağ Malikî, el-Füsul'ül-Mühimme, s.29; Kurtubî, el-Camiu Li Ahkâm'ilKur'ân, c.16, s.21-22.)

Kur'ân-ı Kerim, Hz. Peygamber (s.a.a)'in, ümmetine, "Ben sizden peygamberlik
ve Allah'ın ahkâmını tebliğ etme yolunda çektiğim zahmetler ve zorluklar karşısında
Ehl-i Beytimi ve yakınlarımı sevmekten başka hiçbir ücret istemiyorum." demesini
emrederken, gerçekte ümmetin takip edeceği doğru yolu, inançlarını ve şeriatın hükümlerini öğrenmekte kime başvuracaklarını onlara göstermiş ve bu vesileyle ümmeti
Ehl-i Beyt'in yoluna sevk etmek istemiştir. Nitekim diğer bir ayette şöyle buyurur: "De
ki: "Buna (elçiliğe) karşılık sizden, Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler dışında
bir ücret istemem." (Furkan: 57)
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Karşılık isteyen Peygamber, bu isteğe muhatap olan ümmet karşılık ise Ehl-i Beyt
sevgisidir ki Furkan suresindeki ayet bunu doğru yol olarak nitelendirmiştir. Bu da
Ehl-i Beyt'e bağlılığın farz olduğunu ve doğru yolun bu sevgiyi taşımak ve bunun gereğini yerine getirmek olduğunu ortaya koyar.
155- (S. 47) İkinci ayetinde Hz. Muhammed'in adı geçtiği için bu adı almıştır.
Bu sureye "Kıtal Sûresi" de denir. İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Ellezine Keferu (Muhammed) Sûresi'ni okursa, asla kuşkuya kapılmaz,
dini hususunda şüphe etmez ve Allah onu asla fakirliğe ve hükümdardan dolayı
korkuya duçar etmez. Ölünceye kadar şüphe ve küfürden korunmuş olur. Ölünce
de Allah, bin meleği kabrinde onunla görevlendirir, onlar onun mezarında namaz
kılarlar ve namazlarının sevabı ona yazılır. Sonra da onu Allah'ın katında güvenilir
mevkiye yerleşinceye kadar uğurlarlar. Böylece Allah'ın ve Muhammed'in güveninde olur." (bk. es-Safî Tefsiri.)
156- (S. 49, A. 6) Bu ayet, Velid b. Ukbe hakkında nazil olmuştur. Peygamber
(s.a.a), onu Benî Mustalik'tan zekât toplamaya göndermişti. Velid'in adı geçen taifeye
karşı kini vardı. Onlar, bu adamın geldiğini işitince onu karşılamak için dışarı çıktılar.
Velid ise, onların savaşmak için çıktıklarını sandı ve Peygamber'in yanına geri döndü. Peygamber'e onların dinden döndüklerini ve artık zekât vermediklerini bildirdi.
Resulullah, onlarla savaşmayı düşünmeye başladı. Bunun üzerine bu ayet indi. Velid,
halifeler döneminde ve özellikle Emevîler zamanında önemli makamlara getirilmiştir.
Ehl-i Beyt'e düşmanlığı ile tanınmaktadır. İmam Hasan (a.s)'ın onun Hz. Ali (a.s)'a
dil uzatmalarına karşı şöyle karşılık verdiği nakledilir: "Ey Velid b. Ukbe! Seni Ali'ye
düşman kesilmenden dolayı asla kınamıyorum. Çünkü o, şarap içtiğin için sana seksen
kırbaç vurmuş ve Bedir Savaşı'nda babanı öldürmüştür. Nasıl ona söversin?! Oysa Allah, Kur'ân'ın sekiz yerinde onu mümin diye adlandırmıştır ve seni fasık olarak isimlendirmiştir. Nitekim Allah, "Mümin olan kimse fasık olan kimse gibi midir?" buyuruyor. Yine buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun
doğruluğunu araştırın…" (bk. Tabersî, el-İhticac, c.1, s.412.)
157- (S. 53, A. 39) İnsan, başkalarının yaptığı günahlardan sorumlu tutulup cezalandırılamayacağı gibi, başkalarının yaptığı hayır işlerden dolayı da mükâfatlandırılmaz.
Başkalarının, ölmüş bir kişi tarafından veya ona sevabı ulaşsın diye yaptığı iyi amellerden dolayı ölünün mükâfatlandırılmasına gelince, bu, bir manada kişinin kendi çabalarından sayılır. Çünkü kişi, birinin kalbinde iman, arkadaşlık, akrabalık vb. bağlardan
dolayı icat ettiği muhabbet sonucu, gerçekte onun kendisi için amel yapmasına sebep
oluyor. Veya kazandığı halal mal ile birinin onun tarafından bazı amelleri yerine getirmesi de yine onun çabasının bir sonucu sayılır. Kısacası bütün bu çabalar, onun kendi
çabalarından sayılır ve dolayısıyla da mükâfatı hak eder. (bk. es-Safî.)
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158- (S. 55, A. 17) Hz. Emîrü'l-Müminin Ali (a.s)'dan bu ayet hakkında sorulduğunda şöyle dedi: "Kışın doğusuyla yazın doğusu farklıdır. Bu ise güneşin yaklaşıp
uzaklaşmasından anlaşılır." Ve şöyle dedi: "Ama "Doğuların Rabbi ve batıların Rabbi" ayetine gelince, güneşin üç yüz altmış burcu vardır, her gün bir burçtan doğar ve
diğerinde batar ve ancak gelen yıl tekrar oraya döner." (bk. et-Tefsiru's-Safi, el-İhticac
kitabından naklen.)

159- (S. 55, A. 46) Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: "Kime bir çirkin iş ve şehvet sunulur da Allah'ın korkusundan ondan kaçınırsa, Allah, ateşi ona haram eder (artık cehenneme girmez), onu (kıyametin kopması sırasındaki) büyük korkudan korur
ve kitabında "Rabbinin makamından korkana iki cennet vardır." diye vadettiğini onun
hakkında gerçekleştirir." (bk. es-Safî, el-Fakih kitabının Menahi'n-Nebi bölümünden naklen.)
160- (S. 57, A. 3) İbn Ebî Ya'fur anlatıyor: İmam Cafer Sadık'a, yüce Allah'ın "O
ilktir, sondur." sözü hakkında sordum ve şöyle dedim: "İlk oluşunu anladık, ancak son
oluşunun tefsirini bize beyan buyur." İmam şöyle dedi: "Kuşkusuz, her şey, mutlaka
yok olur veya değişir ya da değişiklik ve zevale maruz kalır yahut bir renkten başka
bir renge, bir biçimden başka bir biçime, bir vasıftan başka bir vasfa, çokluktan azlığa
veya azlıktan çokluğa dönüşür. Sadece âlemlerin Rabbi böyle değildir. O, ezelden beri
ve sonsuza dek bir hal üzeredir. Demek O, her şeyden önce olan ilktir ve her şeyden
sonra olan sondur. İnsanda ve diğer varlıklarda olduğu gibi O, sıfat ve isimler yönünden değişikliğe maruz kalmaz. Örneğin insan; bazen toprak, bazen et, bazen çürümüş
bir kemik vaziyetindedir veya hurma; bir aşamada büsr, bir aşamada rutab, bir aşamada beleh ve bir aşamada da temr (yetişmiş hurma) olur. Böylece isim ve vasıfları
değişir. Oysa yüce Allah bundan münezzehtir." (el-Kâfî, c.1, s.115.)
161- (S. 58, A. 12) Bu ayet Hz. Ali (a.s) hakkında inmiştir. Taberi, Zimehşari,
Sa'lebi ve Razi kendi tefsirlerinde bu ayetin Hz. Ali (a.s) hakkında nazil olduğunu açıkça naklettikleri gibi, Ehl-i Beyt kaynaklı Kummi, Tabersi, es-Safi, Burhan vb. tefsirler
de aynı konuyu çeşitli senetlerle Hz. Ali, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık
ve İbn Abbas'tan aktarmışlardır.
Bu hususta, Ehl-i Sünnet'in muteber kaynaklarından sayılan el-Mustedrek Ale'sSahihayn kitabında yer alan Taberi ve diğerlerinin de naklettiği bir hadisi aktarmakla
yetinelim:
Hz. Ali (a.s) şöyle dedi: Allah'ın kitabında öyle bir ayet var ki benden önce ona kimse amel etmemiştir, benden sonra da ona kimse amel etmez. O da Necva ayetidir.
(Peygamber'le gizli konuşmak isteyenin önce sadaka vermesi gerektiğini açıklayan
Mücadele suresinin 12. ayeti). Benim bir dinarim vardı da onu on dirheme sattım,
Resulullah'la gizlice konuşmak istediğim her seferde onun bir dirhemini sadaka olarak verdim. Sonra bu ayet, "Gizli konuşmanızdan önce sadakalar vermekten korktunuz mu?! Bunu yapmadığınıza ve Allah tövbenizi kabul ettiğine göre, artık namazı

A y e t l e r l e İ l g i l i A ç ı k l a m a l a r □ 59

hakkıyla kılın, zekâtı verin ve Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. Allah, yaptıklarınızdan
iyice haberdardır." ayeti ile neshedildi. (hükmü kaldırıldı).

Burada kısaca şu noktaya işaret etmek gerekir ki Resulullah'la (s.a.a) gizli konuşmak için sadaka vermenin gerekli kılınışı zenginlerin ve nüfuz sahibi kişilerin
Resulullah'la özel görüşme talebinde bulunmalarının çoğalması üzerine inmiş ve onların özel görüşme talepleri konusunda yeni bir düzenleme getirmiştir. Fakirlere yardım
mahiyetini taşıyan bu hüküm aynı zamanda, özel görüşme talebinde bulunan kişiler
için bir imtihan sayılıyordu.
Önceden sıkça Peygamber'le (s.a.a) özel görüşme talebinde bulunan kişilerden hiçbiri bu emirden sonra dinar ve dirhemlerinden geçerek Peygamber'in huzuruna çıkma
talebinde bulunmadı. Dünya sevgisinden geçerek imtihanda başarılı olan tek kişi Hz.
Ali (a.s) olmuştur. O defalarca sadaka vererek Resulullah'ın (s.a.a) huzuruna çıkmıştır.
Yüce Allah sonraki ayette ashabı sadaka vermemek için Peygamber'le görüşmek istememelerinden dolayı kınamış ve sonra da bu hükmün artık kaldırıldığını açıklamıştır.
Peygamber'le özel görüşmek isteyenlerin sadaka vermelerini emreden ayette "Bu,
sizin için daha iyi ve daha temizleyicidir" cümlesinin yer almasına rağmen Fahr-i Razi,
kendi tefsirinde, bu emri yerine getirmenin Hz. Ali için bir fazilet ve üstünlük sayılmayacağını iddia etmiştir.
O tefsirinde, fakirin gönlünü incittiği, zenginlere de külfet getirdiği ayrıca Müslümanların birbirlerini yermelerine sonuçta tefrika ve ayrılığa yol açtığı için bu işi
yapmamanın daha üstün ve iyi bir iş olduğunu ileri sürmüş ve kaynaşmaya yol açan
bir iş ayrılığa yol açan işten daha iyidir, demiştir. Sonra da bu gizli konuşmanın farz ve
müstehap bir itaat olmadığını ifade etmiştir. O bu sözleriyle Kur'ân'ın "Bu, sizin için
daha iyi ve daha temizleyicidir." buyurduğu ve sonraki ayette bu emri yerine getirmeyenlerin kınandığı gerçeğini tamamen görmezlikten gelmiştir. Onun buradaki gayesi
Hz. Ali'nin üstünlük ve faziletini inkâr etmekten başka bir şey değildir. Acaba bu tavır
açık bir tassup göstergesi sayılmaz mı?
162- (S. 69, A. 44) İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir:
"Kul bir günah yapar da yeni bir nimet ona gelirse, af dilesin; çünkü bu istidracdır
(Allah'ın kulu bilmeyeceği şekilde yavaş yavaş azaba doğru sürüklemesidir)." (bk.
Mecmau'l-Beyan.)

163- (S. 73, A. 4) Hadislerden anlaşılan şu ki: Kur'ân'ı ağır ağır (tertil ile) okumaktan maksat, şu özelliklere bağlıdır:
1- Harfleri ve kelimeleri doğru bir şekilde eda etmek ve Kur'ân okumada aceleden
sakınmak.
2- Bir kelimenin harflerini veya bir cümlenin kelimelerini dağıtmaktan sakınmak.
3- Kur'ân'ı okurken kalbini ona vermek, kalpten okumak ve ayetlerin anlamına
dikkat etmek.
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4- Kur'ân okurken acele etmemek.
5- Güzel sesle Kur'ân okumak.
164- (S. 74, A. 11-14) Bu ayetin Velid b. Muğire hakkında nazil olduğu nakledilmiştir. Velid Kureyş'in büyüklerindendi. Kur'ân'ı duyunca ona karşı hayranlığını bildirmekten çekinmemiş ama müşrik babalarının dinine bağnazlığı ve azgınlığı yüzünden
iman getirmeyip Resulullah'ı büyücü olmakla suçlamıştır.
165- (S. 75, A. -) İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir:
"Kim La Uksimu suresi'ni çok okursa ve ona amel eden biri olursa, kıyamet günü Allah -azze ve celle- onu, mezarından en güzel şekilde çıkarır ve Resulullah ile birlikte
meb'us eder. Peygamber (s.a.a), sırattan ve teraziden geçinceye kadar onu müjdeler ve
yüzüne güler."
166- (S. 75, A. 23) "Rablerine doğru bakarlar"dan kastedilen mananın, hissi bakış
değil, Allah'ın mükâfatına göz dikmek ve O'nun sevabını beklemek olduğu İmam Ali
(a.s)'dan nakledilmiştir. İmam Ali (a.s), buna delil olarak, "Süleyman, 'Doğru mu söyledin, yoksa yalancılardan mısın?' bakacağız." (Neml: 27) ayetine işaret etmiştir ki, bu
ayette bakmak, beklemek anlamındadır. (Fazl b. Hasan, el-İhticac, c.1, s.249.)
167- (S. 76, A. -) İmam Ali Naki (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Allah'ın
onu pazartesi gününün şerrinden korumasını dilerse, sabah namazının ilk rekâtında Hel
Eta Ale'l-İnsan suresi'ni okusun." Sonra İmam şu ayeti okudu: "Allah, onları o günün
şerrinden korudu." (bk. et-Tefsiru's-Safi, el-Emalî kitabından naklen.)
168- (S. 76, A. 1) İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Yani ilimde anılmış,
ama yaratıklar arasında anılmamıştı." (bk. et-Tefsiru's-Safi, el-Mehasin'den naklen.)
169- (S. 76, A. 7) Zemahşerî, bu ve bundan sonraki ayetlerin tefsirinde şöyle diyor:
İbn Abbas (r.a) nakletmiştir: Bir gün Hasan ve Hüseyin hasta olmuşlardı. Hz. Peygamber (s.a.a) ashaptan bir grup ile birlikte onları görmeye gittiler. Bu ziyaret esnasında: "Ey Ebu'l-Hasan, çocuklarının şifası için bir adak ada." dediler. Hz. Ali (a.s), Hz.
Fatıma (a.s) ve hizmetçileri Fizze, her üçü, "Hasan ve Hüseyin (a.s) şifa bulurlarsa, üç
gün oruç tutacağız." diye adadılar. Hasan ve Hüseyin (a.s) şifa buldular. Fakat o günlerde evlerinde yiyecek herhangi bir şey yoktu. Ali (a.s), Şem'un isimli bir Yahudi'den
üç sa' miktarında arpa borç aldı. Hz. Fatıma (a.s) onun bir sa'ını öğütüp kendi sayılarınca beş adet ekmek pişirdi. Onları iftar vakti yemek için önlerine koydukları sırada, bir
dilenci kapının önünde durup şöyle seslendi: "Selâm olsun size, ey Muhammed'in Ehl-i
Beyt'i! Ben bir fakirim; bana yiyecek verin, Allah size cennet sofralarından yedirsin."
Bunun üzerine, hepsi fedakârlık edip ekmeklerini dilenciye verdiler ve kendileri suyla
iftar edip o geceyi öylece sabahladılar. Ertesi gün yine oruç tuttular. Akşam vakti sofra
başına oturup iftar edecekleri sırada, bu sefer bir yetim kapıya gelip yiyecek istedi. On-
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lar da ekmeklerini ona verdiler ve o gün de aç kaldılar. Üçüncü gün iftar vakti bir esir
gelip yiyecek istedi. Onlar da iftarlıklarını ona verdiler. Ertesi gün Hz. Ali (a.s), Hasan
ve Hüseyin (a.s)'ın ellerinden tutup Hz. Peygamber (s.a.a)'in huzuruna geldiler. Hz.
Peygamber, onları açlıktan titrer hâlde görünce şöyle buyurdu: "Sizi bu hâlde görmek
bana çok ağır geliyor." Daha sonra onlarla beraber Fatıma (a.s)'ın evine geldiler. Hz.
Peygamber kızı Fatıma (a.s)'ı mihrabında açlıktan karnı vücuduna yapışmış ve gözleri
çukurlaşmış bir hâlde gördü. Bu manzara, Peygamber'i çok üzdü. Bu sırada Cebrail
(a.s) nazil oldu ve: "Ey Muhammed! Allah böyle Ehl-i Beyt'ten dolayı seni müjdeliyor." dedi ve İnsan sûresini Peygamber (s.a.a)'e okudu." (bk. Zemahşerî, Tefsir-i Keşşaf,
İnsan suresi'nin tefsiri. Aynı hadisi Fahr-i Razî, ve Beyzavi de kendi tefsirlerinde nakletmiştir.
Tabersî de bu hadisi "Mecmau'l-Beyan" adlı tefsirinde nakletmiştir. Bu olayı Ehl-i Sünnet'ten
yirmiye yakın müfessir kendi tefsirlerinde nakletmişlerdir. Ehl-i Beyt İmamları'ndan da bu hususta birçok hadis nakledilmiştir.)

Ayetlerin akışından da özel bir olaya işaret ettiği kolayca anlaşılmaktadır. Ehl-i
Beyt'in bu davranışı Kur'ân'da övülen fedakârlık ve özveri ilkesinin bir tecellisi sayılır.
Kur'ân-ı Kerim şöyle buyurmaktadır: "...Kendilerinde bir ihtiyaç olsa bile -kardeşleriniöz nefislerine tercih ederler." (Haşr, 9)
Buna göre yukarıdaki ayetlerin Ehl-i Beyt hakkında nazil olduğuna gölge düşürmeğe çalışan Ebu Abdullah Hakim Tirmizî gibi bazı kimselerin bu tavırlarını Ehl-i
Beyt'in faziletlerini gizlemeye çalışan Emevî zihniyetin bir devamı olarak görmek gerekir. Adı geçen kişi (Hakim Tirmizî), Hz. Ali (a.s) kendi ailesine infak etmesi gerekirken
bu infakı diğerlerine yapması uygun olmazdı, diyerek yukarıdaki ayetin nüzul sebebi
ile ilgili rivayeti hiçbir delil göstermeden reddetmiştir. (bk. el-Fiten, Tezkiretu'l-Mevzuat,
s.99; İbn Cevzi, el-Meczuat, c.1, s.390) Oysa onun bu iddiası temelden geçersizdir.
Çünkü birincisi: Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'i (a.s) normal kişilere benzeterek
onlar hakkında hüküm vermek temelden yanlıştır. Onlar taşıdıkları üstün marifetleri
yüzünden yükümlülükleri de çok daha ağırdı. Onlardan istenen fedakârlık normal insanlardan elbette istenmemiştir. Nitekim Peygamber'in (s.a.a) elinde bol bir servet olmasına rağmen (Eşi Hz. Hatice'nin serveti elinde idi) onun hepsini din yolunda harcamış ve kendisi günlerce açlık çekmiştir. Tabaranî Peygamber'in hizmetçisi olan Enes b.
Malik'ten şöyle nakleder: "Fatıma bir ekmek parçası Peygamber'e getirdi. Peygamber
(s.a.a), "Bu nedir?" diye sordu. Fatıma: "Bir ekmek pişirdim de onun bir parçasını sana
getirmeden gönlüm rahat etmedi." dedi. Peygamber (s.a.a) ona: "Bil ki bu, babanın
üç günden beri yediği ilk lokmadır." dedi." (bk. Tabaranî, el-Mucemu'l-Kebir, c.1, s.258)
Allah'ın her türlü pislikten tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt'in de bu özellik ve vasıflarda
Peygamber'i örnek almaları şaşılacak bir şey değildir.
İkincisi, Ehl-i Beyt'in kapısına gelen kişilerin ne derece felaket ve yoksulluk içinde
oldukları belli değil, o dönemde Müslümanların genel olarak ağır maddi şartlarda yaşadığı bilinmektedir. Buna göre kapıya gelen kişilerin açlıktan telef olma tehlikesiyle
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karşı karşıya gelmiş bulundukları mümkündür. Açıktır ki böyle bir durumda onların
canlarını korumak kendi çocuklarını doyurmaya öncelik taşır. Çünkü kendilerinin ve
çocuklarının bu derecede açlık içinde olmadıkları belliydi. Çünkü en azından başkalarından borç alabilecek derecede imkanları ve itibarları vardı.
Üçüncüsü, tecrübeyle sabittir ki insan iradi olarak aç kalmak isterse su içmesi kaydıyla yaklaşık kırk gün bir şey yemeden sağlığını koruyabilir; hatta normal faaliyetlerini sürdürebilir. Açlık ilk günlerde alışıklığını değiştirdiği için onu rahatsız eder, ama
sonra vücut zahmetli de olsa normal faaliyetlerinde fazla bir değişiklik olmadan bunu
tahammül eder. Bu da gösteriyor ki Ehl-i Beyt böyle bir iş yaparken asla bir tehlikeyle
karşı karşıya değildiler, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için bu zahmete katlanıyordular.
Kurtubi de kendi tefsirinde bu ayetin Ehl-i Beyt hakkında nazil olduğunu enNakkaş, Sa'lebi, el-Kuşeyri ve bir çok müfessirden naklettikten sonra aynı zihniyetle
bu hadisi sahih kabul etmez ve bu ayetlerin her iyilik yapan kişi hakkında geçerli
olduğunu söyler. Oysa ayetlerin akışı açıkça belli kişilerden söz edildiğini gösterir;
bu yüzden ayetin özel kişiler hakkında nazil olmadığını ve genel bir ifade taşıdığını
söylemek her şeyden önce bu ayetlerin akışı ile çelişir.
170- (S. 78, A. -) 30. cüzde surelerin adları genelde birince ayetten iktibas olduğu
için bu surelerin adları hakkında ayrıca açıklama yapmayı gerek görmedik. Elbette bu
kuraldan istisna olarak “Alak" suresi ikinci ayetinde yer alan “Alak” kelimesine ve
“Maun" suresi son ayetinde yer alan “Maun” kelimesine binaen bu isimlerle anılmışlardır. "İhlas" suresine gelince, şirkten uzak olmak anlamında “İhlas” ve Allah’ı bir
bilmek anlamında “Tevhit” suresi diye adlandırılmıştır. Bu isimler bu mübarek surenin
içeriği ile ilgilidir. Ayrıca Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’ten (s.a) gelen bir çok hadiste bu sureden “Kul Huvallahu Ehad” suresi diye yad edilmiştir.
171- (S. 80, A. 2) Kör adamdan maksat, Abdullah b. Mektum'dur. Bu şahıs, Kur'ân'ı
öğrenmek için Peygamber (s.a.a)'in huzuruna geldi. Bu sırada Kureyş'in büyüklerinden bir topluluk Peygamber'in huzurunda bulunuyorlardı. Orada bulunan Emevilerin
büyüklerinden biri, o adam geldiği için yüzünü asıp ona kötü davrandı. Bu ayetler,
o Emevi adamın kınanması ve Abdullah b. Mektum'un saygınlığını hatırlatmak üzere indi. Bu ayetlerin, o Emevi adamın kınanması hakkında indiği, İmam Cafer Sadık
aleyhisselam'dan nakledilmiştir. Sûrenin bir bölümünde Peygamber'in, söz konusu kişileri imana davet etmekle ilgilenerek İbn Mektum'a gereken ilgiyi göstermemesine de
işaret olunmuştur. Peygamber (s.a.a)'e hitap olan bölümden de asıl maksadın başkalarının olduğu bazı büyük müfessirler tarafından beyan edilmiştir. Her halukârda yüzünü
asıp çeviren ve bu ayetlerde kınanan, o Emevi adamdır. (bk. Nuru's-Sekaleyn Tefsiri ve
el-Burhan Tefsiri.)

172- (S. 80, A. 24) Zeyd eş-Şehham diyor ki: İmam Muahmmed Bâkır (a.s)'a,
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"İnsan, yediğine bir baksın." ayeti hakkında 'Yediği nedir?' diye sordum. İmam, 'Aldığı
ilmidir; onu kimden aldığına bakmalıdır.' dedi." (el-Kâfî, c.1, s.50.)

173- (S. 83, A. -) İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim farz
namazlarında Veylun Li'l-Mutaffifin suresi'ni okursa, Allah ona kıyamet günü ateşten
güven verir; o ateşi görmez, ateş de onu görmez; …ve kıyamet günü hesaba çekilmez."
(Sevabu'l-A'mal.)

174- (S. 83, A. 14) Zürare, İmam Muahmmed Bâkır (a.s)'dan şöyle nakleder: "Her
kulun kalbinde mutlaka beyaz bir nokta vardır. Günah işledi mi orada bir siyah nokta
belirir. Eğer tövbe ederse, o siyahlık gider; ama günahı sürdürürse, o siyahlık artmaya
başlar ve o beyazlığın tümünü kaplar. O beyazlık tamamen örtülünce, artık o kişi asla
hayra dönemez. Aziz ve celil olan Allah'ın, "Hayır; (onların düşündükleri gibi değil;)
onların yaptıkları işler, (pas gibi) kalplerinin üzerini kaplamıştır." demesi işte budur."
(el-Kâfî, c.2, s.273.)

175- (S. 87, A. -) İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim
Sebbihi'sme Rabbike'l-A'lâ suresi'ni farz veya nafile namazında okursa, kıyamet günü
ona, 'Hangi kapısından istersen cennete gir.' denir." (bk. Sevabu'l-A'mal.)
176- (S. 88, A. -) İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Hel Etake Hadisu'l-Gaşiye Sûresi'ni farz veya nafile namazında okursa, Allah onu dünya ve
ahirette merhametiyle kuşatır ve izniyle kıyamet günü ona güven verir." (bk. Sevabu'lA'mal.)

177- (S. 91, A. -) İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim gece
veya gündüz Ve'ş-Şems, Ve'l-Leyl, Ve'z-Zuha ve E-Lem Neşreh surelerini çok okursa, onun yanında olan her şey, hatta saçı, derisi, eti, damarları, kasları, kemikleri ve
yerin üzerinde ona ait olan her şey, kıyamet günü onun lehine şahitlik ederler. Allah
Teala şöyle der: Sizin şahitliğinizi kulum hakkında kabul ettim ve onu geçerli kıldım.
Kulumu cennetime götürün, oradan dilediği yeri seçsin, istediği yeri minnet olmadan
benden taraf bir rahmet ve lütuf olarak ona verin. Esenlik olsun kuluma!" (bk. Sevabu'lA'amal.)

178- (S. 108, A. 2) Kevser suresinin 2. ayetini şu şekilde de tercüme edebiliriz:
"Öyleyse sen Rabbine ibadet et ve (namazda tekbir alırken) ellerini yüzünün hizasına
kadar kaldır."
Konunun açıklaması: Ehl-i Beyt'ten gelen hadislerde bu surenin ikinci ayeti yani
"Fe-salli li-rabbike ve'nhar" ayeti hakkında üç tefsir zikredilmiştir:
1- "… ve namazda tekbir alırken elleri yüzlerinin hizasına kadar kaldır." Tabersî,
ayetin bu anlama geldiğini Hz. Emîrü'l-Müminin Ali (a.s) vasıtasıyla Hz. Peygamber
(s.a.a)'den ve beş senetle İmam Ca'fer Sadık'tan (a.s) nakletmiştir. (bk. Mecmau'l-Beyan
Tefsiri.)
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2- "… ve namazda düz dur; göğsünü ve boğazını, ön kısımları kıbleye gelecek
şekilde düz tut." Kuleynî, İmam Muhammed Bakır'dan (a.s) naklettiği hadiste ayette
ve'nhar kelimesinden maksadın düz durmak ve belini ve boynunu namazda düz tutmak
olduğu nakledilmiştir. (bk. el-Kâfi, c.3 s.337.)
Bu anlamın ayetin nüzul sebebiyle uyumu hakkında şöyle denebilir: Düşmanların
seni sonsuzlukla suçlayarak yermesi, sende etki yapmasın. Rabbin sana bol ve geniş
hayrı vermiştir, öyleyse sen göğsünü gererek ve düz durarak iftiharla Rabbine yönel
ve O'na şükret.
3- "…ve kurban kes." Bu anlamı Şeyh Tusî, İmam Muhammed Bakır (a.s) ve
İmam Cafer Sadık (a.s)'dan bir senet vermeden nakletmiştir. (bk. et-Tibyan tefsiri.) Nahr
kelimesinin yaygın kullanışı bu anlamı andırdığı için biz Meâl'in birinci baskısında bu
anlamı tercih etmiştik.
Şia'nın büyük fakihlerinden olan Ayetullah Hoi, her üç ihtimalin de ayetin tefsiri
hakkında geçerli olduğuna işaretle şöyle demiştir: "Nahr'dan maksadın Mina'da kesilen kurbanlık veya kurban bayramında şehirlerde kesilen kurbanlıklar veya namazda
tekbir alırken ellerin boğaza kadar kaldırılması ya da namazda düz durmaktır. Bütün
bu anlamlar ayetin anlamıyla uyum içindedir, çünkü bütün bu ameller o nimetlere karşı
bir çeşit şükür mahiyetini taşırlar." (bk. el-Beyan Tefsiri, s.101)
Lügat anlamına gelince, bu kelime (en-nahr kelimesi) Lisanu'l-Arab ve diğer
önemli eserlere göre üç temel anlama gelmiştir:
1- Boğaza dokunmak. Bu mana, genel anlamda elini boğazın hizasına kaldırılmasını da kapsar. Böylece bu mana Ehl-i Beyt'ten gelen birinci tefsiri teyit etmektedir.
2- Namazda düz durmak ve göğsünü ileri vermek. Bu anlamı İbn Manzur mezkur
kitapta Ferra gibi meşhur lügatçilerden nakleder.
3- Boğazlanmak istenen hayvanın boğazına bıçak sokmak ve ona darbe indirmek.
Görüldüğü gibi ayette geçen ve'nhar kelimesi hakkında Ehl-i Beyt'ten gelen her üç
tefsir en-nahr kelimesinin lügat anlamlarıyla tam bir uyum içindedir. Çünkü bu kelime
sadece devenin boğazına bıçak sokmak anlamında değildir; hatta bu mana, bu kelimenin asıl anlamı değil, sonradan türemiş ikinci veya üçüncü anlamı niteliğindedir.
Kur'ân'daki ayetlerin aynı zamanda çeşitli anlamları içerebileceği kaidesi nazara
alındığında her üç anlamın da ayet hakkında geçerli olduğu söylenebilir. Hatta bu üç
anlam, bir ortak mananın çeşitli örnek ve tecellileri de sayılabilir. Çünkü her üç anlamdaki ortak mana: Rabbin için Nahret yani göğsü ve boğazı Rabbine yönelt, demektir.
Başka bir ifade ile ayetten anlaşıyor ki varlığın en hassas bölgesi olan ve hayatın bekasını sağlayan boğazın ve göğsün, -ister bu boğaz ve göğüs insanın kendisine ait olsun
ister malına- Rabbe yönelik olması ve onun emrine hazır durması gerekir. (Elbette bu
açıklama ayetin anlaşılması doğrultusunda bir ihtimalden ibarettir. Kesin olan mana
Ehl-i Beyt'ten gelen lügatin da teyit ettiği zikrettiğimiz manalardır.)
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Bazıları da bu ayetteki ve'nhar'den maksadın namazda elleri bağlamak olduğunu
iddia etmişlerdir ve bu anlamda bir rivayet de Hz. Ali (a.s)'dan nakletmişlerdir; ancak
bu rivayet sahih değildir, çünkü bu anlam nahr kelimesinin lügat anlamıyla çeliştiği
gibi Ehl-i Beyt'ten gelen onlarca hadis de bunu açıkça reddetmiştir. (bk. et-Tibyan tefsiri,
Mecmau'l-Beyan Tefsiri ve el-Kâfi, c.3, s.337)

179- (S. 110, A. -) İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim İza Cae
Nasru'llahi ve'l-Feth Sûresi'ni bir nafile veya farz namazında okursa, Allah onu bütün
düşmanlarına muzaffer kılar; kıyamet günü Allah'ın, kendisiyle birlikte kabrinden çıkardığı bir yazı ile gelir ki, o yazıda, "Cehennemin köprüsünden, cehennemden ve cehennemin uğultusundan güvendedir." yazılıdır; kıyamette karşılaştığı her şey, cennete
girinceye kadar onu müjdeler ve her hayrı ona bildirir; dünyada arzulamayıp aklından
bile geçirmediği hayır vesileleri onun yüzüne açılır." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

Ehl-i Beyt (a.s) Nazarında

Kur'ân



Kur'ân'ın Mucize Oluşu



Ehl-i Beyt'in Kur'ân-ı Kerim İle İlişkisi



Kur'ân-ı Kerim'in Kapsamlılığı ve Evrenselliği



Kur'ân Öğrenmek



Kur'ân Okumanın Fazileti ve Adabı



Mushafa Karşı Müminlerin Vazifeleri



Ehl-i Beyt Nazarında Kur'ân'ın Nüzulü ve Toplanması



Kur'ân'ın Tahriften Korunmuşluğu

Ehl-i Beyt (a.s) Nazarında Kur'ân
Kur'ân-ı Kerim'in insana yol gösterici olabilmesi ve onu çeşitli manevi körlük ve
hastalıklardan kurtarabilmesi bu ilahi kitabın doğru bir şekilde tanınmasına, adabını
riayet ederek okunmasına, anlaşılmasına ve uyulmasına bağlıdır.
Diğer yandan Kur'ân'ın gerçek taşıyıcıları ve öğreticileri bizzat Hz. Muhammed
ve onun pâk Ehl-i Beyt'i olduğu için bu ilahi kitabı tanımanın en sağlam yolu onlara
başvurmaktır.
Bu yüzden biz Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamları'nın (a.s) Kur'ân hakkındaki açıklamalarından yararlanarak Kur'ân'ı tanımamıza yardımcı olan bilgileri sekiz
bölümde burada aktarmaya çalıştık. Aynı zamanda bu bölümlerde yer alan açıklamalar
Ehl-i Beyt mektebinin Kur'ân hakkındaki görüşünü de yansıtmaktadır.
Burada, kalplerinde Peygamber'e (s.a.a) ve onun pak Ehl-i Beyt'ine (a.s) muhabbet
hisseden kimselere tavsiyemiz, bu açıklamalara önem verip Masumların bu nurlu beyanları çerçevesinde Kur'ân'ın, hayatlarındaki yerini belirlemeleridir.

1- Kur'ân'ın Mucize Oluşu
Mucizenin Gerekliliği
İnsanoğlu irade ve seçme hakkına sahip, bilgisi oranında sorumlu bir varlıktır. Allah Teala insanı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırma gücüyle, yani akılla donatmış ve ona
yaratılışında iyiliklere yönelme duygusu, hakkı kabul etme ve iyi işleri yapma gücü
vermiştir. Bu donatılara, "batınî hüccet" (Yüce Allah'ın her insanın içinde yerleştirdiği
delil ve kılavuz) adını verebiliriz.
İnsanın, hedefine ulaşması için bu iç donatılarının tozunu alıp onları faal hale
getirecek güvenilir rehberlere ihtiyacı vardır. Bu nedenle Yüce Allah, "zahirî hüccet" (dıştan insana yol gösteren delil ve kılavuz) olarak, yol gösterici mesajlarla onu
sırat-ı müstakime yönlendirecek peygamberler ve masum önderler göndermiştir. Bu
iki hüccetin varlığını dikkate aldığımızda, artık insanoğlunun doğru yolu izlememesi
hususunda ileri sürebileceği bir mazereti kalmaz ve amellerinin tüm sorumluluklarını
üzerine alması gerekir.
İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:
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Allah Teala, yarattıklarına marifet vermedikçe onların kendisini tanımalarını farz
kılmamıştır. Kulların Allah üzerindeki hakları, onlara kendini tanıtması; Allah'ın kulları üzerindeki hakki ise, onlara kendisini tanıttıktan sonra O'nu kabul etmeleridir.1

İmam Musa Kâzım (a.s) şöyle buyurmuştur:
Ey Hişam! Allah'ın insanlar üzerinde iki hücceti vardır: Zahirî (açık) hüccet ve
batınî (gizli) hüccet. Zahirî hüccet elçiler, peygamberler ve imamlardır; batinî hüccet ise akıllardır.2
Bunların yanı sıra, tertemiz kalplerden şek ve şüphe tozunu silmek ve çeşitli zulüm ve çirkin davranışlarıyla kalplerinin marifet meşalesini söndüren insanlara hücceti
tamamlamak için din literatüründe Allah'ın nişaneleri ve mucize denilen diğer özel bir
unsura da ihtiyaç vardır.
Bu nişaneler, onlarla karşılaşan herkesin doğruluklarını teşhis edebileceği bir
özelliğe sahiptirler.
İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:
Hak, mutlaka her insanın kalbini çalar; ister kabul etsin, ister kabul etmesin. Nitekim Allah şöyle buyurur: "Oysa biz, hakkı batıla çarparız da hak, batılı ezer. Bir de
bakarsın ki, o yok olup gitmiştir…"3

Allah Teala'nın, insanın hakkı tanıma merhalesine ulaşması için batınî ve zahirî
hüccet ile birlikte sunduğu nişaneler iki kısma ayrılmaktadır:
1- Genel nişaneler.
2- Özel nişaneler.
Yer, ay, güneş, gece, gündüz, bulutların dolaşması, rüzgârın oluşması, mevsimler,
canlılar, ana karnındaki cenin merhalesinden ölüme kadar insan hayatının çeşitli aşamaları ve bu âlemde özel bir sistemle yerlerinde bulunan binlerce diğer olaylar, Allah
Teala'nın genel nişanelerindendir. Bunların üzerinde düşünen her insan, Allah Teala'yı
bilip O'nun mutlak güce ve sonsuz hikmet ve bilgiye sahip olduğunu anlayabilir. Yine
ilahî kılavuzların ister risaletten önce ve ister risaletten sonra bir an bile ayrılmadıkları
doğruluk, temizlik, emanetçilik, dünyaya gönül vermemek, takva, davranışlarda istikamet ve diğer üstün özellikler, diğer taraftan onların mesajlarının akıl ve yüce insanî
eğilimler ile uyum içerisinde oluşu, peygamberlerin ve masum önderlerin davetlerinin
doğruluğunun apaçık delilidir. Dolayısıyla, peygamberleri sürekli kendileriyle birlikte
olan birtakım özellik ve nişanelerle göndermek, bütün insanlar için hüccetin tamamlanmasına neden olur.
Kur'ân-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:
1- Saduk, et-Tevhid, s.412.
2- Usul-i Kâfî, c.1, s.16.
3- Enbiya, 18; bk. es-Safî Tefsiri ve el-Mehasin.
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Peygamberleri göndermesinden sonra insanların Allah'a karşı artık bir hüccetlerinin (bahanelerinin) kalmaması için müjdeleyici ve uyarıcı olan peygamberleri
gönderdik.1

İnsanlardan bazıları, Allah Teala ve peygamberlerini bu genel nişaneler vasıtasıyla
tanıyıp mesajlarından yararlanırlar. Ancak bazıları da öylece şek, şüphe ve inkâr merhalesinde kalırlar.
İkinci gruba hakkın ispatı ve hüccetin tamamlanması için özel nişanelere veya mucizelere ihtiyaç vardır. Kur'ân-ı Kerim'de, İsrailoğulları peygamberlerinin kıssalarında
işaret edilen Hz. Musa'nın (a.s) asası, Hz. İsa'nın (a.s) nefesi, Hz. Salih'in devesi bu
gibi mucizelerden sayılmaktadır.
Dolayısıyla, bazen bir kişi veya bir toplum öyle birtakım şartlarla karşı karşıya
kalır ki, şüphe ve vesveselerin tuzağından kurtulması, hak inançlara iman etmesi ve
hüccetin tamamlanması için genel nişanelerin dışında mucize denilen özel birtakım
nişanelerin de ortaya çıkması gerekir. Bu nedenle Allah Teala, bazı peygamberlerine
özel birtakım nişaneler vermiştir.
İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:
Mucize, Allah'ın nişanesidir; Allah onu doğru konuşanların yalancılardan ayırt edilip tanınması için peygamberlerine, elçilerine ve hüccetlerine verir.2
Mucize diye adlandırılan Allah'ın nişanelerinin zuhuru, her ne kadar peygamberlerin sözlerinin doğruluğunu ispat içinse de, ancak bu mucizeler, kesinlikle bu dünyada
insan hayatına hâkim olan kural ve sünnetleri değiştirecek nitelikte değildirler. Çünkü
insan bu dünyada sürekli şeytanla ve nefsanî isteklerle mücadele halinde olup, hakka ulaşmak için sürekli olarak birtakım imtihanlardan geçmek zorundadır. Buna göre
mucizeden sadece kendilerindeki Allah vergisi hakkı tanıma yetenek ve zeminlerini
yok etmeyen kişiler yararlanabilirler; aksi takdirde peygamberlerin çeşitli mucizeler
göstermeleri, onları doğru yola hidayet etmez. Belki de Kur'ân-ı Kerim ve hadislerde
mucizelere nişane anlamında "ayet" denilmesi bu yüzdendir. Açıktır ki nişaneler, sadece onlara dikkat eden, hedefe ulaşmak için onlardan yararlanmak isteyen kimseler için
yararlı olurlar; yoksa sadece nişaneleri görmek insanı hedefe ulaştırmaz. Dolayısıyla
ilahî mucizelerinin asıl hedefi, insanları hakka yönlendirmektir. Her ne kadar imtihan
ve vesvese yolu hiçbir zaman kapatılmasa da, bu açık nişaneler, hak yoldan çıkan herkesin elinden her türlü bahaneyi alıp hücceti ona tamamlar.
İmam Ali (a.s) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
Allah Teala dileseydi, peygamberleri gönderdiği zaman altın hazinelerinin, mücevher madenlerinin ve yemyeşil bağların kapılarını onların yüzüne açar, gökteki kuş1- Nisa, 165.
2- İlelu'ş-Şerayi, c.1, s.122.
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ları ve yeryüzündeki vahşi hayvanları onlarla birlikte harekete geçirirdi; ancak böyle
yapacak olsaydı imtihan söz konusu olmaz, mükâfatlandırma ve cezalandırma anlamını yitirir, ilahî haber (ve uyarılar) kaybolup gider, gün ortasında uyuyanlar için
imtihan edilenlerin mükâfatı farz olmazdı (imtihana tâbi tutulanların aldığı mükâfatı
almadan öylece uyurlardı); müminlere, iyilikte bulunanların sevabı ulaşmaz; (mümin, muttaki, zahid ve abid gibi) isimler sahipleri için açık bir mana ifade etmezdi.
Çünkü Allah gökten bir ayet indirdiği zaman o ayet karşısında saygıyla eğilirlerdi.
Eğer böyle yapacak olsaydı, imtihan bütün insanların üzerinden kalkardı. Fakat Allah Teala peygamberlerini azim ve irade bakımından güçlü, görünür durumları açısından ise fakir ve zayıf kıldı. Gözleri ve kulakları rahatsız eden bu fakirlik ve yoksullukla birlikte onlara kalpleri ve gözleri ihtiyaçsızlıkla dolduran bir kanaat verdi.
Peygamberler karşı konulmaz bir güce, mağlup edilmez bir yenilmezliğe, insanların
boyunları kendilerine doğru uzanan (kendilerine tamah gözü dikilen) ve uzak yollardan kendilerine varmak için yolculuğa çıkılan bir hükümdarlığa sahip olsalardı,
insanlar için imtihan kolay olur, büyüklük taslayanlar onların karşısında saygıyla
eğilirlerdi veya kendilerini kuşatan korku veya maddiyata tamah etmeleri nedeniyle
iman ederlerdi. Bu durumda işlerine ilahî olmayan niyetler karışır ve çeşitli maddî
amaçlarla iyiliklere yönelirlerdi.
Ancak Allah peygamberlerine tâbi olmanın, kitaplarını doğrulamanın, kutlu zatının
karşısında huzu ve huşu etmenin, emrine uymanın ve itaati için teslim olmanın sadece kendisi için yapılan işlerden olmasını, bunlara başka şaibelerin karışmamasını
irade etmiştir. İmtihan ne kadar büyük olursa onun sevap ve mükâfatı da bir o kadar
büyük olur…

Daha sonra şöyle devam ediyor:
Allah Teala kullarının kalbinden kibri çıkarmak, içlerine alçak gönüllüğü yerleştirmek ve bunu kendi bağışı için bir kapı, affı ve imtihanı için bir vesile kılmak için onları çeşitli zorluklarla imtihan eder, çeşitli çabalara zorlar ve çeşitli sıkıntılarla sınar.
Nitekim şöyle buyurmuştur: "İnsanlar, 'İman ettik.' demeleriyle imtihan edilmeden
kendi başlarına bırakılacaklarını mı sandılar?! Biz, onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah, doğru söyleyenleri ortaya çıkaracak ve yalancıları da ortaya çıkaracaktır."1

İmam Mehdi'den (a.s) nakledilen şu hadis de bu gerçeği vurgulamaktadır:
Muhammed b. İbrahim b. İshak-ı Talekanî -Allah ondan razı olsun- şöyle diyor:
Aralarında Ali b. İsa Kasrî de olan bir grupla birlikte Şeyh Ebu'l-Kasım Hüseyin
b. Ruh'un (k.s) yanında olduğum bir sırada adamın biri yerinden kalkarak Hüseyin
b. Ruh'un yanına gelip ona, "Sizden bir şey sormak istiyorum." dedi. Hüseyin b.
Ruh, "Sorunu sorabilirsin." deyince adam şöyle dedi: "Acaba Hüseyin b. Ali (a.s)
1- Şeyh Kuleynî, Usul-u Kâfî, c.4, s.198; Ankebut, 2-3.
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Allah'ın velisi midir?" Hüseyin b. Ruh, "Evet." dedi. Adam, "Acaba onun katili -Allah ona lanet etsin- Allah'ın düşmanı mıdır?" diye sordu. Hüseyin b. Ruh, "Evet."
dedi. Adam, "Allah'ın, düşmanını velisine musallat etmesi caiz midir?!" diye sordu.
Bunun üzerine Ebu'l-Kasım Hüseyin b. Ruh o adama şöyle dedi: "Sana söylediğimi
anlamaya çalış! Bil ki, Allah Teala açıkça insanları muhatap almaz ve onlarla sözlü
olarak konuşmaz. Allah Teala insanlara kendi cinslerinden kendileri gibi beşer olan
elçiler gönderir; eğer onlara kendi cinslerinden olmayan ve kendilerine benzemeyen
elçiler gönderecek olsaydı, ondan kaçar ve kabul etmezlerdi. İnsanlara kendi cinslerinden olan, yemek yiyen ve pazarlarda yürüyen peygamberler gelince de onlara,
"Sizler de bizim gibisiniz; o halde benzerini getiremediğimiz, bizim güç yetiremediğimiz, bize değil size mahsus olduğunu bildiğimiz bir şeyi getirmedikçe kabul
etmeyiz." dediler. Böylece Allah elçilerine insanların yapmaya gücü yetmeyecek
birtakım mucizeler verdi."
Onlardan bazısı, insanları korkutup hücceti tamamladıktan sonra tufanı getirdi ve
sonuçta isyan edip başkaldıranların tümü boğuldu. Bazısı ateşe atıldı ve ateş onun
için soğuk ve esenlik oldu. Bazısı sert kayadan dişi deve çıkarıp devenin memesinden süt akıttı. Bazısı için deniz yarıldı ve bir taştan çeşmeler fışkırdı, kupkuru asası
ejderha olup diğerlerinin yalanla uydurdukları her şeyi yuttu. Bazısı anadan doğma
kör ve alacalıya şifa verdi ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltti ve insanlara yedikleri
ve evlerinde biriktirdikleri şeyi haber verdi. Bazısı için ay yarıldı, deve ve kurt gibi
hayvanlar kendisiyle konuştular.
Bu elçiler böyle şeyler yaptıkları ve ümmetleri böyle şeyler yapmaktan âciz oldukları halde Allah'ın takdiri, kullarına olan lütfü ve hikmeti, peygamberlerini bu
mucizelerle birlikte bazen galip ve bazen de mağlup, bir durumda hâkim ve bir
durumda ise mahkûm etmek yönündeydi. Eğer Allah onları sürekli galip ve hâkim
kılacak olsaydı, onları sıkıntıya düşürüp imtihan etmeseydi, insanlar Allah dışında
onları ilah edinirlerdi ve onların belalar, sıkıntılar ve imtihanlar karşısında sabır ve
tahammüllerinin değeri anlaşılmazdı. Fakat Allah bela ve sıkıntı halinde sabırlı,
sağlıklı olduklarında ve düşmana galip geldiklerinde ise şükreden olmaları ve her
durumda kibirli ve zorba değil, alçak gönüllü olmaları için peygamberleri diğerleri
gibi kıldı. Yine insanların, onların da kendilerini yaratan ve yöneten bir ilahları
olduğunu bilip Allah'a tapmaları ve peygamberlerine itaat etmeleri; peygamberler
hakkında haddi aşıp onların ilah olduğunu iddia edenlere, onlara karşı düşmanlık besleyip muhalefet edenlere, peygamberlerin ve elçilerin getirdiklerini inkar
edenlere Allah'ın hüccetinin tamamlanması, böylece helak olan kimsenin apaçık
bir delil üzerine helak olması ve yaşayanın da apaçık bir delil üzerine yaşaması için
peygamberleri diğerleri gibi kıldı.
Muhammed b. İbrahim b. İshak (r.a) diyor ki: "Ertesi gün içimden, 'Dün Hüseyin b.
Ruh bize söylediklerini kendi yanından mı söyledi?' diye geçirdim ve tekrar Şeyh
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Ebu'l-Kasım Hüseyin b. Ruh'un (k.s) yanına gittim. Ben bir şey söylemeden o konuşmaya başlayarak bana dedi ki: 'Ey Muhammed b. İbrahim! Gökten düşüp de kuşların beni kapması veya rüzgârın beni uzak bir yere atması, benim yanımda Allah'ın
dini konusunda kendi görüşümle ve kendim yanımdan konuşmaktan daha sevimlidir. Söylediklerim, (elimdeki) hadis kitabından ve Hz. Hüccet'ten (İmam Mehdi)
-Allah'ın rahmet ve selamı onun üzerine olsun- duyduklarımdan idi."1

Peygamberlerin Farklı Mucizelere Sahip Olmalarının Sebebi
İnsanların hidayete ermesi ve kendilerine hüccetin tamamlanması için, mucizeler,
normal insanların dışında toplumun ilim adamlarının da benzerlerini getirmekten âciz
olacağı şekilde olmalıdır.
Şüphesiz insan hayatının her döneminde, zamanın şartları sonucunda, toplumun,
özellikle ilim adamlarının dikkati özel konulara yönelir. O alanla ilgili her yeni şey,
geniş bir insan kitlesinin dikkatini çeker ve aynı zamanda o alanda uzman olan bilim
adamlarının da o olguyu değerlendirip, hakkında daha kolay hüküm vermesini sağlar.
Dolayısıyla her peygamberin mucizesi, o peygamberin döneminde yaşayan insanların onun bir benzerini getirmekten âciz olduklarını anlamaları için o dönemin
halkının arasında bilinen bilim dallarıyla ilgili olmuştur.
Bu gerçeği Ehl-i Beyt İmamları'ndan İmam Ali Naki (a.s), İbn Sikkit'in kendisine
yönelttiği bir sorunun cevabında açıklamıştır.
İbn Sikkit, İmam Ali Naki'ye (a.s): "Niçin Allah, Musa b. İmran'ı (a.s) asa, parlak
eli ve sihir aleti2 ile İsa'yı tıp ile ve Muhammed'i -Allah'ın selamı onun ve Ehl-i Beyt'inin
üzerine olsun- söz ve hitabet ile gönderdi?" diye sorunca İmam (a.s) şu cevabı verdi:
Allah Teala Musa'yı (a.s) gönderdiği zaman, o dönemin insanları arasında en fazla
söz konusu olan şey sihirdi; bu nedenle Musa Allah tarafından o zamanın insanlarının benzerini yapamayacakları bir şey getirdi. İnsanların sihirlerini çürütebileceği
ve onunla insanlara hücceti tamamladığı bir şey getirdi. Allah İsa'yı (a.s) yatalak
hastalıkların yaygın olduğu bir dönemde gönderdi; insanların o dönemde tıp ve tedaviye ihtiyacı vardı; İsa Allah tarafından, benzeri insanlarda olmayan bir şey getirdi; ölüleri diriltiyordu, Allah'ın izniyle körlüğü ve alaca hastalığını tedavi ediyordu
ve bu vesileyle insanlara hücceti tamamlıyordu. Allah Hz. Muhammed'i (s.a.a) hitabet ve beyanın -Ravi diyor ki: İmam'ın (a.s) bunlara şiiri de eklediğini sanıyoruminsanlar arasında daha çok yaygın olduğu bir dönemde gönderdi; Peygamber, Allah
tarafından öyle öğüt ve hikmetler getirdi ki, getirdiği bu şeylerle onların sözlerini
çürüttü ve hücceti onlara tamamladı.
1- Şeyh Saduk, İlelu'ş-Şerayi, c.1, s.242-243.
2- Sihircilerin de benzerini kullandığı aletlerle.
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Ravi diyor ki: İbn Sikkit, İmam'ın (a.s) bu açıklaması karşısında hayretini şöyle
dile getirdi: "Allah'a andolsun ki, sizin gibi birini görmemiştim. (Sonra şu soruyu sordu:) Bugün insanlara hüccet olan şey nedir?"
İmam (a.s) bu soruya şöyle cevap verdi:
Akıl; akıl ile Allah adına doğru konuşan kimse tanınır ve tasdik edilir; Allah adına
yalan konuşan kimse de tanınır ve yalanlanır.1
Ayetullah Hoî, her peygamberin farklı mucizelere sahip olmasının sebebini şöyle
açıklıyor:
"Mucize, tabiatın kurallarını kıran, onu gerçekleştirerek peygamberlik iddiasında bulunan kimsenin dışında başka insanların onu gerçekleştirmekten âciz oldukları
eyleme denir. Mucizeyi diğer dakik bilimsel ve tekniksel işlerden ancak o mucizenin
benzeri bilim ve fen dallarında uzmanlığı olan kişiler ayırt edebilirler. Çünkü her mesleğin özelliklerine ve inceliklerine diğerlerinden daha vâkıf olan, onun sırlarını daha
iyi bilen bilim adamları ve uzmanlar, diğerlerinin onu yapıp yapamayacağını anlayabilirler. İşte bu nedenle uzman kişiler ve bilim adamları mucizeyi diğerlerinden daha
erken teşhis edebilirler."
"Fakat bilgisiz, cahil ve mucize ile benzerliği olan bilim dallarında uzmanlık sahibi olmayan kişiler için her türlü şek ve şüphe kapısı açıktır. Böyle kişiler, iddia sahibi
kişinin, mucizesinde, o alanda ancak uzman kişilerin anlayabilecekleri birtakım sanat
gösterilerine dayandığına ihtimal verirlerse, böyle bir mucizeyi kabul etmeyip sürekli
bir şek ve şüphe içerisinde kalırlar."
"İşte bu nedenle ilahî hikmet, her peygamberin kendi zamanında yaygın olan bir
meslekle benzeşen bir mucizeye sahip olmasını ve o dönemde o meslek ve ilimden
anlayan çok sayıda uzman kişilerin bulunmasını gerektirmektedir; çünkü bu durumda
mucize gösteren kişinin delili daha sağlam olur ve insanlar tarafından daha çabuk kabul edilir."
"Bu genel kanun ve ilahî hikmet esası üzerine Allah Teala Hz. Musa'ya (a.s) mucize olarak asayı, beyaz ve parlak eli verdi; çünkü onun zamanında sihirbazlık yaygındı
ve bu alanda uzman olan kişiler Musa'yı (a.s) diğerlerinden daha önce doğrulayıp onun
getirdiği dini kabul ettiler. Çünkü Musa'nın (a.s) asasının onun emriyle ejderhaya dönüştüğünü ve kendilerinin sihirle oluşturdukları her şeyi yuttuktan sonra tekrar eski
haline döndüğünü gördükleri zaman bu işin bir sihir olmadığını anlayarak onun mucize
olduğuna inandılar ve böylece Firavun'un tehditlerine aldırış etmeden onun karşısında
imanlarını ilan edip Musa'nın (a.s) peygamberliğini tasdik ettiler."
"Hz. İsa'nın (a.s) döneminde Yunan tıbbı zirveye ulaşmıştı; tabipler hayret verici tedaviler yapıyorlardı. Özellikle Yunan'ın sömürgesi durumunda olan Suriye ve
1- Usul-u Kâfî, c.1, s.24-25.
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Filistin'de tıp ilmi özel bir canlılık ve yaygınlığa sahipti. Allah Teala Hz. İsa'yı (a.s)
peygamberlikle görevlendirip bu bölgede tebliğ yapmasını emredince hikmeti, onun
mucizelerini o dönemin bilim adamlarının tıbbına benzer bir şey kılmasını gerektiriyordu. İşte bu nedenle hikmet sahibi Allah, o dönemin insanlarının bu işin beşerin gücünün dışında olduğunu, tıp kurallarıyla ulaşılmasının mümkün olmadığını ve bunun
tabiat ötesine dayandığını bilmeleri için İsa'ya (a.s) ölüleri diriltme, tedavisi olmayan
hastalıkları iyileştirme, anadan doğma körü iyileştirme mucizesini verdi."
"Cahiliye Arabı ise, belagat ve fesahat alanında seçkinlik kazanmış, edebiyatta zirveye ulaşmıştı ve o günün dünyasında fesahat, belagat ve edebî konuşmak yaygın bir
sanat idi. Öyle ki başkalarına karşı övünmek için şiir ve hitabet meclisleri düzenlenirdi.
Bazen de bu amaçla pazarlar kurulur ve Arapların çeşitli kabilelerinden şairler orada
en iyi şiir ve sözlerini sunar, hakemler görüşlerini ilan ederek aralarından en iyilerini
seçer, en iyi şiir ve hitabeyi takdir ederlerdi. Bu takdir ve övgü öyle bir safhaya vardı
ki, o günün en güzel şiir ve kasideleri arasından yedisini seçerek altın suyu ile yazıp
Kâbe'nin duvarına astılar ve bunlar 'muallakat-i seb'a' diye meşhur oldu. O tarihten itibaren bütün güzel şiirleri o yedi kasideye benzetip 'altın şiir' diye adlandırıyorlardı."
"Arap erkek ve kadınları edebiyata çok önem verirlerdi; şiirlere, kasidelere, güzel
hitabelere büyük ilgi duyarlardı. Bu konuda, hac mevsiminde Ukkaz panayırına gelen
ve kendisi için kırmızı bir çadır dikilen 'Nabigatu'z-Zeybanî' hakemlik yapardı. Arap
yarımadasının dört bir yanından gelen şairler onun etrafında toplanır, hakkında görüşünü belirtmesi (ve en güzel kaside ve şiirleri seçmesi) için kasidelerini ona sunarlardı."
"O dönemde Arabistan ortamının durumu böyle olduğu için ilahî hikmet, İslam
peygamberinin Kur'ân-ı Kerim'in harikulade beyan, fesahat ve belagati ile özellik kazanmasını gerektirdi; öyle ki Araplar onun Allah'ın kelamı olduğunu, Kur'ân'ın belagatinin insanın gücünün ötesinde olduğunu anladılar ve bunu (edebiyat uzmanları başta
olmak üzere) bütün Araplar itiraf ettiler."1
Hz. Muhammed'in (s.a.a) Mucizeleri
Ehl-i Beyt'ten rivayet edilen hadislerde Resul-i Ekrem'den (s.a.a) birçok mucize
nakledilmiştir. Hayvanların ve cansız varlıkların onun risaletine tanıklık etmek için
konuşmaları,2 namazı eda etmek için güneşi geri çevirmesi,3 gökyüzünde ayın ikiye
yarılması,4 insanların gizli durumlarını haber vermesi, kaybolan şeylerin yerini bildir1- Ayetullah Hoî, el-Beyan Fi Tefsiri'l-Kur'ân, s.37.
2- Peygamber efendimizin (s.a.a) döneminde cansız varlıkların ve hayvanların mucize gereği tanı lık etmeleri defalarca gerçekleşmiş bir olaydır. bk. Ravendî, Kısasu'l-Enbiya, s.285.
3- bk. Ravendî, Kısasu'l-Enbiya, s.290.
4- bk. Ravendî, Kısasu'l-Enbiya, s.294; İsbatu'l-Hudat, c.1, s.379.

E h l - i B e y t N a z a r ı n d a K u r ' â n □ 77

mesi, münafıkların komplolarını açıklaması, ona verilen yemeği yemeden önce zehirli
olduğunu bildirmesi ve bunun gibi hadis ve tarih kitaplarında geçen onlarca mucizeler.
Bu mucizelerle ilgili hadisler, genel olarak icmalî bir tevatür seviyesinde olup, insaf
sahibi bir insan için kesin bilgi ifade edecek derecededirler. Bu mucizelerden bazıları
Kur'ân-ı Kerim'de de geçmiştir. Bütün insanların Kur'ân-ı Kerim'e ilgi ve alaka duymalarına rağmen bu mucizeler hakkında en küçük bir inkârın nakledilmemesi de, onların
gerçekleştiğinin apaçık bir delilidir.
Kur'ân-ı Kerim Hz. Muhammed'in (s.a.a) En Büyük Mucizesi
Hz. Muhammed (s.a.a) kıyamet gününe kadar bütün insanlar için ilahî risaletin
son elçisidir. Onun getirdiği mesajın muhatapları, bir dönemin veya bazı dönemlerin
insanları değillerdi; aksine, kıyamet gününe kadar hangi kavim veya ırktan olurlarsa olsunlar, bütün insanlar bu mesajın muhatabıdırlar. Allah Resulü'nün (s.a.a) kendi
ifadesiyle, bu mesaj o kadar kapsamlıdır ki, yeryüzünde bu ilahî daveti kabul ederek
izzet bulmayan veya onu reddederek ebedi zillet ve alçaklığa uğramayan hiçbir ev
kalmaz.1 İşte bu yüzden Resul-i Ekrem'in (s.a.a) mucizesi, bi'set dönemindeki insanların içinde hidayet meşalesini yakıp onlara hücceti tamamlamakla birlikte, parlaklık
ve aydınlığı her dönemde kalacak ve onun risaletinin doğruluğuna tanıklık edecek bir
şekilde olmalıydı; yani herkesin sürekli görebileceği canlı ve ebedi bir mucize olması
gerekiyordu.
İşte bu mucize, Allah Teala'nın bütün dünya insanları için gönderdiği Kur'ân-ı
Kerim'den ibarettir. Bu ilahî kitap, kendisinin ebedi bir mucize olduğunu birçok ayetinde açıklamıştır. Örnek olarak şu ayetler dikkat edin:
Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'ân) hakkında şüphedeyseniz, ona benzer bir sure
getirin. Doğru söylüyorsanız, Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın. Eğer (bunu)
yapmazsanız -ki asla yapamayacaksınız- yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkâr edenler için hazırlanmıştır.2
De ki: "İnsanlar ve cinler, bu Kur'ân'ın benzerini getirmek için bir araya gelseler,
birbirlerine destek olsalar bile, onun benzerini getiremezler."3

Ehl-i Beyt İmamları da Kur'ân-ı Kerim'in mucize olduğunu vurgulamışlardır:
1- Kur'ân-ı Kerim, peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.a) risaletinin evrensel oluşuyla ilgili ol rak şöyle buyurmuştur: "De ki: Ey insanlar, ben sizin hepinize gönderilmiş Allah'ın Elçisiyim." A'raf,
158. Yine şöyle buyurmuştur: "Doğrusu, kâfirler Kur'ân'ı dinlediklerinde, neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi. 'Şüphesiz, o bir delidir.' derler. Oysa bu (Kur'ân), âlemler için bir öğütten başka bir şey
değildir." Kalem, 51-52. Ve diğer ayetler.

2- Bakara, 23-24.
3- İsra, 88.
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Bir rivayette şöyle geçmektedir: Yahudilerden bir grup İmam Cafer Sadık'a (a.s),
"Hangi mucize Muhammed'in (s.a.a) peygamber olduğuna delalet etmektedir?" diye
sordular. İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Onun doğrulayıcı ve bakanların akıllarını hayrete düşüren kitabı."
İmam Rıza da (a.s) Kur'ân-ı Kerim'in yüce bir mucize oluşunu şöyle tavsif etmektedir:
Muhammed b. Musa Razî diyor ki: Babam bana şöyle dedi: Bir gün İmam Rıza
(a.s) Kur'ân'dan bahsetti; onun büyük bir hüccet ve nişane olduğunu ve mucizevî düzenini hatırlatarak şöyle buyurdu:
Kur'ân Allah'ın sağlam ipi, O'nun güvenilir kulpu, O'nun cennete götüren ve cehennem ateşinden kurtaran, zamanın akışıyla eskimeyen, dillerde tekrarlanmasıyla
değerini kaybetmeyen örnek yoludur; çünkü Kur'ân belli bir zamana ait değildir;
Kur'ân her insan için hüccet ve delil kaynağıdır. Ne önünden, ne de arkasından onu
boşa çıkaracak bir söz gelmez. O, hüküm ve hikmet sahibi, çok övülen Allah tarafından indirilmiştir.1
İslam tarihi alanında tanınmış yazarlardan olan Seyyid Cafer Murtaza, Kur'ân-ı
Kerim'in mucize oluşu konusunda şöyle diyor:
"Allah Teala İslam düşmanlarına, Kur'ân'ın bir benzerini getirin diye meydan okudu. Onlar Kur'ân'ın benzerini getiremeyince, Kur'ân'ın on suresinin benzerini getirin
diye meydan okudu. On sure getirmekten de âciz oldukları ortaya çıkınca, Kur'ân meydan okumasını daha ileri safhaya vardırıp onlardan bir sure getirmelerini istedi. Onlar
bir satırlık Kevser Sûresi kadar bir sure getirebilselerdi, bu yeni dinin temelden batıl
olduğu ispatlanmış olacaktı; çünkü Resul-i Ekrem (s.a.a) bu meydan okumanın neden
olacağı sonucu daha önce kabullenmişti ve onlar da bu yolla kendilerini İslam diniyle
karşılaşmanın sıkıntı ve problemlerinden kurtarmış olacaklardı; çünkü onlar birçok faaliyetlerde bulundular; hatta Allah Resulü'ne (s.a.a) karşı savaş ilan ettiler ve bu savaşta birçok insan canını kaybetti ve bu çatışmalar onlara çok pahalıya mal oldu, birçok
musibet ve zorluklara katlandılar ve bu çatışmalar onların yenilgiye uğraması, İslam ve
onun büyük önderi Hz. Muhammed'in (s.a.a) zafere ulaşmasıyla sonuçlandı."2
Kur'ân-ı Kerim'in En Önemli Mucizevî Yönü
Kur'ân-ı Kerim'in mucize oluşu iki açından incelenebilir:
a) Kur'ân-ı Kerim'in bazı ayetlerinde yer alan özel konularla ilgili mucizesi gaipten haber vermesi gibi.
1- Uyun-u Ahbari'r-Rıza, c.2, s.130.
2- Seyyid Cafer Murtaza, es-Sahih Min Sireti'n-Nebi, c.2, s.253.
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b) Kur'ân-ı Kerim'in bütün ayetlerinde olan ve belli bir sureye has olmayan genel
mucizesi. Kur'ân-ı Kerim'in belagat ve fesahati, kendine has düzeni, çekiciliği, hidayeti ve kılavuzluğu gibi.
Açıktır ki, Kur'ân-ı Kerim'in mucize oluşundaki asıl boyutunu bu ikinci yönü oluşturmaktadır. Çünkü bu mucize belli bir sureye has olmayıp Kur'ân-ı Kerim'in bütün sureleri için geçerlidir. Ama birinci türden mucizeleri bazı surelere has olabilir.
Peygamber efendimiz (s.a.a) bütün insanlara gönderildiği için, hüccetin herkese
tamamlanması gerekiyor. Bu da, mucizesinin bütün insanların aşina olduğu ve olağanüstülüğünü kavrayabileceği bir şey olmasını gerektirmektedir. Onun mucize olduğunu halkın belli bir kesiminin anlaması yetmez; çünkü o kesim hakikati itiraf etmekten
sakınıp onu gizleyebilir. Nitekim Yahudi ve Hıristiyan âlimleri, Tevrat ve İncil'deki Hz.
Muhammed'in (s.a.a) geleceğine dair müjdeleri gizlemişlerdir.
Yine, Peygamber'in sunduğu mucizeyi tanımak uzun bir zamanın geçmesine bağlı
olmamalıdır; örneğin uzak gelecekte vuku bulacak bir olaydan haber vermek veya
uzun zamanlar sonra bilim adamlarının keşfettikleri bilimsel bir konudan haber vermek türünden. Aksi durumda bütün insanlar için mucize olmaz.
Bütün bunlara ilaveten, Kur'ân-ı Kerim'in genel mucizesi bütün surelerde tecelli
etmeli ve Kur'ân'ın belli bir bölümüne has olmamalıdır; çünkü Allah Teala insanlara
Kur'ân-ı Kerim'in surelerinden bir tanesinin dahi olsa benzerini getirmek konusunda
meydan okumuştur.
Dolayısıyla, her ne kadar Kur'ân-ı Kerim'in, gelecekle ilgili haberleri vermek ve
bazı bilimsel keşiflere işaret etmek gibi çeşitli mucizevî yönleri olsa da, asıl mucizevî
yönü, onun bütün surelerinde, hatta Kur'ân'ın en küçük suresi olan Kevser Sûresi'nde
de görünen ve teşhis edilip anlaşılan bir özellik olmalıdır; o da Kur'ân-ı Kerim'in gerçek anlamda belagat (anlatım) yönüdür. Belagatten maksat, anlatımın eşi ve benzeri
olmayacak şekilde bir yandan istenilen hedef ve diğer yandan hal ve durumun gerekleriyle uyumudur.
Kur'ân-ı Kerim'in mesajının bütün zaman ve mekânlarda herkes için net ve onların hal ve durumlarının gerekleriyle uyum içerisinde olduğu herkes için apaçıktır.
Kur'ân-ı Kerim'in bu mucizevî yönü, onun diğer mucizevî yönlerini de içermektedir;
çünkü Kur'ân-ı Kerim'in çekiciliği ve uyumu gibi diğer mucize yönleri, Kur'ân'ın belagat yönünden mucize oluşunun örneklerindendir hatta bazı özel surelerde olan özel
mucizeler o suredeki belagati oluşturan etkenlerdendirler.1
Burada şöyle bir soruyla karşılaşmaktayız: Kur'ân-ı Kerim'in genel mucize oluşu,
onun sözcük ve kavramlarının anlaşılırlık, fesahatiyle mi, yoksa onun yüce anlamlarıyla mı ilgilidir?
1- bk. Seyyid Cafer Murtaza, es-Sahih Min Sireti'n-Nebi, c.2, s.253-258.
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Bu sorunun cevabında şunu söyleyebiliriz:
Kur'ân'ın genel mucize oluşunu, onun sadece sözcüklerine veya sadece içerik ve
anlamlarına sınırlandıramayız. Kur'ân-ı Kerim'in mucize oluşu, bir taraftan anlaşılırlık,
akıcılık, diğer taraftan anlamlarının yüceliği olmak üzere iki temel üzerine kuruludur.
Kur'ân-ı Kerim'in bu açıdan mucize oluşunu ifade etmek için en güzel tabir "belagat"tir;
çünkü belagat, sözün maksadı ifade etmede etkin ve anlaşılır olması anlamındadır ve
bu da her iki yöne işaret etmektedir. Hidayet kitabı olan Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılır
olması, onun beyan gücü ile birlikte onun yüce anlam ve içeriğine de bağlıdır.
Kur'ân-ı Kerim'in belagat açısından mucize oluşu, onun özel mucizevî yönlerinden daha fazla İslam düşmanlarının dikkatlerini çekmiş ve defalarca onun karşısında
âciz olduklarını dile getirmelerine neden olmuştur.
Bunun örneklerinden biri, mülhitlerden olan İbn Ebi'l-Avca'nın Kur'ân'a karşı koyma çabasının hikâyesidir.
Hişam b. Hakem diyor ki: İbn Ebi'l-Avca, Ebu Şakir ed-Deysanî Zındık, Abdulmelik el-Basrî ve İbn Mukaffa Kâbe'nin kenarında toplanmış hacılarla alay ediyor,
Kur'ân'a dil uzatıyorlardı. İbn Ebi'l-Avca dedi ki: "Gelin her birimiz Kur'ân'ın dörtte birine karşı koyalım ve gelecek yıl Kur'ân'ın tamamı iptal edilmiş olarak burada
toplanmak üzere sözleşelim. Kur'ân'a karşı koyacak olursak, Muhammed'in peygamberliğini de çürütmüş oluruz; Muhammed'in peygamberliğini çürütmekle İslam'ı da
çürütmüş oluruz."
Hepsi ciddi bir kararla oradan ayrıldılar. Bir sonraki yıl Kâbe'nin kenarında toplandıkları zaman İbn Ebi'l-Avca dedi ki: "Ben ayrıldığımız günden itibaren, "Ondan
ümitlerini kesince, bir kenara çekilip sessizce konuşmaya başladılar." ayeti üzerinde düşünüyordum; fesahat ve içerik bakımından bu ayete bir şey ekleyemedim ve bu ayet
beni diğer ayetler hakkında düşünmekten alıkoydu."
Abdulmelik dedi ki: "Ben de ayrıldığımız andan itibaren, "Ey insanlar! Bir örnek
verildi, onu dinleyin: Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız, bir araya gelseler de bir sinek
bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şeyi kapacak olsa, onu kurtaramazlar. İsteyen ve
istenen, her ikisi de güçsüz!" ayeti üzerinde uzun uzun düşündüğüm halde onun bir

benzerini getiremedim."
Ebu Şakir de dedi ki: "Ben sizden ayrıldığım andan itibaren, "Eğer yerde ve gökte
Allah'tan başka ilahlar olsaydı, mutlaka (yer ve gök) bozulurlardı." ayeti üzerinde düşündüm; fakat bunun bir benzerini getiremedim."
İbn Mukaffa ise şöyle dedi: "Ey kavmim! Bu Kur'ân beşerin sözü türünden değildir. Ben sizden ayrıldığım andan itibaren, "Ey yer, suyunu yut! Ve ey gök, (yağdırmayı)

durdur! denildi. Su çekildi ve emir gerçekleşti; gemi de Cudi'ye oturdu ve "Zalim topluluk (Allah'ın rahmetinden) uzak olsun!" denildi." ayeti üzerinde düşündüm, ama bu

ayeti hakkınca kavrayamadım ve onun benzerini getiremedim."
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Hişam b. Hakem diyor ki: Bu grup bu konu hakkında konuştukları bir sırada İmam
Cafer Sadık (a.s) onların yanından geçerek şu ayeti okudu: "De ki: İnsanlar ve cinler, bu
Kur'ân'ın benzerini getirmek için bir araya gelseler, birbirlerine destek olsalar bile, onun
benzerini getiremezler."

Bunun üzerine onlar birbirlerinin yüzüne bakarak, "Eğer İslam'ın bir gerçekliği
varsa, Muhammed'in vasiyeti Cafer b. Muhammed'den başkasına ulaşmaz. Allah'a andolsun ki, ne zaman onu gördüysek, onun heybetinin etkisinde kaldık ve heybetinden
vücudumuza titreme düştü." dediler; sonra âcizliklerini itiraf ederek birbirlerinden
ayrıldılar.1
Kur'ân-ı Kerim'in bu mucizevî yönü, sadr-ı İslam'dan günümüze kadar sayılmayacak kadar çok sayıda insanın hidayet bulmasına neden olmuştur.
Hadislerde Kur'ân-ı Kerim'in Mucizevî Yönleri
Ehl-i Beyt İmamları, Kur'ân-ı Kerim'in mucize oluşunu açıklarken onun çeşitli mucizevî yönlerine değinmişlerdir. Kur'ân-ı Kerim'in özellikleri konusunda Ehl-i
Beyt'ten rivayet edilen hadisler, onun mucizevî boyutlarını incelemek isteyen araştırmacılar için birçok yönden ufuk açıcı olabilir. İmam Hâdî (a.s), kendisinden nakledilen
bir hadiste bu konuyu vurgulayarak şöyle buyurmaktadır:
Allah, Hz. Muhammed'i (s.a.a) hitabet ve beyanın -Ravi diyor ki: İmam'ın (a.s) bunlara şiiri de eklediğini sanıyorum- insanlar arasında daha çok yaygın olduğu bir
dönemde gönderdi; Peygamber Allah tarafından öyle öğüt ve hikmetler getirdi ki,
getirdiği bu şeylerle onların sözlerini çürüttü ve hücceti onlara tamamladı...2
Bu hadiste Kur'ân-ı Kerim'in hidayet, hikmet ve öğüt boyutundan belagat mucizesi vurgulanmıştır.
Diğer bazı hadislerde Kur'ân'ın belagatinin bir göstergesi olan onun güzel düzen
ve üslubuna işaret edilmiştir.
Bazı rivayetlerde de, Kur'ân-ı Kerim'in sürekli yenilik ve çekiciliğine dikkat çekilmiştir. Bir hadiste İmam Cafer Sadık'tan (a.s), "Neden Kur'ân-ı Kerim tekrarlanıp
incelenmekle ve yayılmakla sürekli yenileniyor?" diye sorulduğunda İmam şöyle buyurmuşlardır:
Çünkü Allah Teala, Kur'ân'ı belli bir zaman ve belli bir halk için nazil etmemiştir;
Kur'ân, kıyamet gününe kadar her zamanda yenidir ve her kavmin yanında tazedir.3
Bazı rivayetlerde ise, insanoğlunun ulaşamayacağı gerçekleri öğretmesi ve gayb
ilimlerine sahip oluşu Kur'ân'ın mucizesi sayılmıştır.
1- el-İhticac, s.205.
2- Usul-u Kâfî, c.1, s.25.
3- Uyun-u Ahbari'r-Rıza, c.1, s.93.
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İmam Rıza (a.s) bu konuda şöyle buyurmuştur:
Muhammed'in (s.a.a) ve getirdiği mucizelerin durumu ile Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerin durumu da böyledir. (Yani görmekle bize ispatlanmamıştır ve
sadece tanıklar sonraki nesillere haber vermişlerdir.) Muhammed'in (s.a.a) nişanelerinden bazıları, onun yetim, fakir, çoban ve işçi oluşu, bir kitap öğrenmemiş ve bir
öğretmenden ders almamış olmasıdır. Bununla birlikte, içinde harfi harfine bütün
peygamberlerin kıssaları, geçmiştekilerin ve kıyamet gününe kadar gelecektekilerin haberi bulunan bir Kur'ân getirmiş, sonra insanların içinden geçenleri, sırlarını
ve evlerinde yaptıkları şeyleri haber vermiş ve sayılmayacak kadar çok nişaneler
getirmiştir.1
Bunlar, Kur'ân-ı Kerim'in mucizesine değinen hadislerden örneklerdir. Elbette işaret ettiğimiz gibi, Kur'ân-ı Kerim'in mucizeliği sadece bu birkaç boyutla sınırlı
değildir; aksine, başka boyutları da kapsamına almaktadır. Bu boyutların her biri de
yüzlerce ve hatta binlerce örneği içine alır. Bunlardan bir kısmı Ehl-i Beyt'ten gelen
hadislerde yer almıştır.
Allame Tabatabaî Kur'ân-ı Kerim'in mucize oluşunun çeşitli yönlerini şöyle açıklamıştır:
"Şu hâlde, Kur'ân belagat ve fesahat açısından beliğ ve etkin söz söyleyebilenler
için, hikmet açısından hekimler için, ilim açısından âlimler için, sosyoloji açısından sosyologlar için, yasalar açısından yasa bilimciler için, siyaset açısından siyasetçiler için,
yönetim açısından yöneticiler için bir ayet, bir mucize olduğu gibi, tüm âlem için de birlikte ulaşamadıkları, birlikte çözemedikleri -gayb âlemi ile ilgili bilgiler, hukuk, görüş
ayrılıklarının çözümü gibi- konular açısından olağanüstü, erişilmez bir mucizedir."
"Buradan anlaşılıyor ki Kur'ân, bütün yönlerden mucizelik niteliğine sahip olduğunu ilân ediyor. O, insan ve cin türünün tüm bireyleri, geneli ve özeli, bilgini ve
cahili, erkeği ve kadını, üstün yetenekli veya daha alt düzeydeki tüm söz anlayan akıl
sahipleri açısından bir mucizedir. Çünkü insan, öz yaratılışı itibariyle iyiliğin, üstünlüğün bilincindedir…"
"Şu hâlde her insan, kendisinin veya aile efradının sahip bulundukları iyi ve üstün
nitelikler üzerinde gözlemci bir yaklaşımla düşünsün, sonra da algıladıklarını Kur'ân'ın
içerdiği iyi ve üstün niteliklerle karşılaştırsın, o zaman hak ve adaletle hükmetsin:
Acaba insan gücü, gerçeklik noktasında Kur'ân'ın içerdiği bilgilere denk, kanıtlanmış
ilâhî bilgiler ortaya koyabilir mi? Kur'ân'ın ortaya koyduğu ahlâkî sistemin saflığına
ve üstünlüğüne denk, gerçeklere dayalı bir ahlâk sistemi ortaya koyabilir mi? Kur'ân-ı
Kerim'in getirdiğine benzer insanların bütün amellerini kapsayan eksiksiz fıkhî hükümler koyabilir mi? Hem de tüm genişliğine rağmen bu hükümler çelişkiye neden
1- Şeyh Saduk, et-Tevhid, s.429.
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olmamak şartıyla?! Bunun yanı sıra, her hükmünde ve elde ettiği her sonuçta tevhit ruhunu ve takva olgusunu koruyabilir mi? Koyduğu her hükmün temeline ve ayrıntısına
temizliği, arılığı egemen kılabilir mi? Bu olağanüstü özen ve bu akıllara durgunluk veren incelik, insanı hayran bırakan duyarlılık, okuma-yazması olmayan (özel ilahî destekten yoksun) bir insandan kaynaklanabilir mi? Üstelik, bu insanın bulunduğu ortam
ve içinde yaşadığı toplumun tek ayrıcalığı haksız saldırı, talan etme, insanların mallarını zorla gasp etme, kız çocukları diri diri toprağa gömme, yoksulluk korkusuyla çocukları öldürme, atalarla övünme, annelerle evlenme, günahları normal sayma, bilgiyi
yerme, cehaletle belirginleşme olduğu bir gerçektir! Ve sözde gayretkeşlik karakterine
sahip olmalarına rağmen tüm zorbaların karşısında onursuzca ezilen, bir gün Yemenlilerin, bir gün Habeşlilerin, bir gün Romalıların ve bir gün İranlıların egemenliği altında
yaşamışlardır! Ki, Hicaz bölgesindeki cahiliye Araplarının durumu bundan ibaretti."
"Nasıl böyle bir kimse, tüm âlemler için yol göstericilik iddiasıyla bir kitap ortaya koymaya yeltenir, sonra bu kitapta gayba ilişkin bilgilere, geçmiş ve geleceğe dair
haberlere, geçip giden veya ileride ortaya çıkacak toplumların hayatına yer verebilir?
Diğer yandan bu kitap birçok kıssaya, olaylara, geleceğe ilişkin gaybî bilgilere değinmekle birlikte asla ama asla doğrudan sapmamıştır; bu mümkün müdür?!"
"Sürekli bir dönüşüm ve tekâmül içinde olan maddî doğa âleminin bir parçası olan
insan, mümkün müdür ki, insanlık âleminin her işine el atsın; dünyaya küçük-büyük,
ince-kaba her konuda bilgiler, ilimler, kanunlar, hikmetler, öğütler, örnekler ve kıssalar
sunsun ve fakat ömrünün sonuna kadar bütün bunların hiçbirinde en ufak bir değişiklik getirmeye bile ihtiyaç duymasın?! Oysa usulüyle, füruuyla bütün bunlar, aşamalı
bir süreçten geçmeye, değişik aşamalarda değişik değerlendirmelere tâbi tutulmaya,
çeşitli deneyimlerden geçirilmeye mahkûm olan şeylerdir. Buna, bir de hiçbir insanın
düşünce ve eylem noktasında kemal ve eksiklik açısından aynı yerde olamayacağı gerçeğini eklersek, Peygamber'in (s.a.a) ve getirdiği ebedi mesajın yüceliği çok daha iyi
anlaşılacaktır."
"Bu anlamlar üzerinde düşünebilecek aklı başında bir insan, Kur'â-n-ı Kerim'in
kapsadığı bu genel veya özel nitelikli meziyetlerin, beşer gücünün üstünde ve doğal
araçların ötesinde olduklarından kuşku duymayacaktır. Şayet bunların üzerinde düşünülebilecek kapasitede olmasa bile, insana yaraşır çizgiden sapmayacak, öz yaratılışından kaynaklanan duyarlılığı uyarınca, uzmanlık alanına girmeyen, hakkında bilgi
sahibi olmadığı hususları uzmanlarına havale etmekten kaçınmayacaktır."1
Bu açıklama Ehl-i Beyt mektebi ulemasının Kur'ân-ı Kerim'in mucizeliğinin çeşitli boyutları hakkında söylediklerinin bir kısmıdır.

1- el-Mizan, c.1, s.60.
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2- Ehl-i Beyt'in Kur'ân-ı Kerim İle İlişkisi
Kur'ân-ı Kerim'in Ehl-i Beyt ile ilişkisi, dini doğru anlamamızda bize yardımcı
olacak özel bir manevî ilişkidir. Açıktır ki iki şeyin arasındaki ilişki, uyumluluk esası
üzerine gerçekleşir. Uyumsuzluklar, ayrılık ve dağınıklığı gerektirir. Bu iki ilahî emanetin sıfat ve özelliklerini incelediğimiz zaman onların arasında tam bir uyumluluk
olduğunu görmekteyiz. Bu sıfat ve özelliklerin bazıları şöyledir:
Kur'ân nurdur; Ehl-i Beyt de nurdur. Yani Kur'ân'ı incelemek ve bilmek inanç, fikir ve diğer alanlardaki bilgisizlik, bağnazlık ve heveslerden kaynaklanan karanlıkları
bertaraf ettiği gibi, Ehl-i Beyt'i tanımak, onların hayat ve sözlerini bilmek de insanları
söz konusu alanlardaki birçok karanlıklardan kurtarır.
Kur'ân hidayet edicidir; Ehl-i Beyt de hidayet edicidir.
Kur'ân öğüt ve zikirdir; Ehl-i Beyt de öğüt ve zikirdir.
Kur'ân tertemiz kişilerden başka kimsenin gerçeğine ulaşamayacağı bir konumdadır ve o tertemiz kişiler Peygamber ve Ehl-i Beyt'tir.
Bu uyumluluk, bu iki ilahî emanet arasındaki kopmaz bir ilişki ve beraberliği meydana getirmiştir; bu öyle bir ilişkidir ki, biri olmadan diğerini izlemek imkânsızdır.
Dolayısıyla İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur:
İmam, Kur'ân'a ve Kur'ân da imama hidayet eder ve bu, Allah Teala'nın buyruğudur:
"Kuşkusuz bu Kur'ân, en doğru olan yola iletir.1

Bu ilişkinin özellikleri ve çeşitli yönleri hakkında Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i
Beyt İmamları'ndan çeşitli hadisler rivayet edilmiştir. Ehl-i Beyt ve Kur'ân ilişkisinin en
önemli özelliklerini ve yönlerini şu başlıklar altında toplayabiliriz:
1- Kur'ân ve Ehl-i Beyt, birbirinden ayrılmazlar.
2- Ehl-i Beyt, Kur'ân'ın tercümanı ve müfessiridir.
3- Kur'ân-ı Kerim, Ehl-i Beyt'in zahirî ve batınî ilimlerinin kaynağıdır.
4- Ehl-i Beyt, Kur'ân'ın koruyucusudur.
5- Ehl-i Beyt, Kur'ân'ın hedeflerinin uygulayıcısıdır.
1- Şeyh Saduk (r.a), Meani'l-Ahbar, s.132.
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6- Kur'ân-ı Kerim'in makam ve mevkisini en güzel açıklayan Ehl-i Beyt olduğu
gibi, Ehl-i Beyt'in makam ve mevkisini en güzel açıklayan da Kur'ân'dır.
Bu konulardan bazıları diğer başlıklar altında incelenmiştir. Dolayısıyla, burada
sadece birinci ve ikinci konuyu açıklayacağız:
Kur'ân ve Ehl-i Beyt'in Birbirinden Ayrılmazlığı
Mütevatir hadislerde açıklanan gerçeklerden biri, Kur'ân ve Ehl-i Beyt'in birbirinden ayrılmazlığıdır. Allah Resulü (s.a.a) defalarca, özellikle hayatının son günlerinde
Kur'ân ve Ehl-i Beyt'i kendisinin iki paha biçilmez emaneti olarak tanıtarak, "Bu ikisi
hiçbir zaman birbirinden ayrılmazlar." buyurmuştur. Bu anlam Şiî ve Sünnî kaynaklarda Resul-i Ekrem'den (s.a.a) rivayet edilen onlarca hadiste apaçık bir şekilde beyan
edilmiştir; Sekaleyn hadisi onların en önemlilerindendir.
Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum: Allah'ın Kitabı ve itretim
(Ehl-i Beyt'im). Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana ulaşıncaya kadar asla birbirinden ayrılmazlar.1

Bu hadisi, İmamiyye Şiîleri kendi kitaplarında çeşitli senetlerle İmam Muhammed
Bâkır (a.s), İmam Rıza (a.s), İmam Sadık (a.s) ve İmam Kâzım (a.s) aracılığıyla Resul-i
Ekrem'den (s.a.a) nakletmişlerdir. Yine başka senetlerle Emîrü'l-Müminin Ali'den (a.s)
ve Ebuzer, Cabir, Ebu Said, Zeyd b. Erkam, Zeyd b. Sabit, Huzeyfe b. Üseyd, Ebu
Hüreyre yoluyla Peygamber efendimizden nakletmişlerdir.
Şeyh Saduk, "Bu hadis üzerinde İmamiyye Şiîlerinin bütün tabakaları ittifak etmişlerdir." demiştir.
Bu hadis, birbirine yakın tabirlerle Ehl-i Sünnet'in Sahih-i Müslim, Sünen-i
Tirmizî, Müsned-i Ahmed, Mu'cem-i Taberanî, Heysemî'nin Mecmau'z-Zevaid'i gibi
muteber kitaplarında çeşitli kanallarla nakledilmiştir. Heysemî ve diğerleri bu hadisi
naklederek onun güvenilir olduğunu itiraf etmişlerdir.
Bu hadisi şahsen Resul-i Ekrem'den (s.a.a) duyan sahabîler şunlardır:
1- Emîrü'l-Müminin Ali (a.s), 2- Abdullah b. Abbas, 3- Ebuzer Gıfarî, 4- Cabir b.
Abdullah Ensarî, 5- Abdullah b. Ömer, 6- Huzeyfe b. Üseyd, 7- Zeyd b. Erkam, 8- Abdurrahman b. Avf, 9- Zamir Eslemî, 10- Asım b. Leyla, 11- Ebu Rafi', 12- Ebu Hüreyre,
13- Zeyd b. Sabit, 14- Ümmü Seleme, 15- Ümmü Hanî, 16- Huzeyme b. Sabit, 17- Sehl
1- bk. Usul-u Kâfî, c.2, s.414; Şeyh Saduk, Kemalu'd-Din ve Temamu'n-Ni'met, s.234; Şeyh S duk, el-Hısal, s.65; Heysemî, Mecmau'z-Zevaid, c.9, s.162; Taberanî, Mu'cemu'l-Kebir, c.3, s.65; Muttakî
Hindî, Kenzü'l-Ummal, c.1, s.172; Menavî, Feyzu'l-Kadir Şerh-u Camii's-Sağir, c.3, s.20; ayrıca bk. Seyyid Haşim Behranî'nin (r.a) Gayetu'l-Meram adlı eseri ile Tefsir-i Burhan'a.
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b. Sa'd, 18- Udey b. Hatem, 19- Ukbe b. Amir, 20- Ebu Eyyub Ensarî, 21- Ebu Said
Hudrî, 22- Ebu Şureyh Huzaî, 23- Ebu Kuddame Ensarî, 24- Ebu Heysem b. Teyhan,
25- Ebu Leyla.
Ümmü Hanî'den sonra isimleri geçen sahabeler, bu hadisi tek başlarına nakletmiş
ve Kureyş'ten yedi kişiyle birlikte toplu olarak da Kûfe'nin Rahbe bölgesinde1 bu hadisin doğruluğuna ve onu Resul-i Ekrem'den (s.a.a) duyduklarına tanıklık etmişlerdir.
Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı isteyenler, hadisin senetlerini kaydeden Aba
katu'l-Envar kitabının iki cildine müracaat edebilirler.
Bu hadisin sonunda apaçık bir şekilde, "asla birbirinden ayrılmazlar" ifadesi geçmiştir. Dolayısıyla, Kur'ân ve Ehl-i Beyt'in ilişkisi hakkında bu hadiste geçen ilk özellik, bu iki paha biçilmez mirasın birbirinden ayrılmazlığıdır.
Allah Resulü (s.a.a), Kur'ân ve Ehl-i Beyt'in ayrılmazlığını açıklarken, bazı rivayetlere göre Allah Teala'nın bunu böyle irade ettiğini, O'nun değişmez ahdi ve vaadi
olduğunu dile getirerek şöyle buyurmuştur:
Latif ve Habir olan Allah, bu ikisinin -Kevser- havuzu başında bana ulaşıncaya kadar hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmayacaklarını bildirdi.2

Ehl-i Beyt İmamları'nın ilki olan Hz. Ali (a.s) hakkında nakledilen diğer bir sahih
hadis de bu hadisin anlamını teyit etmektedir:
Ali Kur'ân ile ve Kur'ân da Ali iledir. Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya kadar asla birbirlerinden ayrılmazlar.3

1- Rahbe, Kûfe'de toplantıların yapıldığı büyük bir yerin ismidir.
2- Usul-u Kâfî, c.2, s.414; bu konuda Darekutnî el-Mu'telif ve'l-Muhtelif adlı eserinde, c.2, s.1045'te
şu tabiri kullanmıştır: "İlahım olan Allah Teala, bu ikisinin Kevser havuzu başında bana gelinceye kadar
hiçbir zaman birbirinden ayrılmayacağını bildirmiştir."
İmam Ahmed, Kastalanî, Suyutî ve diğerlerinin nakli de şöyledir:: "Bu ikisinin hiçbir zaman birbirinden ayrılmayacağını bana haber vermiştir." İbn Kesir ise şöyle nakletmiştir: "Onların hiçbir zaman
birbirinden ayrılmayacağını bana bildirmiştir."
Bazı hadislerde de şöyle geçmiştir: Bu istek, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) Allah Teala'dan talebiydi; Allah Teala bu talebi kabul etmiştir. Bk. Suyutî, Camiu'l-Ehadis, c.3, s.234, h:8354; Kunduzî Yenabiu'lMevedde, s.37 ve Şevahidu't-Tenzil, c.1, s.191, h:203.
Bu anlamların tümü, Kur'ân ve Ehl-i Beyt ilişkisinin sıradan bir ilişki olmadığı, tersine Allah
Teala'nın özel iradesiyle gerçekleştiği gerçeğini vurgulamaktadır.
3- Şeyh Tusî, el-Emalî, s.460, Tabersî, el-İhticac, c.1, s.217; Müstedreku's-Sahihayn, c.3, s.124; Bu
hadisi Heysemî Mecmau'z-Zevaid adlı eserinde, c.9, s.183'te ve Taberanî, el-Mucemu's-Sağir'de, s.255'te,
"Bu ikisi havuzun başında bana ulaşıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar" tabiriyle nakletmişlerdir.
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Kur'ân ve Ehl-i Beyt'in Birbirinden Ayrılmazlığı
İlkesinin Sonuçları
1- Masumiyet

Kur'ân ve Ehl-i Beyt'in birbirinden ayrılmazlığı ilkesinin en önemli sonucu, Ehl-i
Beyt'in her türlü günah ve hatadan masum oluşudur. Aksi durumda, ya Kur'ân'da batıl
ve hata olması gerekiyor -ki bu imkânsızdır; çünkü Kur'ân-ı Kerim çok bilgili, hikmet
ve güç sahibi Allah Teala tarafından insanları hakka hidayet etmek için nazil olmuşturya da Ehl-i Beyt Kur'ân'dan ayrılmalıdır -ki bu da kesin ve ebedi olan Kur'ân ve Ehl-i
Beyt'in birbirinden ayrılmazlığı ilkesine aykırıdır-. Nitekim bu ilke ve taşıdığı sonuç
açıkça hadislerde belirtilmiştir. Süleym b. Kays el-Hilalî'den İmam Ali'nin (a.s) şöyle
buyurduğu rivayet edilmiştir:
Allah Tebarek ve Teala bizi tertemiz ve masum, mahlukatı üzerindeki şahitler ve
yeryüzündeki hücceti kılmıştır; Bizi Kur'ân ile ve Kur'ân'ı da bizim ile beraber kılmıştır; ne biz ondan ayrılırız, ne de o bizden ayrılır.1
İmam Seccad (a.s) da şöyle buyurmaktadır:
Bizden olan imam illaki masumdur. Masumluk, yaratılışın zahirinde olup fark edilen bir şey değildir; dolayısıyla masumluk, ancak nass ile belirlenir.
"Ey Allah Resulü'nün torunu! Masumun anlamı nedir?" diye sorulunca şöyle
buyurdu:
Masum, Allah'ın ipine sarılan kimsedir; Allah'ın ipi ise Kur'ân-ı Kerim'dir; bu ikisi
kıyamet gününe kadar birbirinden ayrılmazlar. İmam Kur'ân'a ve Kur'ân da imama
yönlendirir. Allah Teala'nın, "Kuşkusuz bu Kur'ân, en doğru olan yola iletir." şeklindeki buyruğunun anlamı budur.2
2- Biri Olmaksızın Diğerine Sarılmanın İmkânsız Oluşu

Kur'ân ve Ehl-i Beyt'in birbirinden ayrılmazlığının apaçık sonuçlarından biri de,
bunlardan birini diğeri olmaksızın tutmanın yararsız oluşudur. İşte bu nedenle, "Kur'ân
bize yeter." sloganını ilke edinen ve Ehl-i Beyt'e müracaat etmeksizin Kur'ân'ı izlediklerini iddia edenler, sadece Ehl-i Beyt'i izlemekten kendilerini mahrum etmekle kalmamış, aynı zamanda Kur'ân'dan da uzak kalmışlardır. Bunlar Kur'ân'a sarılmak yerine
kendilerinin ortaya çıkardıkları ve Kur'ân'a isnat ettikleri şeye uymuşlardır.
İşte bu nedenle İmam Muhammed Bakır (a.s), kendilerini Kur'ân müfessirlerinden
bilen Seleme b. Kuheyl'e ve Hakem b. Uteybe'ye şöyle buyurmaktadır:
1- Usul-u Kâfî, c.1, s.191.
2- Şeyh Saduk (r.a), Meani'l-Ahbar, s.132.
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İster doğuya gidin, ister batıya; biz Ehl-i Beyt'ten kaynaklanmayan doğru bir ilim
bulamazsınız.1

Esasen Allah Teala'nın iradesi, hakkı tanımak için sebep ve vasıtalara müracaat
etmeye yöneliktir. İmam Cafer Sadık (a.s), Emîrü'l-Müminin İmam Ali'den (a.s) şöyle
rivayet etmiştir:
Allah Teala isteseydi, kendisini kullarına tanıtırdı; fakat O bizi, kendisini tanımanın,
kendisine ulaşmanın kapıları, sıratı, yolu ve kendisine gidilen yönü kılmıştır. O halde bizim velayetimizden sapanlar veya diğerlerini bizden üstün bilenler doğru yoldan sapmışlardır. Dolayısıyla, insanların kendilerine sarıldıkları kimseler kesinlikle
bir değillerdir. İnsanlar birbirine karışmış, bulanık çamurlu kaynaklara gitmişlerdir.
Fakat bize gelenler, Allah'ın emriyle akan, bitmesi ve kesilmesi olmayan saf ve berrak kaynaklara gelmişlerdir.2
Aynı şekilde, Kur'ân-ı Kerim'i bir kenara bırakarak Ehl-i Beyt'i takip ettiklerini
iddia edenler de, gerçekte Kur'ân ve Ehl-i Beyt'i izlemekten mahrum kalarak aşırılık
veya ibahîcilik gibi sapmalara duçar olmuşlardır.
Bunun sebebi de açıktır. Çünkü ortada ölçü olan bir düstur, bir anayasa olmadı
mı, büyük şahsiyetlerin söz, fikir ve tavırlarını herkes kendi isteği doğrultusunda yorumlayabilir. Hatta bazı garazkâr ve fırsatçı insanlar ortaya çıkıp onlara yalanlar isnat
edebilir, onların sevgi ve adını kullanarak insanları aldatabilir. Ama ortada bir ölçü
oldu mu, bütün bu yıkıcı çabaların önü alınmış olur. İşte Kur'ân-ı Kerim, Peygamber
ve Ehl-i Beyt'in sözleri ve davranışları hakkında bize ulaşan haber ve rivayetler için
bir ölçü konumundadır.
3- Bu İki Meşalenin Kıyamet Gününe Kadar Sürekliliği

Kur'ân ve Ehl-i Beyt'in birbirinden ayrılmazlığının en önemli boyutlarından biri
de, bu iki ilahî emanetin ebediliğidir. Bu, Allah Resulü'nün (s.a.a) buyruklarında işaret
edilen bir gerçektir. Resul-i Ekrem (s.a.a) Sekaleyn hadisinde şöyle buyurmaktadır:
Bu ikisi havuzun başında bana varıncaya kadar birbirlerinden ayrılmazlar.
Bu iki emanetin ebediliğinin nedenlerinden biri, Allah'ın adalet ve hikmetinin yeryüzünde hüccetin var olmasını gerektirmesidir. Hüccet insanlara ancak Kur'ân-ı Kerim
ile birlikte Ehl-i Beyt'in de olması durumunda tamamlanır; çünkü Kur'ân'ın açıklanıp
tefsir edilmesi ve onun nurlu hükümlerinin nasıl uygulanacağı konusunda bir merci
olmazsa, her grup kendi algılamasını Kur'ân'a dayatır ve bu durumda da insanlar düşünce ve amel konusunda ne yapacaklarını bilmez, şaşkın kalırlar. Aynı şekilde, Kur'ân
olmaksızın sadece Ehl-i Beyt olursa, insanların tümü doğal olarak onlara ulaşamaya1- Usul-u Kâfî, c.1, s.400.
2- Usul-u Kâfî, c.1, s.181.
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cakları ve çeşitli amaçlarla onlara yalan isnat eden kişilerin var olacağı için insanlar
ellerinde sabit ölçüler olmadan masum imamın yolunu tanıma konusunda şaşkınlık
içerisinde kalabilirler. O halde hüccet, ancak her iki meşalenin birlikte ve bir arada
olması durumunda insanlara tamamlanır ve hakkı talep edenler ancak bu durumda hak
yolunu izleyebilirler. Dolayısıyla Allah Teala'nın kesin irade ve meşiyeti, bu iki meşalenin kıyamet gününe kadar kalmasını öngörmüştür.
Ehl-i Sünnet âlimlerinden Menavî, ve İbn Hacer el- Mekki bu hadise ilişkin değerlendirmelerinde şunları söylemektedirler: "Bu hadis, kıyamet gününe kadar her zamanda Allah Resulü'nün (s.a.a) tertemiz Ehl-i Beyti ve itretinden kendisine sarılmaya
layık olan bir kişinin var olması gerektiğini anlatmaktadır. Öyle birisi var olacak ki,
bu hadis, ona sarılmayı kapsamına alsın. Nitekim Kitap (Kur'ân) böyledir. Bu nedenle
onlar, yeryüzündekilerin güvenidirler; onlar yok olup gidecek olsalar, yeryüzündekiler
yok olup giderler."1
Ehl-i Beyt Kur'ân-ı Kerim'in Tercümanı ve Müfessiri

Kur'ân-ı Kerim ile Ehl-i Beyt'in ilişkisi ile ilgili söz konusu olan önemli özelliklerden biri de, Ehl-i Beyt'in Kur'ân'ın maksatlarını açıklamada ve ayetlerini tefsir etmede asıl merci ve mihver oluşudur. Ehl-i Beyt, sahip oldukları vehbî ilim ile Kur'ân-ı
Kerim'in maksatlarından haberdar olup onu insanlara açıklamışlardır.
Bu konuda Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'ten birçok açıklama vardır.
Hz. Ali (a.s) hakem olayında şöyle buyurmuştur:
Bu Kur'ân, iki kapak arasında yer almış bir el yazmasıdır; dile gelip konuşmaz; çaresiz onu okuyup anlatacak biri gerek. Ondan söz söyleyenler insanlardır.2

İmam Muhammed Bâkır (a.s), sanki İmam Ali'nin (a.s) bu buyruğunun tefsirinde
ve onun devamında şöyle buyurmuştur:
Südeyr diyor ki: İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s), "Size feda olayım, sizler kimlersiniz?" diye sordum. İmam (a.s) şöyle buyurdu:
Biz, Allah'ın ilminin mahzenleriyiz; biz Allah'ın vahyinin tercümanlarıyız; biz gökyüzünün altındakilere ve yerin üstündekilere Allah'ın yol gösterici hüccetleriyiz.3

Bir rivayette Mansur b. Hâzim'den şöyle dediği nakledilir: İnançlarımı İmam Cafer Sadık'a (a.s) sunarken şöyle arz ettim:
1- Menavî, Feyzu'l-Kadir Şerh-u Camii's-Sağir, c.3, s.20; İbn Hacer el-Mekki, Es-Savaıku'l-Muhrika
c2 s. 437
2- Nehcü'l-Belaga, çok uzun olan 125. hutbeden alıntıdır. Buna yakın bir ifadeyle el-İrşad, s.144 ve
Biharu'l-Envar, c.71, s.333'te de geçmiştir.
3- Usul-u Kâfî, c.1, s.192.
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Kendisinin bir rabbi olduğunu bilen kimse, O'nun rızası ve gazabı olduğunu, O'nun
rızası veya gazabının ise ancak vahiy veya resul aracılığıyla tanınacağını da bilir.
Kendisine vahiy gelmeyen kimse, arayıp resulleri bulmalıdır. Onları bulunca, onların hüccet olduğunu ve onlara itaat etmenin farz olduğunu da bilir.
İnsanlarla münazara ederken onlara dedim ki: "Allah Resulü'nün insanlara Allah'ın
hücceti olduğunu kabul ediyor musunuz?" Onlar da, "Evet." dediler. Bunun üzerine,
"O halde Allah Resulü vefat edince Allah'ın insanlara hücceti kim olacaktır?" dedim. Onlar, "Kur'ân." dediler.
Fakat ben Kur'ân'a baktım ve Kur'ân'a inanmayan mürcie, kaderiye ve zındıkların
bile Kur'ân'a istinat ederek oradan kendi iddiaları için delil getirdiklerini gördüm!
Bu da, Kur'ân'ın tek başına hüccet olamayacağını ve bir kayyıma ihtiyacı olduğunu
ve onun Kur'ân hakkında söylediğinin hak olduğunu anlamama neden oldu.
Onlara, "Kur'ân'ın kayyımı kimdir?" dedim. Dediler ki: "İbn Mes'ud, Ömer ve Huzeyfe (Kur'ân'ı) biliyorlardı?" Ben, "Kur'ân'ın tümünü mü biliyorlardı?" diye sordum. Onlar, "Hayır." dediler ve ben Ali'den (a.s) başka kimse hakkında, "Bu adam
Kur'ân'ın tümünü biliyor." dediklerini görmedim.
Bir problemle karşılaştıklarında da bu, "Bilmiyorum." diyordu, o da "Bilmiyorum."
diyordu, ötekisi de, "Bilmiyorum." diyordu. Fakat bu (Ali), "Ben biliyorum." diyordu.
Öyleyse, Ali'nin Kur'ân'ın kayyımı olduğuna, ona itaatin farz olduğuna, Allah
Resulü'nden (s.a.a) sonra Ali'nin Allah'ın insanların üzerinde hücceti olduğuna ve
onun Kur'ân hakkında söylediklerinin hak olduğuna tanıklık ediyorum.
İmam Cafer Sadık (a.s), Mansur b. Hâzim'e -sözlerini duyduktan sonra-, "Allah sana
merhamet etsin." buyurarak onun sözünü onayladı.1

Bu hadislerden, Kur'ân-ı Kerim'in tümünün tefsirini sadece Ehl-i Beyt'in bildiği,
onların Kur'ân'ın tercümanları ve onun gerçek maksadının açıklayıcıları oldukları ve
diğerlerinin ise ondan yararlanmak için Ehl-i Beyt'e müracaat etmek zorunda oldukları
anlaşılmaktadır.

1- Usul-u Kâfî, c.1, s.169.
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3- Kur'ân-ı Kerim'in Kapsamlılığı ve Evrenselliği
Kur'ân-ı Kerim, Allah Teala'nın son ilahî mesajı olarak bütün insanların bütün
dönem ve zamanlarda saadet ve mutluluğa erişmeleri için gerekli olan tüm hususları
içeren bir kitaptır.
Kur'ân-ı Kerim, sadece insanın maddî ve sınırlı ihtiyaçlarını karşılayacak sıradan
bir kitap değildir; aksine insanoğlunun kemal ve saadete ulaşmak için sürekli kılavuzluğuna ihtiyaç duyduğu kapsamlı risalet ve ebedi mesaj içeren bir kitaptır.
İnsanoğlunun bilimsel verilere dayanarak kişi ve toplum için hazırladığı ideolojiler, oluşturduğu sistemler, onun insanlığının ana dayanağını oluşturan manevî ve aklî
boyutlarını bilip tanımaya bağlı olarak şekillenmiş değildirler. Bilakis bu sistemler
insanın bir veya birkaç fizikî ve ruhî boyutuna önem vermekte ve insana ilişkin sınırlı
bir tanıma ve bilme çerçevesinde düzenlenmektedirler. Dolayısıyla bu sistemler zaman
içinde onun fikrî ve ruhî ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelirler.
Fakat Kur'ân-ı Kerim insanın bütün kişisel ve toplumsal özelliklerini ve ebedi
hayatının gereklerini bilen bilgili ve hikmet sahibi yaratıcı tarafından düzenlenip gönderilen kapsamlı bir hayat düzeni içermektedir. O halde insan Kur'ân-ı Kerim'in engin
okyanusunda yüzdüğü ve ondaki insanı saadete götüren öğretileri anlamak üzere derine indiği oranda bu ilahî kitabın yücelik ve kapsamlılığını anlar.
Kur'ân-ı Kerim'in Kapsamlılığının Boyutları
Kur'ân-ı Kerim'in kapsamlılığının çeşitli boyutları vardır. Biz bunu ebedilik, evrensellik, bilimsel kapsamlılık ve gözeticilik başlıkları altında inceleyeceğiz.
a) Kur'ân-ı Kerim'in Ebediliği:

Kur'ân-ı Kerim varlık âlemine hâkim olan gerçekleri açıklamak, insanın fıtrî
birikimlerini uyandırıp harekete geçirmek için gelmiştir. Varlık âleminin gerçekleri
ve insanın fıtratı değişmez oldukları için Kur'ân-ı Kerim ve öğretileri asla değişmez
ve hiçbir ilim ve öğreti onun yerini alamaz; onun insanoğlunun hayatından silinmesi
imkânsızdır. Kur'ân-ı Kerim Allah Teala'nın tüm insanlara son mesajı ve kıyamet gününe kadar insanların ebedi saadete ulaşması için tüm ihtiyaçlarını içeren bir kitaptır.
Ehl-i Beyt'ten gelen hadislere göre, Allah Teala insanoğlunun bu dünyadaki yaşam
dönemi boyunca beş büyük peygamber aracılığıyla insanlara şeriat, yani insanı saa-
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dete ulaştıracak hükümleri içeren beş büyük kitap göndermiştir. Şeriat içeren kitapların sonuncusu son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.a) gönderilen Kur'ân-ı Kerim'dir.
Kur'ân-ı Kerim'den önceki ilahî kitaplar insanoğlunun hayatının belli dönemlerinin ihtiyaçlarına karşılık veriyordu. İnsanoğlu o dönemlerde Allah Teala'nın kapsamlı mesajını alıp koruyacak bir fikrî tekâmüle ermemişti. Ancak bu ilahî mesajların son halkası
olan Kur'ân-ı Kerim kıyamet gününe kadar bütün insanlar için nazil olmuştur. Onun
mesajı belli bir döneme has değildir. Kıyamet gününe kadar onun hükümleri devam
edecektir. Bu konuda Ehl-i Beyt önderlerinden birtakım hadisler rivayet edilmiştir. Biz
burada onların bir kısmını zikredeceğiz. Bir hadiste İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle
rivayet edilmiştir:
Sumae b. Mehran şöyle der: Ebu Abdullah (Cafer Sadık)'a (a.s), "Ulü'l-azm resullerin
sabrettiği gibi sabret" (Ahkaf, 35) ayetini sordum. Buyurdu ki: "Ulü'l-azm peygamberler, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed'dir (s.a.a)." Dedim ki: "Bunlar nasıl
ulü'l-azm oldular?" Buyurdu ki: "Çünkü Nuh (a.s), bir kitap ve şeriatla gönderildi ve
Nuh'tan sonra gelen bütün peygamberler onun kitabını, şeriatını ve hayat sistemini
uyguladılar. Derken İbrahim (a.s) Suhuf ile ve Nuh'un (a.s) kitabını terk etme, ama
inkâr etmeme azimeti ve kararıyla geldi. Böylece İbrahim'den sonra gelen bütün
peygamberler onun şeriatına, onun hayat sistemine ve Suhuf'una göre amel ettiler.
Derken Musa (a.s) Tevrat ile ve kendi şeriatıyla, hayat sistemiyle ve Suhuf'un terk
edilmesi azimetiyle geldi. Musa'dan sonra gelen bütün peygamberler Tevrat'a, onun
şeriatına ve onun hayat sistemine uydular. Derken Mesih (a.s) İncil ile ve Musa'nın
şeriatının ve hayat sisteminin terk edilmesi kararıyla geldi. Böylece Mesih'ten sonra
gelen bütün peygamberler onun şeriatına ve hayat sistemine göre amel ettiler. Nihayet Muhammed (s.a.a) Kur'ân ile ve kendi şeriatıyla ve hayat sistemiyle geldi. Onun
helal kıldığı şey kıyamet gününe kadar helal, haram kıldığı şey de kıyamet gününe
kadar haramdır. İşte bunlar, ulü'l-azm resullerdir." 1
İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur:
Muhammed'in (s.a.a) şeriatı kıyamet gününe kadar neshedilmeyecektir. Ondan sonra kıyamet gününe kadar bir peygamber de gelmeyecektir. O halde kim Peygamberimizden sonra şeriat iddiasında bulunur veya Kur'ân-ı Kerim'den sonra bir kitap
getirirse, kanı bu sözü ondan duyan herkese helaldir.2
1- Hadisin senedi şöyledir: Ashabımızdan bir gruptan, Ahmed b. Muhammed b. Halid'den, Osman
b. İsa'dan. el-Kafî, c.2, s.17.
2- Hadisin senedi: Muhammed b. İbrahim b. İslahk et-Talikanî'den (r.a), Ahmed b. Muhammed b.
Said el-Hemdanî'den, Ali b. Hasan b. Fazzal'dan, babasından, Ebu Hasan er-Rıza'dan (a.s), dedi ki: "Ulü'lazm'a ulü'l-azm denilmesinin nedeni şudur: Çünkü onlar azimet (risalet) ve şeriat sahipleriydiler. Şöyle ki,
Nuh'tan (a.s) sonraki peygamberler İbrahim'in (a.s) dönemine kadar onun şeriati ve onun yolu üzereydiler
ve onun kitabına tâbi idiler. İbrahim'in dönemindeki ve ondan sonraki peygamberler İbrahim'in şeriatı ve
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Ehl-i Beyt, Kur'ân-ı Kerim'in ebedi oluşunu vurgulamakla kalmamış, onu hiçbir
zaman eksilmeyen sürekli yenilenen bir kaynak olarak tanıtmışlardır. Bu gerçeği
açıklamak için bazen Kur'ân-ı Kerim'i dibine ulaşılmaz derin bir okyanusa, bazen
her zaman ve her yerde ışık veren güneş ve aya benzetmişlerdir. Bu konuda şöyle
nakledilmiştir:
İmam Rıza'dan (a.s), babası Musa b. Cafer'den: İmam Cafer Sadık'a (a.s), "Neden
Kur'ân o kadar tekrar, inceleme ve yayılmaya rağmen sürekli yeni kalır ve ondan bir
şey eksilmez?" diye soruldu, şöyle buyurdu:
Allah Teala, Kur'ân-ı Kerim'ı belli bir zaman ve belli bir halk için nazil etmediğinden
kıyamet gününe kadar her zamanda yeni ve her milletin yanında taze kalacaktır.1
İmam Muhammed Bâkır (a.s) da Kur'ân-ı Kerim'in ebediliğini güneş ve aya benzeterek şöyle buyurmuştur:
Kur'ân'ın zahiri onun nazil olduğu şekli, batını ise tevilidir. Tevilinin bir bölümü
gelip geçmiş, bir kısmı ise daha gerçekleşmemiştir. Kur'ân, haraket eden güneş ve ay
gibidir; onda gelen şey gerçekleşir. Allah Teala buyurmuştur ki: "Onun tevilini Allah
ve ilimde sebata erişenlerden başka kimse bilmez." Biz Ehl-i Beyt onu biliriz.2
İmam Cafer Sadık (a.s) da şöyle buyurmuştur:
Kur'ân diridir ve ölmemiştir; Kur'ân gece ve gündüz gibi ve yine güneş ve ay gibi
akıp gitmektedir; geçmişlerimiz için aydınlık verdiği ve geçerli olduğu gibi, sonuncumuz için de aydınlık verir ve geçerlidir.3
Ehl-i Beyt açısından Kur'ân-ı Kerim'in ebediliği, yeni ve taze oluşu, delil getirmeye gerek duymayacak kadar açıktır. Kur'ân-ı Kerim'in halk arasındaki varlığına ve
halkın günden güne ona yönelişinin artışına dikkat eden bir kimse, başka bir delile
gerek duymaksızın bu hakikati itiraf eder. Dolayısıyla Ehl-i Beyt, Kur'ân-ı Kerim'in
ebedi ve yeni oluşu ilkesini kesin ve herkes tarafından kabul edilen bir ilke olarak kabul etmiş ve ondan diğer din öğretilerini ispatlamak için yararlanmışlardır. Bu alanda
İmam Muhammed Bâkır (a.s) ile Hıristiyan bir bilginin arasında geçen konuşma dikkat çekmektedir. Muhaddis Bahranî "Medinetu'l-Meaciz" adlı kitabında İmam Cafer
Sadık'tan şöyle rivayet etmektedir: Hıristiyan bir âlim İmam Muhammed Bâkır'a (a.s),
"Hangi delille cennet meyvelerinin sürekli taze olduğunu ve cennet ehli istediği anda
yolu üzereydiler ve Musa'nın (a.s) dönemine kadar onun kitabına tâbi idiler. Musa'nın (a.s) dönemindeki
ve ondan sonraki peygamberler İsa'nın (a.s) dönemine kadar onun şeriatı ve yolu üzere olup onun kitabına tâbi idiler. İsa'nın (a.s) dönemindeki ve ondan sonraki peygamberler, Peygamberimiz Muhammed'in
(s.a.a) dönemine kadar İsa'nın yolu ve şeriatı üzere olup onun kitabına tâbi idiler. Bu beş peygamber, ulü'lazm peygamberdirler. Onlar, peyamberlerin ve elçilerin en üstünüdürler." İlelu'ş-Şerai, c.1, s.122-123.
1- Uyun-u Ahbari'r-Rıza, c.1, s.93.
2- Biharu'l-Envar, Allame Meclisî, c.89, s.97; Tefsir-i Safî, c.1, s.29.
3- Biharu'l-Envar, c.53, s.403.
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kesintiye uğramaksızın onlar için hazır olacağını iddia ediyorsunuz? Bu iddianız için
canlı bir tanığınız var mı?" diye sorunca babam şöyle buyurdu:
Bu iddiamıza delilimiz, sürekli taze ve yeni olan ve kesintiye uğramadan bütün dünya halkının yanında olan Kur'ân-ı Kerim'dir.1
Yine İmam Muhammed Bâkır (a.s) geçmiş ümmetlerden biri hakkında nazil olmuş
olan ayetleri sürekli canlı, yeni örneklerle uyuşabilecek nitelikte tanıtmış ve bu konuda
şöyle buyurmuştur:
Eğer bir ayet bir kavim hakkında nazil olur da onların ölmesiyle o ayet de ölecek
olsaydı, Kur'ân'dan geriye bir şey kalmazdı. Fakat gökler ve yer kaldığı müddetçe
Kur'ân-ı Kerim'in tamamı cari olacaktır. Her kavmin okuduğu ve kendilerinin de
onun ehli olduğu, hayır ve şerlerini bildiren bir ayet vardır.2
Bu hadisten anlaşılan şudur: Her ne kadar Kur'ân-ı Kerim kolay anlaşılması ve öğretilerinin ezberlenmesi için ayetleri sürekli nüzul sebebi denilen belli örneklere uygun
olarak nazil olmuşsa da bu, o ayetin sadece o örnekle sınırlı olduğu anlamına gelmez;
aksine Kur'ân-ı Kerim ayetleri tarih boyunca o ayetin genel anlamına giren bütün örnekleri kapsamaktadır.
İmam Cafer Sadık (a.s), bu noktayı Ehl-i Beyt'le ilgili bazı ayetleri tefsir ederken
şöyle açıklamaktadır:
Ebu Basir diyor ki: İmam Cafer Sadık'tan (a.s), "Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğun bir de hidayet edeni var." ayeti hakkında sorduğum zaman şöyle buyurdu:
Ey Ebu Muhammed! Allah Resulü uyarıcı ve Ali ise hidayet eden, yol gösterendir.
Bugün bizim aramızda hidayet eden vardır değil mi?
Ben bunun üzerine, "Evet, fedanız olayım. Sizin aranızda, sana ulaşıncaya kadar
sürekli bir hidayet edenden sonra bir hidayet eden var olmuştur." dedim. İmam şöyle
buyurdu:
Ey Ebu Muhammed! Eğer bir kişiye bir ayet nazil olur da sonra o adam ölünce o
ayet de ölecek olursa, Kur'ân-ı Kerim yok olur gider. Fakat Kur'ân-ı Kerim diridir;
göçüp gidenler hakkında cereyan ettiği gibi kalanlar hakkında da cereyan eder.3
b) Kur'ân-ı Kerim'in Evrenselliği

Ehl-i Beyt, Kur'ân-ı Kerim ve onun mesajını belli bir bölge veya kültüre veya
belli bir dil ve millete has bilmemekte ve bu ilahî davetin bütün insanları kapsadığını
vurgulamaktadır.
1- Medinetu'l-Meaciz, c.5, s.72.
2- Tefsir-i Ayyaşî, c.1, s.10; el-Burhan, c.1, s.21; Biharu'l-Envar, c.89, s.115; Tefsir-i Safî, c.1, s.14.
3- Besairu'd-Derecat, s.51; Biharu'l-Envar, c.23, s.4.
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Yahya b. İmran el-Halebî, babasından şöyle rivayet eder: İmam Cafer Sadık'tan (a.s)
Allah Teala'nın, "Bu Kur'ân sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diye bana vahyolundu."1
buyruğu sorulunca şöyle buyurdu: "Hangi dille ulaşırsa ulaşsın."2
Kur'ân-ı Kerim'in evrensel boyutlarından biri de, hem düşünürlerin kendilerini
ondan ihtiyaçsız hissetmemeleri ve hem de sıradan insanların onun konularının karışıklığını bahane ederek kendilerini ondan mahrum etmemeleri için ilahî öğretileri
farklı metotlarla ve çeşitli seviyelerde açıklamasıdır. Kur'ân-ı Kerim, bütün halk kesimlerinin, hangi seviyede olurlarsa olsunlar, kendi yetenek ve gayretleri nispetinde
kendisinden yararlanabilecekleri açık bir sofradır.
İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmaktadır:
Allah'ın kitabı dört şeye sahiptir: Zahirî ibareler, işaretler, incelikler ve hakikatler.
Zahirî ibareler avam halk için, işaretler özel kişiler için, incelikler Allah velileri için,
hakikatler ise peygamberler içindir.3

İnsanoğlu ne kadar fikrî ilerlemeler kaydedip varlık âleminin hakikatlerini bilmek
için derin öğretilere ihtiyaç duysa, yine de Kur'ân'a müracaat edip derinlere inerek ondan fikrî öğretileri için yol gösterecek ilkeler alabilir. Başka bir tabirle, Kur'ân-ı Kerim
insanoğlunun yeryüzündeki hayatı boyunca her zaman derin düşünen kişilerin sorunlarını cevaplayacak güçtedir. İşte bu nedenle İmam Zeynülabidin (a.s) şöyle buyurur:
Allah Teala, ahir zamanda insanlardan bir grubun derin düşüneceklerini biliyordu; bu nedenle "De ki: O Allah, birdir, tektir. Allah, sameddir." ayetlerini ve Hadid
Sûresi'nin, "O, gönüllerde olanı hakkıyla bilir." ayetine kadar ilk ayetlerini indirdi.
Kim bu ayetlerin ötesinde bir şeyin peşinde olursa, helak olur.4
c) Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Kapsamlılığı

Kur'ân-ı Kerim'in en belirgin özelliklerinden birisi ise, varlık âlemi ve insanın
varlık boyutları hakkında insan yetiştirici yüce öğretilere sahip olmasıdır. Ehl-i Beyt
İmamları, Kur'ân-ı Kerim'in insanın ihtiyaç duyduğu bütün öğretileri içerdiğini vurgulamışlardır. Emîrü'l-Müminin Ali (a.s) Kur'ân-ı Kerim'in bilimsel kapsamlılığı hakkında şöyle buyurmuştur:
Onlar için kendisinden önceki kitapların içerdiği konuları içeren, onları doğrulayan,
helal ve haramı açıklayan bir kitap getirdi. Bu kitap, Kur'ân-ı Kerim'dir. Ondan sorun ki, size söylesin; ancak o hiçbir zaman size söylemeyecektir. Ondan size ben
haber vereceğim. Kur'ân-ı Kerim'de geçmiş ilim ve kıyamete kadar gelecek ilim,
1- En'âm, 19.
2- İlelu'ş-Şerayi, c.1, s.125; Biharu'l-Envar, c.16, s.131.
3- Biharu'l-Envar, c.89, s.20.
4- el-Kafî, c.1, s.91.
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aranızda uygulanması gereken hüküm, ihtilaf ettiğiniz şeylerin açıklaması vardır;
onun hakkında bana soracak olursanız, size haber veririm.1

Emîrü'l-Müminin Hz. Ali (a.s), Kur'ân-ı Kerim'in ihtiyaç duyulan bütün hüküm
ve bilimleri ve ihtilaf konusu olan meseleleri içerdiğini bildirmektedir. Fakat Kur'ân-ı
Kerim'den bütün bu öğretileri herkesin anlamasının imkânsız olduğunu ve Kur'ân-ı
Kerim'den bu ilimlerin alınması için müfessire gerek olduğunu da hatırlatmaktadır.
Fakat bunun sıradan bir müfessirin yapacağı bir iş olmadığını, bunu ancak İmam'ın
kendisi gibi peygamberlerin özel ilimlerinin mirasçısı kimselerin yapabileceğini vurgulamaktadır.
İmam Muhammed Bâkır (a.s), Kur'ân-ı Kerim'in kapsamlılığı hakkında her türlü
şüpheyi gidermek için şöyle buyurmaktadır:
Allah Teala, ümmetin kıyamet gününe kadar ihtiyaç duyduğu her şeyi kitabında
nazil etmiş ve onu peygamberine açıklamıştır. Her şey için bir sınır, o sınıra delalet
edecek bir kılavuz ve o sınırın dışına çıkanlar için de bir had koymuştur.2

İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) buyruğundan anlaşılan şudur: Kıyamet gününe
kadar insan toplumunun bütün ihtiyaçları Kur'ân-ı Kerim'de bulunmaktadır. Kur'ân-ı
Kerim'in sunduğu kapsamlı sistemde Allah'ın kanunlarına itaat edenlerle ve etmeyenlerle ilgili haklar belirlenmiştir. "Onu peygamberine bildirmiştir" cümlesinden,
Kur'ân-ı Kerim'in her yönlü anlaşılması için açıklanmaya gerek olduğu ve bu açıklamaya da sadece vahiy kaynağına, yani Peygamber ve vasilerine müracaat ederek
ulaşılabileceği anlaşılıyor.
İmam Cafer Sadık (a.s), Kur'ân-ı Kerim'in bilimsel kapsamlılığı ve hatta her insanın fikrî ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte oluşu hakkında şöyle buyurmuştur:
Allah Teala, Kur'ân'da her şeyin beyanını nazil etmiştir. Allah'a andolsun ki, kulların
ihtiyaç duyduğu her şeyi insanlara açıklamıştır. Hiç kimse, "Keşke bu konu Kur'ân'da
açıklanmış olsaydı!" diyememesi için onun hakkında bir ayet nazil etmiştir.3

Ehl-i Beyt İmamları bazen Kur'ân-ı Kerim'in kapsamlılığını açıklamak, ashaplarına Kur'ân-ı Kerim'e nasıl müracaat edeceklerini öğretmek ve kendilerinin Kur'ân-ı
Kerim'in bütün anlam ve rumuzlarını bildiklerini vurgulamak için ashaplarını kendi
buyruklarının Kur'ânî kökünü aramaya davet ediyorlardı.
İmam Muhammed Bâkır (a.s) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
Size bir şey söylediğim zaman onu Allah'ın kitabından size belirtmemi isteyin.

Sonra İmam sözlerinin bir bölümünde şöyle buyurdu:
1- el-Kâfî, c.1, s.61.
2- el-Kâfî, c.1, s.59.
3- el-Kâfi, c.1, s.59.
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Allah Resulü, falanca şöyle yaptı şöyle dedi demekten, malı boşa harcamaktan ve
çok sormaktan sakındırmıştır.

İmam'a, "Ey Allah Resulü'nün oğlu! Bu, Allah'ın kitabının neresinde var?" diye
sordular. İmam (a.s) şöyle buyurdu:
Allah Teala, "Onların gizli konuşmalarının çoğunda bir hayır yoktur; bağışta bulunmayı, iyiliği veya insanların arasını bulmayı emreden kimse müstesna." buyuruyor.
(Nisâ, 114) Yine, "Hayatınızın doğrulması için Allah'ın vesile kıldığı mallarınızı akılsazlara vermeyin." (Nisa, 5) buyuruyor. Yine buyuruyor ki: "Size açıklandığı takdirde
hoşunuza gitmeyecek olan şeyler hakkında soru sormayın." (Mâide, 101)1

d) Kur'ân-ı Kerim'in Gözetici Oluşu

Kur'ân-ı Kerim'in kapsamlılık ve evrenselliğinin bir boyutu da, ilahî kitaplarda
önceki peygamberlere inen tüm öğretileri içermesidir. Çünkü Kur'ân-ı Kerim, o kitapların son hali ve en mükemmelidir; hiçbir şekilde bu ilahî kitabın içeriği o kitaplardan
kopuk ve ayrı değildir. Gerek hükümlerini neshettiği yerlerde ve gerekse hükümlerini
kendi halinde bıraktığı yerlerde Kur'ân onların içeriğini nazara almış durumdadır. Bu
özellik, semavî dinlerin takipçilerinin Kur'ân öğretilerini kabul etmelerinin kolaylaşmasına neden oluyor.
Peygamber efendimiz (s.a.a) bu noktaya işaret ederek şöyle buyurmaktadır:
Bana Tevrat yerine uzun sureler, İncil yerine "Miîn (yüz ayetlik)" sureler, Zebur
yerine "Mesanî" sureler verildi. Mufassal sureler ise benim üstünlük kaynağımdır.
Kur'ân-ı Kerim, sevamî kitapların tanığı ve onların üstündedir.2

Yine efendimizin şöyle buyurduğu nakledilmiştir:
Bana kapsamlı sözler verilmiştir.

Ata, İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s), "Kapsamlı sözlerden maksat nedir?" diye
sorunca, İmam şöyle buyurdu: "Kapsamlı sözlerden maksat Kur'ân'dır." 3

1- el-Kâfî, c.1, s.60 ve Tefsir-i Safî, c.1, s.56-57.
2- el-Kâfi, c.2, s.601.
3- Şeyh Tusî, el-Emalî, s.484.

98 □ E h l - i B e y t N a z a r ı n d a K u r ' â n

4- Kur'ân Öğrenmek
Kur'ân'ı öğrenmek, öğretmek ve ayetlerini anlamaya çalışmak, Kur'ân-ı Kerim'in
öğretilerinin halk arasında yayılması ve hayatın çeşitli yönlerinde etkili olması için bir
ön hazırlık sayılır ve aynı zamanda Kur'ân'ın tahriften korunmasına yardımcı olur.
Peygamber efendimiz (s.a.a) ve Ehl-i Beyt, Kur'ân-ı Kerim öğrenimini yaymaya
özel bir önem vermişlerdir. Onlar, Kur'ân taliminin önemi ve onun diğer bütün öğretilerden önceliğini açıklamanın yanı sıra, Kur'ân'ın nasıl öğretilmesi gerektiği, bunun
amacı, Kur'ân'ı öğreten ve öğrenenin vazifeleri ve bu işte gözetilmesi gereken öncelikler konusunda çok önemli açıklamalarda bulunmuşlardır.
Biz önce Kur'ân-ı Kerim'i öğrenmenin önemini açıklayan hadisleri zikredip, sonra
Kur'ân'ı öğrenmekle ilgili diğer konulara değineceğiz.
Kur'ân Öğrenmenin Fazileti
Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
Kur'ân, Allah'ın ziyafet sofrasıdır; o halde ondan mümkün oldukça öğrenin. O, apaçık nur ve yararlı ilaçtır; onu öğrenin; çünkü onu öğrenmekle Allah size üstünlük
verir.
Bu hadise göre, insan ruhu, kemale doğru hareketinde manevî gıdaya ihtiyaç
duymaktadır;1 manevî gıdalar, insanın hayat verici ve hidayet edici öğretilere olan
susamışlığını giderip, onun fıtrî yeteneklerini uyandırır; hatta onda yepyeni kapasiteler ve yetenekler oluşturur. Kur'ân-ı Kerim, böyle bir gıdalanmayı bütün insanlar için
temin etmektedir. Kur'ân, Allah'ın insanlara sunulmuş açık sofrasıdır ve herkes kendi
hal ve durumuna uygun olarak ondan yararlanmaya davet edilmiştir. Kur'ân, nur ve
şifadır; cehalet karanlıklarını ve cehaletten kaynaklanan dertleri gidermek için gelmiştir. Dolayısıyla, insanî keramet ve saygınlığa ulaşmak, onu öğrenmeye bağlıdır.
Peygamber efendimiz (s.a.a), Kur'ân öğrenimi hakkında halk tarafından anlaşılabilecek bir örnekleme yaparak şöyle buyuruyor:
1- Tıpkı yemekleri Allah'ı tesbih ve O'na hamdetmek olan, içecekleri ise O'nu takdis etmek ve övmek
olan melekleri gibi. bk. Biharu'l-Envar, c.43, s.152 ve İhtiyar-u Marifeti'r-Rical, c.1, s.13.
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Hanginiz sabahleyin Mekke'deki Akik veya Betha bölgesine gitmeyi, orada kendisine iri hörgücü bulunan iki deve verilmesini ve günah işlemeden veya sıla-i rahmi
kesmeden onları alıp ailesine getirmeyi ister?

Herkes, "Ey Allah'ın Resulü! Hepimiz böyle bir şeyi severiz." dediler. Bunun üzerine efendimiz buyurdu ki:
Biriniz mescide gelerek bir ayet öğrenirse, bu onun için bir deveden daha hayırlıdır;
iki ayet öğrenecek olursa, bu onun için iki deveden daha hayırlıdır; üç ayet ezberleyecek olursa, bu da onun için üç deveden daha hayırlıdır.1
İri hörgüçlü devenin Arabistan bölgesinde büyük bir değeri vardı; öyle ki herkes
böyle bir servete sahip olmak için Mekke'nin Akik ve Betha bölgesine gitme zahmetine
katlanmaya razı olurdu. Peygamber efendimiz (s.a.a) şunu anlatmak istiyor: Korunması ve elde tutulması nice zahmetlere katlanmayı gerektiren, kısa süreli ve geçici
maddî nimetleri elde etmek için usanıp bıkmadan seve seve çaba harcadığınıza göre,
her zaman ihtiyaç duyduğunuz ve her zaman size eşlik edecek olan manevî nimetleri
elde etmek için daha fazla çaba harcamanız gerekir.
Hz. Ali (a.s), Peygamber efendimizden (s.a.a) şöyle nakletmektedir:
Sizin en üstününüz, Kur'ân'ı öğrenen ve öğreteninizdir.2
Bu hadisin açıklamasında şunu söylemeliyiz: İnsanın hayatında edindiği en üstün ve en değerli şey, ilim ve marifettir. İlim ve marifetlerin en üstünü ise, Kur'ân-ı
Kerim'dir. O halde onu öğrenmek ve öğretmek için çaba harcamak da en güzel çabadır.
Bu çabanın sahipleri de en seçkin ve en üstün insanlardır. Çünkü çabalarını öyle bir
şeye harcıyorlar ki, hiçbir şeyin onun kadar manevî getirisi olamaz.
Kur'ân dışındaki diğer faydalı bilimlere gelince , içerdikleri bazı karışıklıklar nedeniyle bu kadar verimli olamazlar. Çünkü Kur'ân ve Ehl-i Beyt mecrasından olmayan
ilim ve öğretiler, genellikle bazı karışıklıklara sahiptirler ve yararlı olmakla birlikte
zararsız da değillerdir. Nitekim İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:
Kıyamet günü bir münadi şöyle nida edecek: "Bilin ki, bugün Kur'ân tohumu ekenler (Kur'ân'ı öğrenip okuyanlar) dışında herkes kendi ektiğine ve yaptığı amelin akıbetine müpteladır." O halde siz Kur'ân tohumu eken (Kur'ân'ı öğrenen) ve onu izleyenlerden olun. (Allah'ı tanımak için) Kur'ân'dan yararlanın ve kendiniz için ondan
öğüt alın. (Görüşünüzün Kur'ân'a ters düştüğünü görürseniz) görüşünüzü suçlayın
ve Kur'ân karşısında kendi isteklerinizi yanlış sayın.3
Elbette Peygamber efendimiz (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'in buyrukları, gerçekte Kur'ân-ı
Kerim'in tefsiri sayıldığı için onları öğrenmek için çaba harcamak da Kur'ân-ı Kerim'i
1-,Şeyh Tusî, el-Emalî s.357; Biharu'l-Envar, c.92, s.186.
2- Şeyh Tusî, el-Emalî, c.1, s.357, Vesailu'ş-Şia, c.6, s.176.
3- Biharu'l-Envar, c.89, s.24 ve Nehcü'l-Belaga, 176. hutbe.
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öğrenmek için çaba harcamanın hükmünü taşır. Esasen bu ikisini birbirinden ayırmak
imkânsızdır; bu ikisinden yalnız birine yönelip diğerini bırakmak faydasızdır.
İslam'a göre bir ilmin değeri onun sağladığı yararla orantılıdır. O halde insanlara
daha yararlı olan bir ilim daha değerlidir. Bir ilmin yararı az olursa değeri de az olur.
Allah Resulü (s.a.a) bu ilkeyi bir hadis-i şerifte örnekleyerek şöyle açıklamıştır:
İmam Kâzım'dan (a.s) rivayet edilir:
Allah Resulü (s.a.a) bir gün mescide girdiklerinde bir grup insanın bir kişinin etrafında toplandığını gördüler. "Bu adam kimdir?" diye sordular. "O allamedir." dediler. Allah Resulü (s.a.a), "Allame derken neyi kastediyorsunuz?" buyurdu. "Bu
adam Arapların soyunu, olaylarını, cahiliye dönemini ve şiirlerini herkesten daha
iyi biliyor." dediler. Bunun üzerine Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: "Bu öyle bir
ilimdir ki, biri onu bilmezse ona zarar vermez, bilen kişiye de bir yararı dokunmaz.
İlim sadece üç şeydir: Muhkem ayet, adil fariza ve cari sünnet. Bunların dışındakiler
ise fazldır, lüzumsuzdur." 1
Bu hadise göre, insana yararı daha fazla olan bir ilim daha değerlidir. Allah Resulü
(s.a.a) bu hadiste insan için yararlı ve gerekli olan üç önemli mevzuya değinmektedir:
"Muhkem ayetler, adil farizalar ve cari sünnetler. "Muhkem ayetler"den maksat, birinci
derecede Kur'ân ayetlerini öğrenmektir. Nitekim Kur'ân-ı Kerim, bu isim ve özellikle adlandırılmıştır. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Bu, hikmet sahibi ve her şeyden
haberdar olan (Allah) tarafından (indirilmiş,) ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra açıklanmış bir kitaptır." Sonraki derecede, varlık âleminde Allah'ın varlığının alametlerini

inceleyen bilimlerdir. Doğa bilimleri, matematik vb. gibi. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de
âlemdeki varlıklar Allah'ın ayetleri, nişaneleri ve alametleri olarak tanıtılmıştır. Allah
Teala şöyle buyurmuştur: "O'nun gerçek olduğu kendilerine açıklık kazanıncaya kadar

ayetlerimizi ufuklarda da, kendi nefislerinde de onlara göstereceğiz. Rabbinin her şeye
gözetici olması yetmez mi?!" 2

"Adil farizalar"dan maksat, Allah'ın hükümlerini açıklayan ilimlerdir. Bu da, dine
dayalı hukukî, siyasî ve iktisadî sistemleri inceleyen bütün ilimleri kapsamaktadır.
"Cari sünnetler"den maksat ise; peygamberler, masum kişiler ve Allah velilerinin
hayat tarzları ve metotlarıdır. İnsanlar, bunları kendileri için davranış ve eğitim örneği
olarak kabul etmelidirler.
İmam Ali (a.s), Kur'ân öğreniminin önemini açıklarken şöyle buyurmuştur:
Kur'ân'ı öğrenin; çünkü o en güzel sözdür. Onu derinlemesine anlayın; çünkü o kalplerin baharıdır.3
1- el-Kâfi, c.1, s.32.
2- Fussilet, 53.
3- Nehcü'l-Belaga, 110. hutbe.
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Kur'ân-ı Kerim, zahirî açıdan öyle bir çekiciliğe sahiptir ki, onu sürekli okumak ve
dinlemek insanı yormaz; içerik açısından da kalbi zinde tutan, ona bahar tazeliği veren
bir ilim ve hikmete sahiptir. Çünkü kalp, hikmetle zinde olur, ilimle canlılık kazanır.
İmam Cafer Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
Mümine Kur'ân'ı öğrenmeden veya öğrenme halinde olmadan ölmek yakışmaz.1
Buna göre farzlardan, yani temel inançlar ve dinî vecibelerden sonra, her müminin
öğrenmesi gereken yegane şeyin Kur'ân olduğu anlaşılmaktadır.
İmam Cafer Sadık (a.s) bu nurlu buyruğunda, hangi yaşta ve hangi konumda olurlarsa olsunlar, bütün müminlerin Kur'ân-ı Kerim'i öğrenmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Yani, herkesin hayatta olduğu müddetçe Kur'ân öğrenimi için çaba harcaması
gerekir.
Bu ilim, hiçbir mesaj ve içeriği olmayan ve sadece bir vesile olan bir ilim değildir;
aksine bu ilmin apaçık bir içeriği ve mesajı vardır. Öyle ki, onun her harfi ve her kelimesi insanı ebedi kemale yönlendirmektedir.
İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır:
Kim ondan (Kur'ân'dan) bir harf ezberleyerek öğrenirse, Allah onun için on iyilik
yazar ve ondan on günahı siler ve onu on derece yükseltir. Her ayet karşısında demiyorum; aksine 'ba', 'ta' ve benzeri harflerin her biri karşılığında…2
Bu hadiste Kur'ân'dan bir harf öğrenmek ve ezberlemek için çok büyük bir manevî
mükâfat vadedilmiştir.
Her ne kadar Allah Teala sürekli salih kullarına karşı kendi lütuf ve rahmetiyle
davranır ve rahmetin inmesi için zemin hazırlanınca da ona hak ettiğinin kaç misli bir
mükâfat verirse de, ancak açıktır ki, Allah'ın bağış ve lütfu hikmete dayalı bir ilahi
program gereğince gerçekleşir. Dolayısıyla, bir kulun Kur'ân-ı Kerim'in bir harfini
öğrenip ezberlemesiyle Allah'ın bu kadar lütfuna nasıl mazhar olabileceği sorulabilir.
Bu sorunun cevabında şunu söylemek gerekiyor: Kur'ân-ı Kerim'e yönelip az bir
bölümünü de olsa ezberlemek, insanın ruhunda ve kalbinde öyle bir etki bırakır ki,
kötü amellerin insanın içindeki etkisini silerek onda kemal ve manevî yükselme liyakati oluşturur, böylece günahların temizlenmesine ve Allah'ın feyiz ve rahmetinden
yararlanmaya sebep olur.
Çocuk ve Genç Yaşta Kur'ân Öğrenmek
Kur'ân'ı öğrenmek hakkında herkese yönelik genel tavsiyelerin yanında, insanın
öğrenmek için daha fazla hazırlıklı olduğu çocuklukta Kur'ân öğrenmeye daha fazla
önem verme yönünde özel tavsiyeler vardır.
1- el-Kâfî, c.2, s.607.
2- el-Kâfî, c.2, s.612.
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Çocuğa Kur'ân öğretmeye o kadar önem verilmiştir ki, hatta bazı hadislerde bu,
çocuğun babası üzerindeki haklarından biri sayılmıştır.
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:
Çocuğun babası üzerindeki hakkı, ona güzel bir isim koyması, güzel terbiye vermesi
ve ona Kur'ân öğretmesidir.1
Baba, çocuk üzerinde herkesten fazla derin etkiler bırakabilecek örneği ve modeli
olarak ona Kur'ân öğretme görevini birinci derecede kendisinin üstlenmesi daha iyidir. Bu
iş, Kur'ân-ı Kerim'in çocukların tertemiz yaratılışına işlemesine daha fazla yardım eder.
Elbette açıktır ki, bunu babanın kendisi yapamazsa, çocuklarını liyakatli ve dindar
hocalara götürerek bu vazifeyi yerine getirmelidir.
Emîrü'l-Müminin Hz. Ali'nin (a.s) aşağıdaki buyruğu da, İslamî eğitim ve öğretimde Kur'ân-ı Kerim'in merkezîliğini göstermektedir. İslamî eğitimde, Kur'ân, çocuğa
öğretilmesi gereken temel şeylerden biri olarak kabul edilmiş ve çocuk terbiyesinde en
etkili rolü ifa edebilecek olan babadan, çocuklarına Kur'ân öğretmesi istenmiştir.
Emîrü'l-Müminin Ali (a.s), oğlu İmam Hasan'a (a.s) ettiği vasiyetinde, ona öğrettiği birinci ders maddesinin Kur'ân olduğunu hatırlatarak şöyle buyurmuştur:
Ben sana başta Allah'ın kitabını, onun te'vilini, İslam dininin kanunlarını, hükümlerini, helal ve haramlarını öğrettim; sana bunu öğretmek dışında bir şeyle
uğraşmadım.2
İmam Ali (a.s), dostları ve takipçilerine de çocuklara Kur'ân öğretmelerini tavsiye
etmiştir. Bu konuda bir rivayette şöyle geçer:
Galib b. Sa'saa, Basra şehrinde oğlu Ferazdak ile birlikte İmam Ali'nin (a.s) huzuruna geldi. İmam (a.s) ona, "Sen kimsin?" diye sordu. "Galib b. Sa'saa el-Mecaşiî'yim."
cevabını verince, İmam (a.s), "Şu çok sayıda devesi olan kişi mi?" dedi. İbn Sa'saa,
"Evet." karşılığını verdi. İmam (a.s), "Develerini ne yaptın?" diye sordu. İbn Sa'saa,
"Sıkıntılar onları yok etti ve hakları eda etmek onları dağıttı." cevabını verdi. İmam
(a.s), "Bu, develeri kullanmanın en iyi yoluydu." İmam (a.s) daha sonra şöyle devam
etti: "Ey Ebe'l-Ahtel! Yanındaki bu çocuk kimdir?" Galib b. Sa'saa, "Oğlumdur; şairdir, şiir söyler." diye arz etti. İmam (a.s), "Ona Kur'ân'ı öğret; çünkü Kur'ân onun için
şiirden daha iyidir." buyurdu.
İmam'ın (a.s) bu sözü Ferazdak'ın aklından hiç çıkmadı. Nihayet kendisini bir yere
bağladı ve Kur'ân'ı ezberleyinceye kadar bağını çözmeyeceğine dair yemin etti ve öylece Kur'ân'ı ezberledi. Onun şiirinde geçen "Ayaklarıma ancak istediğim bir hacet için
bukağı vuruldu" mısrasının anlamı da işte budur.3
1- Şerh-u Nehci'l-Belaga, c.19, s.365.
2- Nehcü'l-Belaga; Tuhafu'l-Ukul, s.71.
3- Şerh-u Nehci'l-Belaga, c.10, s.21; Nehcu's-Seade, c.8, s.407; bk. el-Eğanî, c.19, s.9.
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Ferazdak şiirde büyük bir yeteneğe sahipti ve İmam Ali'nin (a.s) onun babasına
"Ebe'l-Ahtel" (çok konuşan, dağınık söz söyleyen kişinin babası) diye hitap etmesinden
İmam'ın (a.s) imamet ilmi ile onun şiir konusundaki yeteneğinden ve parlak geleceğinden haberdar olduğu anlaşılıyor. Fakat buna rağmen ona Kur'ân öğretmesini emrederek, "Kur'ân onun için şiirden daha iyidir." buyuruyor. Bu da herkesin Kur'ân öğrenmesi gerektiğini ve bunun diğer öğrenimlerden öncelikli olduğunu göstermektedir.
Gerçekte Ehl-i Beyt İmamları (a.s), sözleri ve davranışlarıyla çocuklara Kur'ân öğretilmesine bu kadar önem vererek bir Kur'ân nesli yetiştirmeyi hedefliyorlar, Kur'ân ve
Kur'ân öğretileri varlıklarının ve kişiliklerinin temel parçası olan bir nesil yetiştirmeye
çalışıyorlardı. Çünkü çocuğun çocuk ve genç yaşlarda Kur'ân ile tanışması, Kur'ân'ın
kurtarıcı öğretilerinin onun kalbi, ruhu ve tüm varlığına işlemesine neden olmaktadır.
İmam Cafer Sadık (a.s) bu gerçeğe işaret ederek şöyle buyurmuştur:
Genç mümin bir kişi Kur'ân okursa, Kur'ân onun etine ve kanına karışır; Allah onu
Kur'ân'ı yazan ve taşıyan saygın meleklerle beraber kılar ve Kur'ân kıyamet günü
onun koruyucusu olur. Kur'ân der ki: "Ey Rabbim! Bana göre amel edenden başka
her amel eden amelinin mükâfatını almıştır. O halde ona en iyi mükâftını ver." Bunun üzerine Aziz ve Cebbar olan Allah ona cennet elbiselerinden iki elbise giydirir ve başına saygınlık tacı takar. Sonra Allah Kur'ân'a şöyle hitap eder: "Bu adam
hakkında seni razı ettik mi?" Kur'ân, "Ey Rabbim! Ben bundan fazlasını bekliyordum." der. Sonra o adamın sağ eline emniyet ve güvence ve sol elinde de ebedilik
verilir. Böylece cennete girer ve ona, "Bir ayet oku ve bir derece yüksel." denir.
Sonra Kur'ân'a, "Bu adamı en güzel bağışa ulaştırdık mı ve seni razı ettik mi?" denir.
Kur'ân, "Evet." der.
Sonra İmam (a.s) buyurdu ki:
Kim Kur'ân'ı çok okur ve Kur'ân'ı ezberlemekte zorlandığı için onu zor ezberlerse,
Allah bu adamın mükâfatını iki kat verir. 1
Çocukların tertemiz ruhlarla Kur'ân öğrenmeye yönelmeleri, toplumdaki yapıcı
etkisinden dolayı öyle bir değere sahiptir ki, Allah Teala, bu vesileyle azabı hak eden
insanlardan azabını uzaklaştırır. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:
Yeryüzündekiler günah işleyip kötü işler yaptıkları zaman Allah hiç kimseyi istisna
etmeksizin herkesi azaplandırmak ister. Fakat namaz kılmak için yürüyen yaşlıları ve Kur'ân okuyan çocukları gönünce, yeryüzündeki insanlara merhamet eder ve
azabını onlardan erteler.2
Her ne kadar babanın, çocuğunu Kur'ân'la tanıştırmak ve onun ilk merhalelerinin
temelini atmak konusunda çok önemli bir rolü varsa da, ancak çocuklar ve gençlerin
1- Vesailu'ş-Şia, c.6, s.177-178; el-Kâfi, c.2, s.603-604.
2- İlelu'ş-Şerayi, c.2, s.521; Men La Yehzuruhu'l-Fakih, c.1, s.239.
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Kur'ân malumatlarını tamamlamaları için Kur'ân öğretmenlerine ihtiyaç vardır. Açıktır
ki, Kur'ân öğretiminin yaygınlaşması, Kur'ân öğretmeninin yaptığı işe değer vermeye
bağlıdır. Bu nedenle Ehl-i Beyt İmamları'nın Kur'ân öğretmenlerinin makamlarına eşine ender rastlanan bir değer verdiklerini görüyoruz.
Bu konuda şöyle naklediliyor: Abdurrahman b. Selemî, İmam Hüseyin'in (a.s) çocuklarından birine Fâtiha Sûresi'ni öğretti. Çocuk bunu babasına okuyunca, İmam (a.s),
onun öğretmenine bin dinar ve bin elbise verdi ve ağzını inciyle doldurdu. İmam'ın
(a.s) bu hareketine itiraz edilince şöyle buyurdu: "Benim bu bağışım, öğretmenin yaptığı bağışla (Fâtiha Sûresi'ni ezberletmesiyle) mukayese edilemez." 1
Elbette önceden de işaret edildiği gibi çocuklara Kur'ân öğretilmesine bu kadar
önem verilmesi, Kur'ân öğretiminin belli bir yaşa has olduğu anlamına gelmez; aksine
Kur'ân öğrenmenin insanın manevî seyrinde öyle bir önemi vardır ki, insan hangi yaşta
olursa olsun Kur'ân öğrenmeye çalışmalıdır. Hatta Kur'ân öğrenimi, bu dünyadan daha
geniş boyutları kapsamaktadır. Bazı hadislerde, Ehl-i Beyt takipçilerinden biri bu dünyada Kur'ân-ı Kerim'i öğrenmeye muvaffak olmazsa, ölümden sonra berzah âleminde
onu Kur'ân'ı öğrenmeye mecbur edecekleri geçmektedir.
İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:
Bizim dostlarımız ve takipçilerimizden biri ölür de Kur'ân'ı iyi bilmezse, ona kabrinde Kur'ân öğretilir ki, Allah Teala bu vesileyle onun derecesini yükseltsin; çünkü cennetin dereceleri Kur'ân ayetlerinin sayısı kadardır; Kur'ân okuyana, "Oku ve
yüksel." denir.2

Bu da, Kur'ân öğretilerinin her iki cihanda insanın ilahî seyri için gerekli olduğunu bildiren, Kur'ân'a has azamet ve yüceliği göstermektedir. Bir mümin, kusur etmesi
veya imkânı olmaması nedeniyle bu dünyada onu öğrenemezse, manevî seyri için berzah âleminde onu öğrenmek zorundadır.
Başka bir tabirle; Kur'ân öğretileri öyle bir derinliğe sahiptir ki, bu dünyadan göçmekle Kur'ân-ı Kerim'e ihtiyacın son bulmadığı gibi, tabiatın karanlık perdelerinin
kaldırılması ve insanın yakine ulaşması, onun Kur'ân ve onun öğretilerinden daha iyi
yararlanmasına neden olur.
Kur'ân Öğretilerini Öğrenmek ve Öğretmek
Peygamber efendimiz (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamları'ndan rivayet edilen hadislerden, Kur'ân-ı Kerim'in zahirini öğrenmenin onun öğretilerinden yararlanmak için bir
vesile olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Kur'ân-ı Kerim'i doğru okumayı öğrenme1- Menakıb-ı İbn Şehr Aşub, c.3, s.222; Biharu'l-Envar, c.44, s.191.
2- el-Kâfî, c.2, s.606.
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nin ve öğretmenin yanı sıra Kur'ân'ın anlam ve manalarını da öğrenmeye önem verilmelidir. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:
Eğer saadete ermişlerin hayatını, şehitlerin ölümünü, hasret gününün kurtuluşunu,
sıcak günün gölgesini ve dalalet gününün hidayetini istiyorsanız, Kur'ân'ı hakkınca
öğrenin; çünkü Kur'ân, Rahman olan Allah'ın buyruğu, Şeytan'dan korunma sebebi
ve amellerin terazide ağır basmasının nedenidir.1
Bu yüzden Kur'ân-ı Kerim öğrenimi hususunda hadislerde vurgulanan noktaların
biri, Kur'ân'ın her bölümünü öğrenirken o bölümdeki öğreti ve ondaki mesajları da iyi
bir şekilde algılamaya çalışmak ve sonra diğer bölümü öğrenmektir.
Ebu Abdurraham es-Selemî'den şöyle rivayet edilmiştir: Bize Kur'ân öğreten Allah Resulü'nün (s.a.a) bazı sahabîleri diyorlardı ki: "Ashap, Kur'ân'ı Allah Resulü'nden
(s.a.a) onar ayet şeklinde alıyorlardı. On ayeti iyi bir şekilde öğrenip onlarla amel etmedikçe diğer on ayete geçmiyorlardı." 2
Kur'ân-ı Kerim'in öğretilerini öğrenmek ve öğretmek hakkında hatırlatılması gereken konu şudur: Kur'ân ilimleri ve öğretileri, ancak Peygamber efendimiz (s.a.a)
ve Ehl-i Beyt'e müracaat etmekle doğru bir şekilde öğrenilebilir. Allah Resulü (s.a.a)
şöyle buyurmuştur:
Yakında çağrılacağım ve ben de çağrıyı kabul edeceğim. Ben sizin aranızda iki
paha biçilmez emanet bırakıyorum: Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve itertim (soyum). Allah'ın kitabı, gökyüzünden yere sarkan bir iptir. İtretim ise, benim Ehl-i
Beyt'imdir. Latif ve Habir olan Allah, bu ikisinin Kevser havuzunda bana ulaşıncaya
kadar birbirlerinden ayrılmayacağını haber verdi. O halde benden sonra bu ikisine
nasıl davranacağınıza bakın.3
Bu hadiste, Kur'ân ile Ehl-i Beyt'in kıyamet gününe kadar birbirinden ayrılmayacağının vurgulanması, Kur'ân öğretilerini anlamakta Ehl-i Beyt'in merciliğini ortaya koymakta ve Ehl-i Beyt'in buyruk ve kılavuzluklarını göz önünde bulundurmadan
Kur'ân'ı tefsir eden bütün metotları reddetmektedir.
Nitekim İmam Muhammed Bâkır (a.s), dönemin meşhur müfessirlerinden Seleme
b. Kuheyl ve Hakem b. Uteybe'ye hitaben şöyle buyurmuştur:
İster doğuya gidin, ister batıya, biz Ehl-i Beyt'ten kaynaklanmayan doğru bir ilim
bulamazsınız.4
1- Biharu'l-Envar, c.89, s.19; Tefsir-i Ebi'l-Futuh er-Razî, c.1, s.12.
2- Munyetu'l-Murid, s.368; Biharu'l-Envar, c.89, s.106.
3- Kemalu'd-Din ve Temamu'n-Ni'me, s.235. Burada şu noktayı da hatırlatalım ki: Şeyh Saduk bu
hadisi çeşitli senetlerle rivayet etmiştir ve mütevatir hadislerden biridir. Bu hadisin mütevatir olduğunu
anlamak için "Abakatu'l-Envar" kitabının Sekaleyn hadisinin senetleriyle ilgili ciltlerine ve yine "İhkaku'lHak" kitabına ve onun eklerine müracaat ediniz.
4- el-Kâfî, c.1, s.399.
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Hatırlatmamız gereken diğer bir nokta da şudur: Kur'ân kavramlarını okuyup
öğrenmek, onu uygulamak için bir giriş ve ön hazırlık konumundadır. Dolayısıyla
Kur'ân öğrenimi hususundaki bütün çabalar bu hedefe yönelik olmalıdır; aksi durumda, Kur'ân-ı Kerim'in içeriğine uymadan onun zahirini okuyup ezberlemek, bir nevi
Allah'ın kitabını önemsememek olur. Bu da toplumun Kur'ân'ın hayat verici öğretilerinden mahrum olmasına ve Allah Teala'nın gazabını kazanmaya neden olur. Peygamber efendimizden (s.a.a) şöyle nakledilmiştir:
Kim Kur'ân öğrenir de onunla amel etmezse, dünya ve dünya süsünün sevgisini
onunla amel etmeye tercih ederse, Allah Teala'nın öfkesine lâyık olur ve kitabı arkalarına atan Yahudiler ve Hıristiyanların derecesinde yer alır.1

Kur'ân Öğrenme ve Öğretmede İhlaslı Olmak
Kur'ân-ı Kerim'i öğrenmekten maksat, Kur'ân kavramlarını öğrenmek ve onunla
amel etmek olması gerektiği gibi, bu yöndeki çabaların bir ibadet olarak telakki edilmesi ve ihlas ile, yani Allah'ın emrine itaat ve O'nun rızasını kazanmak niyetiyle yapılması ve bunun dışında bir niyet taşınmaması gerekir. Bu konuda Peygamber efendimiz
(s.a.a) şöyle buyurmaktadır:
Her kim Allah'ın rızasını kazanmak ve dini bilmek ve anlamak için Kur'ân okursa, ona meleklere, nebilere ve resullere verilen mükâfatların tümü gibi bir mükâfat
verilir. Her kim akılsızlarla tartışmak, onunla ulemaya karşı övünmek ve dünyaya
ulaşmak amacıyla riya veya diğerlerinin duyması için Kur'ân öğrenirse, Allah Teala, kıyamet günü onun kemiklerini birbirinden ayırır ve Allah'ın ona olan öfke ve
gazabının şiddetinden cehennemde ondan daha şiddetli azap gören biri olmaz ve
cehennemin azap türlerinin tümüne maruz kalır. Her kim de Allah katındaki sevabı kazanmak amacıyla Kur'ân öğrenir, ilimde teavazu eder ve Allah'ın kullarına da
öğretirse, cennette sevabı onun sevabından daha büyük olan biri olmaz ve cennetin
tüm yüksek ve değerli dereceleri ve makamlarında en büyük payın sahibi olur.2

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır:
Kur'ân'a sarılın ve onu öğrenin. Bazı insanlar var ki, "Falanca Kur'ân okuyucusudur" desinler diye Kur'ân öğrenir. Bazı insanlar var ki, "Falancanın güzel sesi var"
desinler diye Kur'ân öğrenir. Bunlarda bir hayır yoktur. Fakat insanlardan öylesi de
var ki, Kur'ân'ı öğrenir, birilerinin haberi olup olmamasını önemsemeden gece ve
gündüzlerini Kur'ân ile geçirir.3
1- Sevabu'l-A'mal, s.282; Vesailu'ş-Şia, c.6, s.183; Biharu'l-Envar, c.73, s.361.
2- Sevabu'l-A'mal, s.293.
3- el-Kâfî,c.2, s.609.

E h l - i B e y t N a z a r ı n d a K u r ' â n □ 107

Kur'ân'ı Öğrenmek İçin Zorluk Çekmek
Sonucunun ne olabileceğini göz önünde bulundurmaksızın Kur'ân-ı Kerim'i öğrenmek için çaba harcamak, din açısından ibadet değerine sahiptir. Dolayısıyla, biri
Kur'ân öğrenmekte zorlanır, buna rağmen daha fazla zahmet çekerek Kur'ân öğrenirse
daha fazla sevap alır.
İmam Cafer Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyurmuştur:
Kur'ân -öğrenmek- kendisine zor olan kimse iki mükâfat alır. Kur'ân -öğrenmesikendisine kolay olan kimse ise ilklerle birlikte olur.1
Kur'ân-ı Kerim'i ezberleyenler, onu ezberlemekte zorluk ve sıkıntıyla karşılaşır,
ama buna rağmen çabalarını sürdürürlerse, onların manevî mükâfatları iki kat olur.
İmam Cafer Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
Kur'ân'ı öğrenmek için çaba harcayan ve zorlanmasına ve hafızasının zayıf olmasına
rağmen onu öğrenen kimse iki kat mükâfat alır.2
Kur'ân Öğretilerini Korumak
Birçok hadiste Kur'ân'dan öğrenilen şeyleri korumak ve onu ihmal etmemek konusunda çok sayıda tekitler vardır. Bir hadiste şöyle nakledilmektedir:
Yakub Ahmer şöyle diyor: İmam Cafer Sadık'a (a.s), "Size feda olayım, birtakım
üzücü olaylar ve sıkıntılarla karşılaşmam sonucu bütün bilgilerimi kaybettim, hatta
Kur'ân'ın bir bölümünü unuttum." diye arz ettim. Kur'ân'ın adı geçince, İmam'ı birden
bir korku sardı. Sonra şöyle buyurdu:
Adam Kur'ân'ın bir suresini unutur. O sure kıyamet günü ona gelerek cennetin derecelerinden birinden ona, "Selam olsun sana." der. Adam, "Sana da selam olsun;
sen kimsin?" der. Bunun üzerine der ki: "Ben senin zayi ve terk ettiğin sureyim.
Sen bana sıkıca sarılsaydın, seni bu dereceye ulaştırırdım." der. Sonra o yere
işaret eder.3
İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Kur'ân-ı Kerim'in unutulduğunu duyunca sarsılması,
Kur'ân öğretilerini korumaya verdiği önemin zirvesini ve Kur'ân'ın unutulmasının hangi sebeple olursa olsun, telâfi edilemeyecek büyük ve önemli bir zarar olduğunu gösteriyor.
Başka hadislerde de bu mevzu önemle vurgulanmıştır. Yine İmam Sadık (a.s) bu
konuda şöyle buyurmaktadır:
1- el-Kâfî, c.2, s.670. Şeyh Hürr Amilî der ki: Bu hadisi Şeyh Saduk "Sevabu'l-A'mal" adlı kitabında
rivayet etmiştir. Bu rivayetin sonu şöyledir: "bu kişi iyilerle birlikte olur." Vesailu'ş-Şia, c.6, s.177.
2- el-Kâfî, c.2, s.606.
3- c.2, s.609.
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Bir insan önce bir sureyi öğrenir de sonra onu unutur veya terk ederse, cennete
girdiği zaman o sure en güzel şekilde yüksek bir yerden ona bakarak, "Beni tanıyor
musun?" diyecek. Adam, "Hayır." diyecek. Sûre, "Ben falan sureyim; sen benimle
amel etmeyip beni terk ettin." Sonra eliyle o yüksek makama işaret ederek, "Allah'a
andolsun, eğer sen benimle amel edecek olsaydın, ben seni bu dereceye ulaştıracaktım." der.1

Bu hadislerden anlaşılan şudur: Eğer bir insan dikkatsizlik sonucu öğrenmiş olduğu şeyi unutursa, ahiret âleminde pişmanlık duyacak ve cennetin yüksek derecelerine ulaşmaktan mahrum olacaktır. Bu ise, ister okuyarak olsun, ister ezberleyerek
Kur'ân'dan öğrenilen şeyleri korumanın gerektiğini göstermektedir.
Elbette bu, hayat sıkıntıları nedeniyle öğrendiklerini koruyamayan birinin günah
işlediği ve ilahî azabı hak ettiği anlamına gelmez.
Çünkü İmam Cafer Sadık'ın (a.s) yukarıdaki hadisinde, insanın hayatta karşılaştığı
sıkıntılar nedeniyle Kur'ân'ı unutması halinde yine cennete gireceği, fakat cennetin
yüksek derecelerinden mahrum olacağını açıklamıştır. Bu anlam, başka hadislerde de
apaçık bir şekilde beyan edilmiştir:
Ebu Kehmes diyor ki: İmam Cafer Sadık'a (a.s), "Kur'ân okuyup daha sonra onu
unutan kimseye bundan dolayı bir sıkıntı var mıdır?" diye sordum ve bu soruyu üç defa
tekrarladım; İmam (a.s), "Hayır, yoktur." buyurdu.2
Fakat unutkanlık, Kur'ân'a önem vermemek ve itina etmemek sebebiyle olursa,
özellikle Kur'ân-ı Kerim hakkındaki bu davranışı Kur'ân'a saygısızlık sayılacak olursa,
bu iş haram sayılır ve Allah'ın azabına uğramaya sebep olur.
Bunu Peygamber efendimizin (s.a.a) şu hadisinden anlayabiliriz:
Kim Kur'ân öğrenir de kasıtlı olarak onu unutursa (onunla amel etmezse), kıyamet
günü Allah Teala'yı eli kesilmiş ve bağlanmış olarak mülakat eder ve Allah unuttuğu
her ayet karşısında ona bir yılanı musallat eder.3
"Kasıtlı olarak" ifadesinden, bu azaba Kur'ân'ı hafızasının zayıflığından veya başka sıkıntılardan dolayı değil, Kur'ân-ı Kerim'i önemsemeyerek unutması nedeniyle uğrayacağı anlaşılmaktadır.
Bu konu diğer hadislerde de vurgulanmıştır. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
Günahlar bana sunuldu (karışıma getirildi); onların arasında Kur'ân'ı ezberleyip sonra terk edenden daha kötüsünü görmedim.4
1- el-Kâfi, c.2, s.698.
2- el-Kâfi, c.2, s.608.
3- el-Emalî, s.513.
4- Biharu'l-Envar, c.89, s.190.
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Bu hadiste geçen "terk eden"den maksat, mazeretli olarak terk etmenin caiz ve sakıncasız olduğunu bildiren hadisleri göz önünde bulundurarak, Kur'ân-ı Kerim'i kasıtlı
olarak terk etmek, ona karşı ilgisiz kalmak ve onu basite almaktır. Yine bu hadisten,
Kur'ân-ı Kerim'in ayetlerini amel ve hükümlerine uyma boyutunda terk etmek anlamı
da anlaşılabilir. Dolayısıyla, hadisin anlamı şöyle olur: Kur'ân'ın emirlerini bildikten
sonra onlara ilgisiz kalmak, Allah'ın en büyük haramlarından biridir. "Peygamber, 'Ey
Rabbim! Kuşkusuz, kavmim bu Kur'ân'ı kenara bıraktılar.' der."1 ayetinde de bu konu
apaçık bir şekilde vurgulanmaktadır.2
Burada dikkat edilmesi gereken konu şudur: Bazıları, "Kur'ân'ı unutma sıkıntısına düşmemek için en iyisi baştan itibaren Kur'ân'ı ezberlemeyelim." diye düşünebilir
ve bu düşünceyle kendilerini Kur'ân-ı Kerim'den feyiz almaktan ve onu öğrenip ezberlemekten mahrum edebilirler. Bu düşünce tarzı doğru değildir; çünkü kim Kur'ân-ı
Kerim'i doğru bir niyetle öğrenirse, bu iş kesinlikle insanda günah zemini hazırlamayacağı gibi onda Allah'a yönelme zeminlerini de güçlendirir. Yani Kur'ân öğrenen bir
insan onu öğrenmeyen kişiden daha az günah tehlikesiyle karşılaşır. Gerçi Kur'ân-ı
Kerim'i öğrenmeyen bir kimse hakkında Kur'ân'ı unutma meselesi söz konusu değil
ama, böyle bir kişinin şeytanın çeşitli tuzaklarına düşme ve günah işleme ihtimali
daha fazladır.
Genel olarak her alanda din öğretilerini ve din bilimlerini öğrenmek doğru bir
niyetle olursa, hiçbir şekilde insanın düşüşü için zemin oluşturmaz; aksine onu kurtuluş yoluna yaklaştırır. Bu anlamı Peygamber efendimizin (s.a.a) Ebuzer'e buyurduğu
sözlerinden de anlamamız mümkündür:
Ebuzer, Allah Resulü'nün (s.a.a) huzuruna gelerek, "Ey Allah'ın Resulü! Ben
Kur'ân'ı öğrenip de onunla amel edememekten korkuyorum." dedi. Bunun üzerine
efendimiz şöyle buyurdu: "Allah, Kur'ân'ı yerleştirdiği bir kalbi azaplandırmaz." 3
Kur'ân'ı unutmanın çeşitli nedenleri olabilir. Bunlardan bazıları insanın kendi elinde
olduğu gibi, bazıları da insanın elinde olmaz; fakat her durumda bu bir nevi mahrumiyettir. İnsan bu mahrumiyete düşmemek için çaba harcamalı ve bu cümleden Hz. Ali'nin
(a.s) Peygamber efendimizden (s.a.a) naklettiği şu duayı okumalıdır:
Allah'ım! Beni baki kıldığın müddetçe sana karşı günah işlemeyi terk etmekle bana
merhamet et; beni ilgilendirmeyen işlerle uğraşıp kendimi sıkıntıya sokmaktan uzak
1- Furkan, 30.
2- Vesailu'ş-Şia kitabının sahibinin bu konuda açmış olduğu babın başlığının zahiri, Kur'ân-ı Kerim'e
hiçbir şekilde ilgisizlik kastı olmasa da Kur'ân'ı unutulmaya neden olacak şekilde terk etmenin haram
oluduğudur. O halde, onun görüşüne göre, az ilgi göstermek ve günlük meşguliyetler nedeniyle olsa bile
Kur'ân-ı Kerim'i terk etmek onu unutmaya neden olursa haramdır ve sadece kişinin bu konuda hiçbir şekilde kusurlu olmaması ve ilgisiz kalmaması durumunda haram olmaz. bk. Nefahatu'r-Rahman, c.1, s.38.
3- Biharu'l-Envar, c.89, s.184.
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durmayı bana müyesser ederek bana merhamet et; seni memnun edecek güzel bir
bakış açısı bana ver; kitabını bana öğrettiğin gibi kalbimi onu korumaktan ayırma;
onu benden razı olacağın şekilde okumayı bana nasip et. Allah'ım! Kitabınla gözümü aydınlat; onunla göğsümü genişlet, dilimi konuştur, bedenimi işe koş; böylece
beni onun hakkında güçlü kıl ve bana onun hakkında yardım et; şüphesiz, onun hakkında senden başka kimse yardım edemez; senden başka ilah yoktur.1

1- Biharu'l-Envar, c.89, s.209.
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5- Kur'ân Okumanın Fazileti ve Adabı
1. Fasıl: Kur'ân Okumanın Fazileti
Ehl-i Beyt hadis kaynaklarında Kur'ân-ı Kerim'i okumanın fazileti, manevî etkileri
ve Allah Teala'nın buna verdiği mükâfatlar hakkında çok sayıda hadis nakledilmiştir.
Bu hadislerde Kur'ân-ı Kerim'i okumanın hikmeti, sevabı, yine Kur'ân-ı Keri-m'in
bazı sure ve ayetlerini okumanın mükâfatı gibi Kur'ân-ı Kerim'i okumanın farklı boyutları anlatılmıştır. Biz bu hadisleri,
"Kur'ân Okuma ve Onun Hikmeti",
"Kur'ân Okumanın Sevabı ve Manevî Mükâfatı",
"Günahların Bağışlanmasındaki Etkisi",
"İnsanın Manevî Derecelerini Yükselmesindeki Rolü",
"Duanın Kabul Olmasındaki Etkisi",
"Dünyevî Eser ve Bereketleri" ve
"Kur'ân'ın Belli Sûre ve Ayetlerini Okumanın Etki ve Sevabı" başlıkları altında
inceleyeceğiz.
Elbette bazen bu etkilerin tümü veya birkaçı bir hadiste açıklanmıştır. Dolayısıyla
konuyu tekrarlamaktan sakınmak için, hadisin asıl mesajını ölçü edinerek onu bu başlıkların birinin altında kaydedeceğiz.
Kur'ân Okuma ve Onun Hikmeti
Kur'ân okumaya önem vermek, Peygamber efendimiz (s.a.a) ve Ehl-i Beytinin
Müslümanlara sürekli ve tekit ederek tavsiye ettikleri konulardan biridir. Buna göre
Kur'ân okumak, her Müslümanın ve özellikle Ehl-i Beyt takipçilerinin her gün yaptığı
sürekli programlarından biri olmalıdır.
Kuleynî (r.a), kendi senediyle İmam Cafer Sadık'tan (a.s), Peygamber efendimizin
(s.a.a) İmam Ali'ye (a.s) yaptığı vasiyette şöyle buyurduğunu nakleder: "Her durumda
Kur'ân oku." 1
İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır:
1- Vesailu'ş-Şia, c.6, s.176.
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Pazarda ticaret yapmakta olan tacirlerinizin günlük işlerden sonra, uyumadan önce
evde en azından Kur'ân'ın bir suresini okumalarına engel olan şey nedir?! Böylece
Allah, okuduğu her ayete karşı ona on sevap yazar ve on günahını siler.1
Emîrü'l-Müminin İmam Ali (a.s), oğlu Muhammed Hanefiyye'ye yapmış olduğu
vasiyetinde ona her zaman Kur'ân okumasını emrederek şöyle buyuruyor:
Kur'ân'ı oku, onda geçen şeylerle amel et; Kur'ân'ın farzları, helalleri, haramları,
emir ve nehiylerine bağlı kal; Kur'ân ile teheccüt et, gece gündüz onu oku. O, Allah Teala'nın kullarına ahdidir. Dolayısıyla her Müslümana, her gün elli ayet kadar
olsa bile kendi ahdine bakması farzdır. Bil ki, cennetin dereceleri, Kur'ân ayetlerinin sayısı kadardır. Kıyamet günü Kur'ân kıraat edene, "Oku ve yüksel." denilecek.
Cennette peygamberler ve sıddıklardan sonra hiç kimsenin derecesi, Kur'ân kıraat
edenden daha yüksek olmayacaktır.2
İmam Cafer Sadık (a.s) da Kur'ân okumayı her Müslümanın vazifesi bilerek şöyle
buyurmaktadır:
Kur'ân, Allah'ın kullarına ahdidir. O halde her Müslümana kendi ahdine bakması ve
her gün ondan elli ayet okuması yakışır.3

Bu ve birçok hadiste, Kur'ân okumaya özel bir ilgi duymanın önemi, bunu her
Müslümanın kendisinin sürekli bir vazifesi olarak kabul etmesi ve günlük işlerinden
sayması gerektiği açıklanmış; bu işin hikmet ve felsefesine işaret edilerek Kur'ân-ı
Kerim'in Allah Teala'nın kulları için gönderdiği bir ahdi olduğu, dolayısıyla her Müslümanın kendi ahdine bakamsı gerektiği bildirilmiştir. Bir makam sahibi tarafından eli
altındaki bir kişi veya bir gruba yapılan özel tavsiyeye "ahd" denir. Kur'ân-ı Kerim de,
Allah Teala'nın kullarına verdiği emirler mecmuası olduğu için ona "ahd" denmiştir.
Kullar, bu emirlere uymak ve onlara itaatsizlik etmemek zorundadırlar. İşte bu nedenle
sürekli onun hakkında bilgi sahibi olmaları, emirlerini uygulamak için sürekli ona müracaat etmeleri ve hiçbir zaman ondan bağlarını kesmemeleri gerekmektedir.
Kur'ân-ı Kerim'e böyle bir değer verilmezse, insan, hayatın çalkantılı denizinde Allah'ın ahdini unutabilir veya pratikte ona gereken önemi vermeyebilir. Kur'ân-ı
Kerim'i adabını gözeterek sürekli ve günlük olarak okumak, insanın onu unutmamasına ve emirlerinin içeriğine karşı ilgisiz kalmamasına neden olur.
Buna göre, Kur'ân-ı Kerim'i okumanın en önemli hikmetlerinden biri, Allah
Teala'nın insanlara gönderdiği emirlerin içeriğinden haberdar olmaktır. Çünkü herkes
Kur'ân-ı Kerim'i okuyarak onun içeriğini bilip uygulamak zorundadır.4
1- el-Kâfî, c.2, s.611.
2- Men La Yehzuruhu'l-Fakih, c.2, s.628.
3- el-Kâfî, c.2, s.609.
4- "Andolsun biz, daha önce de Âdem'e ahit (emir ve vahiy) vermiştik. . Ne var ki o, (ahdi) unuttu. Onda
azim de bulmadık" ayetinden unutma ve gaflet etmenin ahde ilgisizliğe neden olduğu anlaşılmaktadır.
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Dolayısıyla Kur'ân okumak, ancak diğer özelliklere riayet etmekle birlikte mümin kişinin kişiliğinin şekillenmesinde etkin rol oynaması durumunda gerçek yerini
bulacaktır.
İmam Muhammed Bâkır (a.s), Şia'nın özelliklerini açıklarken işaret ettiği birkaç
şeyden biri de Kur'ân okumaktır. Buyuruyor ki:
Ali (a.s) Şiileri geceyi ibadetle geçirmelerinden dolayı dudakları kurumuş, karınları
zayıf, renkleri sararmış ve yüzleri değişmiş olan renkleri solmuş zayıf bedenli kişilerdir. Gece onları kapsayınca yeri kendilerine yatak yapar, alınlarını yere koyarlar
ve gözlerinden yaşlar dökülür; gözyaşları, namazları ve duaları çok olur; Allah'ın
kitabını tilavet ederler; insanlar neşelenirken onlar hüzün içerisinde olurlar.1
Şia'nın sıfatlarını açıklarken başka bir yerde şöyle buyurmaktadır:
Ey Cabir! Şiiliği seçen birisinin biz Ehl-i Beyt'in muhabbetinden söz etmesi yeterli
midir?! Allah'a andolsun ki, bizim Şiimiz, ancak Allah'tan çekinen ve O'na itaat eden
kimsedir. Bizim Şiilerimiz sürekli tevazu ve huşu göstermek, emaneti eda etmek,
Allah'ı çokça anmak, oruç tutup namaz kılmak, ana ve babaya iyilikte bulunmak;
fakir, zavallı, borçlu ve yetim komşulara karşı kendisini sorumlu hissetmek, Kur'ân
tilavet etmek ve dilini hayır dışında insanlardan korumakla tanınırlar ve kabileleri
içinde her konuda güvenilirdirler.2
İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) Şia'nın sıfatları konusundaki buyruklarından şu
anlaşılıyor: Kur'ân tıpkı namaz gibidir; insan onunla ne kadar fazla bağı olursa güzeldir. Bu açıdan hiçbir sınırlama söz konusu değildir. Elbette Kur'ân'a ilgi bir süre sonra
yorularak Kur'ân'dan tamamen uzaklaşacak şekilde olmamalıdır; programlama öyle
yapılmalıdır ki, her zaman ve tüm şartlar altında Kur'ân okumaya önem verilmelidir.
Emîrü'l-Müminin Ali (a.s) da karanlık gecelerde pür dikkat Kur'ân okumayı takva
sahiplerinin sıfatlarından sayarak şöyle buyurmuştur:
Gece oldu mu ayaklarının üzerinde ibadete dururlar; Kur'ân ayetlerini, anlamlarını düşünerek ağır ağır okurlar; onunla mahzun olurlar; dertlerinin devasını onda
bulurlar. İçinde teşvik bulunan bir ayetle karşılaştıklarında ona ümit bağlar, güvenirler; şevkle ona yönelirler; cennetteki mükâfatı gözlerinin önünde sanırlar. İçinde
korkutma ve uyarı bulunan bir ayetle karşıladıklarında ise, kalpleriyle ona kulak
verirler; cehennemin soluması ve uğultusunu kulaklarının dibinde hissederler. İki
büklüm olarak rükûa varır; alınlarını, ellerini, dizlerini, ayak parmaklarını yerlere
döşeyerek secdeye kapanır; yüce Allah'tan boyunlarının cehennem azabından azat
olmasını isterler.3
1- Sıfatu'ş-Şia, s.10.
2- Sıfatu'ş-Şia, s.11-12.
3- Nehcü'l-Belaga, 193. hutbe.
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İmam Zeynülabidin (a.s) sürekli Kur'ân-ı Kerim'i okumayı insanın en iyi amellerinden saymıştır. Zührî diyor ki: Ali b. Hüseyin'e (a.s), "Hangi amel daha üstündür?"
diye sordum, İmam (a.s), "Konaklayıp göçen insanın durumu." Buyurdu. Ben, "Konaklayıp göçmek ne demektir?" diye sordum, İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Kur'ân'ı açıp
onu bitirmek; Kur'ân'a başından girdiği her defasında sonundan çıkmak." 1
Kur'ân-ı Kerim'in Günahlardan Temizlenmede Etkisi
Şüphesiz, bazı iyi ameller öyle büyük bir değere sahiptirler ki, sevap ve mükâfata
ulaşmayı gerektirdiği gibi insanın kalbinden günahın etkilerini gidermek, geçmişte işlediği kötü amellerin cezasından kurtulmak konusunda da etkili olabiliyorlar. Bu etki,
bazen insanın içinde bir değişim meydana getirerek pişman olup geçmişte işlediği kötü
amellerden dönmesine, onları telafi etmek için çaba harcamasına zemin hazırlamak
şekilde olabileceği gibi, bazen de o amelin kendisi öyle bir değere sahip olur ki, insanın
kötü ameli onun gölgesinde kalarak affedilir.
Ehl-i Beyt hadislerinden anlaşıldığı üzere, Kur'ân-ı Kerim ile ünsiyet kurmak ve
adabına riayet ederek Kur'ân okumak, ister insanda oluşturduğu değişim açısından olsun, ister özündeki değer açısından olsun, günahın etkilerini gidermekte ve insanın
ilahî mağfirete ulaşmasında çok önemli bir rol üstlenmektedir.2
Bu anlamı, kıyamet günü Kur'ân-ı Kerim'in şefaati konusundaki hadislerden de
anlamak mümkündür. Birçok rivayete göre Kur'ân-ı Kerim kıyamet gününde onu okuyanlara ve onun yolunu izleyenlere şefaat ederek onları ilâhî cezalandırılmadan kurtaracak ve cennetin yüce mevkilerine ulaştıracaktır.
İnsanın ilahî mağfirete ulaşmasında Kur'ân okuma ve hatmetmenin etkisi hususunda Peygamber efendimizden nakledilen aşağıdaki hadis müminlerin kalbinde büyük bir ümit oluşturmaktadır. Bu hadiste şöyle geçer:
Ey Selman! Kur'ân oku. Çünkü Kur'ân okumak günahların kefareti, cehennem ateşine karşı örtü ve azaba karşı güvencedir… Bir mümin Kur'ân okuduğu zaman Allah
ona rahmet gözüyle bakar… ve her harf karşılığında sırat köprüsü üzerinde ona bir
nur verir. Kur'ân'ı hatmedince Allah ona, Rablerinin elçiliğini insanlara ulaştıran üç
yüz on üç peygamberin sevabını verir; Allah'ın, peygamberlerine nazil etmiş olduğu
1- Biharu'l-Envar, c.89, s.204.
2- Kur'ân-ı Kerim'in sıfatları konusunda, bu hususta Peygamber efendimizden (s.a.a) şöyle bir riv yet nakledilmiştir: "Demir paslandığı gibi kalpler de paslanır." Denildi ki, "Ey Allah'ın Resulü! Onu parlatacak şey nedir?" Buyurdu: "Kur'ân okumak ve ölümü hatırlamak." el-Avali'l-Leali, c.1, s.279. Yine bu
hadis, Kutbuddin Ravendî'nin ed-Deavat kitabında da nakledilmiştir. Ama bu kaynakta hadisin alt kısmı
şöyledir: "Allah'ı zikretmek ve Kur'ân okumak."
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bütün kitapları okumuş gibi olur; Allah onun bedenini ateşe haram kılar; yerinden
kalkmadan onu, babasını ve anasını bağışlar…1

İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurmaktadır:
Kıyamet günü Kur'ân-ı Kerim en güzel şekilde zahir olup, Müslümanların yanından
geçecek; herkes, "Bu adam bizdendir." diyecek; sonra onlardan geçerek peygamberlere ulaşacak; onlar da, "Bu adam bizdendir." diyecekler; ardından onların yanından geçerek mukarrep meleklere ulaşacak; herkes, "Bu adam bizdendir." diyecek.
Nihayet izzet sahibi Allah Teala'ya ulaşıp şöyle diyecek: "Ey Rabbim! Falan oğlu
falancayı sıcak günlerde susuz bıraktım ve dünyada gecelerini uyanık tuttum. Falanca oğlu falancayı gündüzleri susuz bırakmadım ve geceleri uyanık bırakmadım."
Allah buyuracak ki: "Onları mevkilerine göre cennete yerleştir." Bunun üzerine
Kur'ân ayağa kalkacak ve herkes onun peşinden hareket edecek. Kur'ân mümine
diyecek ki: "Oku ve yüksel! Nihayet her mümin kendisine ait olan yere ulaşıp oraya
yerleşecek."2
İmam Cafer Sadık (a.s) Kur'ân-ı Kerim'in şefaat etmesi ve Kur'ân okumanın kıyamet günü günahların bağışlanmasındaki etkisi hakkında şöyle buyurmuştur:
Kıyamet günü üç divan olacaktır: Allah'ın nimetlerinin kaydedildiği divan, iyiliklerin kaydedildiği divan ve kötülüklerin kaydedildiği divan. Nimetlerin kaydedildiği
divan ile iyiliklerin kaydedildiği divan karşılaştırılacak, nimetler bütün iyilikleri
kapsayacak (alıp götürecek), kötülükler divanı kalacaktır. Sonra mümin kişi hesap
için çağırılacak. Bu sırada Kur'ân en güzel şekilde gelip onun karşısında duracak
ve şöyle diyecek: "Ey Rabbim! Ben Kur'ân'ım ve bu da senin mümin kulundur. O,
beni okumakla kendisini zahmete düşürüyor, uzun geceleri beni tane tane okuyarak
geçiriyor ve geceleyin uyanıkken gözleri yaş akıtıyordu. O halde beni razı ettiği gibi
sen de onu razı et." Bunun üzerine Aziz ve Cebbar olan Allah, "Ey benim kulum!
Sağ elini aç." diyecek. Sonra onu Aziz ve Cebbar olan Allah'ın rızasıyla dolduracak,
sol elini de Allah'ın rahmetiyle dolduracak. Sonra şöyle diyecek: "Bu cennet senin
emrindedir; o halde oku ve yüksel." Sonra bir ayet okuyup bir derece yükselecek.3
Hatta bazı hadislerde, Kur'ân-ı Kerim okumanın kişinin kâfir olan baba ve annesinin bile azabını hafifleteceğinden söz edilmiştir. Bu konuda İmam Cafer Sadık'tan (a.s)
şöyle nakledilmiştir:
Kur'ân'ı mushafa bakarak okumak, insanın baba ve annesinin kâfir bile olsalar azaplarını hafifletir.4
1- Biharu'l-Envar, c.89, s.18.
2- el-Kâfi, c.2, s.601-602.
3- el-Kâfi, c.2, s.602.
4- el-Kâfi, c.2, s.613.
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Derecenin Yükselmesinde Kur'ân Okumanın Etkisi
Kur'ân okumanın etki ve bereketlerinden biri de, insanın manevî derecelerinin
yükselmesidir. Hadislerden anlaşılıyor ki, Kur'ân-ı Kerim'den sayılı birkaç ayet okumak bile, insanda öyle bir etki ve dönüşüm oluşturur ki, bu sayede insan kısa bir sureliğine olsa bile zikredenler, itaat edenler ve huşu edenlerin sırasında yer alma liyakatini
kazanır. Açıktır ki bu durumun devam etmesi, insanın hayatının akışında genel bir değişim oluşturur, onu geçmişte işlediği günahları telafi etmeye ve bir daha o günahlara
bulaşmamaya sevk eder, hatta yüksek manevî makamlara ulaşmasını sağlar. Bu konuda
Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:
Kim bir gecede (Kur'ân'dan) on ayet okursa, gafillerden yazılmaz. Kim elli ayet
okursa, zikredenlerden yazılır. Kim yüz ayet okursa, itaatkârlardan yazılır. Kim iki
yüz ayet okursa, huşu edenlerden yazılır. Kim üç yüz ayet okursa, kurtuluşa erenlerden yazılır. Kim beş yüz ayet okursa, çaba sarf edenlerden yazılır. Kim bin ayet
okursa, onun için bir kantar altın yazılır. Bir kantar, on beş bin mıskal altındır; bir
mıskal, yirmi dört kırattır ki, en küçüğü Uhud dağı gibidir, en büyüğü ise gökle yerin
arası kadardır.1

Kur'ân okumanın, ahiret âleminde insana cennet derecelerinden yukarı çıkma
imkânı sağlamadaki etkisi birçok hadiste açıklanmıştır.
İmam Cafer Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
Kur'ân okuyun; çünkü cennetin dereceleri Kur'ân ayetlerinin sayısı kadardır. Kıyamet günü Kur'ân karisine, "Oku ve yüksel." denecek, her ayeti okudukça bir derece
yükselecektir. Güzel ahlak sahibi olun; çünkü güzel ahlak, sahibini oruç tutan ve
geceyi ibadetle geçiren kimsenin derecesine ulaştırır. Komşularınızla iyi geçinin;
çünkü Allah Teala bunu emretmiştir. Dişlerinizi misvaklayın; çünkü dişleri misvaklamak, temizleyici ve güzel bir sünnettir. Allah'ın farzlarına dikkat edin ve onları
yerine getirin. Allah'ın haramlarına dikkat edin ve onlardan sakının.2
Bu hadislerden apaçık bir şekilde, Kur'ân okumanın insanın manevî makam ve
derecesinin yükselmesine sebep olduğu anlaşılıyor. Bu makam ve dereceler, kuramsal
ve itibarî makam ve derecelere benzemez. Bunlar, insanın ruhunda meydana gelen
bir gerçek değişim ve ilerlemeyi ifade eder. İnsan bu makamlara erişme sonucu Allah
Teala'dan özel feyiz alma liyakati kazanır ve bu sonsuza kadar insanla birlikte olur. Bu
gerçeği koruduğu sürece de hiçbir zaman o makamdan soyutlanmaz.
"Cennetin dereceleri Kur'ân ayetlerinin sayısı kadardır." buyruğundan, Kur'ân-ı
Kerim'in kendisinin değer ölçüsü olduğu ve bu nedenle de insanın makam ve derecele1- el-Kâfî, c.2, s.612.
2- Biharu'l-Envar, c.66, s.370; Vesailu'ş-Şia, c.15, s.200.
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rinin nereden kaynaklanırsa kaynaklansın onunla ölçüldüğü anlaşılmaktadır. Bu, insanın bütün işlerinin Kur'ân ayetleriyle bağdaşmasıyla değer kazandığı anlamına gelir.
Kur'ân Okumanın Duanın Kabul Olmasında Etkisi
Kur'ân-ı Kerim, kalbi günah çirkinliklerinden temizlemesi sonucu insanın tertemiz ve halis niyetle Allah'a yönelmesine sebep olur. Şirk ve günah çirkinliğinden
temizlenmek ve kalbin Allah Teala'ya yönelmesi, duanın kabul olması için gerekli
şartlardan sayılmaktadır; çünkü bu durumda insanın günah nedeniyle kendisiyle Allah
Teala arasında oluşturduğu perdeler kalkmış olur ve insanın çağrısı değer ve kabul
olma özelliği taşır. Emîrü'l-Müminin İmam Ali (a.s) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
Kim Kur'ân'ın herhangi bir yerinden yüz ayet okur da sonra yedi defa "Ya Allah!"
derse, büyük bir taşı bile yerinden sökmek için dua etse, Allah'ın izniyle onu yerinden söker atar.1
İmam Hasan (a.s) şöyle buyurmuştur:
Kim Kur'ân okursa, ya hemen, ya da geçikmeyle kabul olacak bir duası olur. 2
İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor:
Dört yerde duayı ganimet bilin: Kur'ân okurken, ezan vakti, yağmur yağarken ve
şehit olmak için iki saf (iman ve küfür ordusu) birbiriyle karşılaşırken.3
Hatta Kur'ân okumak, kulun dua etmeden de Allah'ın lütuf ve merhametine mazhar olmasına ve hacetlerinin verilmesine sebep olur.
Allah Teala, kutsî bir hadiste şöyle buyurmaktadır:
Her kimi Kur'ân okuması dua edip benden hacet istemekten meşgul ederse, ona
şükredenlerin en yüce mükâfatını veririm.4
Kur'ân Okumanın Dünyevî Etki ve Bereketleri
Allah Teala sonsuz rahmeti gereğince kulları için bütün rahmet vesilelerini yaratmıştır. Kulların bazen bazı ilahî rahmet esintilerinden mahrum olmalarının nedeni,
günah ve itaatsizliktir. Dolayısıyla günah azalırsa, engeller de ortadan kalkar veya azalır ve böylece ilahî rahmetin inmesinin sebepleri hazırlanmış olur. Kur'ân okumak toplumda günah etkenlerinin zayıflamasına, iman ve takvanın güçlenip yayılmasına neden
olur. Bu da ilahî rahmetlerin inmesine engel olan etkenlerin yok olmasına, Allah'ın
rahmet ve bereketlerinin nazil olmasına yol açar.
1- Sevabu'l-A'mal, s.104.
2- Biharu'l-Envar, c.90, s.313.
3- el-Kafi, c.2, s.477.
4- Biharu'l-Envar, c.89, s.200.
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Hatta toplumda Kur'ân-ı Kerim okuyarak yüce manevî derecelere yükselmiş bazı
Allah dostlarının varlığı, toplumun bütün fertlerinin onun sayesinde ilahî rahmetten
yararlanmalarına ve belanın inmesinden güvende olmalarına sebep olur. Bu konuda
Ehl-i Beyt İmamları'ndan birtakım hadisler rivayet edilmiştir. Biz burada onlardan bazılarına işaret edeceğiz:
İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurmaktadır:
Kur'ân karileri üçtür: Biri, Kur'ân okuyarak onu padişahları kendisine çekmek ve
diğer insanlarla boy ölçüşmek için bir vesile kılar. Biri, Kur'ân okuyarak onun harflerini ezberler, ama sınırlarını zayi eder, onu bardak gibi tersine çevirir. Allah, bu
Kur'ân taşıyıcılarını sayısını artırmasın. Biri de, Kur'ân okuyarak onu dertli kalbine
deva eder; onunla gecesini seher eder, onunla gündüzünü susatır, onunla secde yerlerinde ibadete durur ve onunla yatağından uzaklaşır. Aziz ve Cebbar olan Allah, onların hürmetine belaları giderir, düşmanlardan intikam alır ve gökten yağmur indirir.
Allah'a andolsun ki, Kur'ân karileri arasında onlar, kırmızı kibritten daha azdırlar.1
Bu hadisten anlaşılan şudur: Kur'ân-ı Kerim, anlamına dikkat edilerek, amel etmek ve manevî dertleri tedavi etmek için okunacak olursa, okuyan kimseyi, varlıkları
bereket kaynağı olan Allah velilerinin derecesine ulaştırır.
Bunun benzeri, Kur'ân öğrenen çocuklar hakkında rivayet edilen hadisten de anlaşılmaktadır. Emîrü'l-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:
Yer ehli günah işleyip kötü işler yapınca, Allah Teala yerdeki bütün varlıkları, hiçbirini istisna etmeksizin azaplandırmak ister. Fakat namaz kılmaya giden yaşlıları
ve Kur'ân öğrenen çocukları görünce, onlara merhamet eder ve onları azaplandırmayı erteler.2

Bunun dışında evde Kur'ân okumak, bereketlerin evdekilerin üzerine nazil olmasına neden olur. Bu konuda Ehl-i Beyt'ten çeşitli hadisler rivayet edilmiştir.
Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
Evlerinize Kur'ân'dan bir nasip verin; çünkü bir evde Kur'ân okunursa, işler o ev halkına kolaylaşır, hayırları artar ve oturanları günden güne çoğalır; bir evde de Kur'ân
okunmazsa, o ev ehline dar olur, hayırları azalır ve oturanları günden güne azalır.3

Emîrü'l-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:
İçinde Kur'ân okunan ve Allah Teala anılan evin bereketi çok olur, melekler onda
hazır olur, şeytanlar ondan uzaklaşır, gökteki yıldızlar yeryüzündekilere ışık saçtığı
1- el-Kâfî, c.2, s.627.
2- İlelu'ş-Şerayi, c.2, s.521; Men La Yehzuruhu'l-Fakih, c.1, s.239.
3- Vesailu'ş-Şia, c.6, s.200.
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gibi o ev de göktekilere ışık saçar. İçinde Kur'ân okunmayan ve Allah Teala anılmayan evin bereketi az olur, melekler ondan uzaklaşır ve şeytanlar onda hazır olur.1

Bu hadislerden açıkça anlaşılıyor ki, Kur'ân okumak insana manevî huzur verir,
aile fertlerinin imanını güçlendirir, aile fertleri arasında ünsiyet ve sıcaklık oluşturur,
hayatın tatsız olayları karşısında onlara direnç verir ve böylece aile düzeninin ayakta
kalmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra Kur'ân okumak, birtakım özel manevî etkileri sayesinde gökteki meleklerin o eve dikkatini çeker ve o evde bereketlerin artmasına
sebep olur. Bereket bir nimetin artması, devam etmesi, sürüp gitmesi ve ondan çok
istifade edilmesi anlamındadır.
Şunu bilmek gerekir ki, Kur'ân-ı Kerim öyle bir manevî yüceliğe sahiptir ki, onun
bir ayetine inanarak ve yakin ile tevessül etmek, insandan bütün belaları uzaklaştırabilir. İmam Musa Kâzım (a.s) şöyle buyurmuştur:
Kim doğudan batıya Kur'ân'ın bir ayetiyle yetinirse, yakin ile birlikte olduğu takdirde o ayet ona yeter.2
Kısacası; Ehl-i Beyt hadisleri açısından bereketlerin inmesinde Kur'ân okumanın
ektisi kesin bir konudur ve bu hususta hiçbir şek ve şüphe yoktur. Öyle ki, bu hadislerin
bazısında bu etkilerin çeşidine bile işaret edilmiştir.
Burada şu noktayı da açıklamamız gerekir ki, bu çeşit manevî bereketlerin olması
ve müminlerin Kur'ân'daki bu manevî yöne dikkat etmesi, Kur'ân-ı Kerim'in insanları
hidayet etmek olan asıl misyonuyla çelişmediği gibi onun tamamlayıcısıdır da. Çünkü
Kur'ân-ı Kerim'in bu boyutu, insanın Kur'ân ayetleriyle kalbî ve manevî bir bağlantı kurmasına neden olur, ruh ve düşünceyi birlikte etkiler ve bu da insanın Kur'ân-ı
Kerim'e daha fazla ilgi duyup, ondan yararlanmasına sebep olur.
Farz Kıraat ve Hikmeti
Farz kıraat, namazda okunan Fâtiha Sûresi ile Kur'ân'dan diğer bir suredir. Bu kıraat, namazın farzlarından ve cüzlerinden biridir. Günlük namazların birinci ve ikinci
rekâtında Fâtiha Sûresi'ni okumak farzdır. Böylece her Müslüman Allah'ın en önemli
farzlarından ve dinin temellerinden olan günlük namazlarda her gün on defa bu sureyi
farz namazların bir bölümü olarak okumaktadır.
Aynı şekilde, Ehl-i Beyt fıkhına göre her namazda, birinci ve ikinci rekâtta Fâtiha
Sûresi'nden sonra tam bir sure okumak da farzdır.
Diğer mezheplere göre de namazın rekâtlarında Fâtiha Sûresi'ni okumak ve Fâtiha
Sûresi'nden sonra da kâmil bir sure olmasa bile bir miktar Kur'ân okumak farzdır.
1- el-Kâfî, c.2, s.610.
2- el-Kâfî, c.2, s.623.
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Her namazda Kur'ân-ı Kerim okumanın farz oluşu, İslam dini açısından Kur'ân
okumanın önemini göstermektedir. Bu hükmün konulmasının hikmeti hakkında Ehl-i
Beyt'ten gelen hadisler de bu gerçeğe tanıklık etmektedir.
Diğer mezheplere göre namazda Fâtiha Sûresi'nden sonra Kur'ân'dan birkaç ayet
okumak yeterli iken, Ehl-i Beyt mektebine göre tam bir sure okumanın farz oluşu, bu
mektebin Kur'ân-ı Kerim okumaya ne kadar önem verdiğini göstermesi açısından dikkate şayan bir husustur.
Fâtiha Sûresi'ni okumanın öneminin ve onun yüceliğinin sırrının açıklık kazanması için şu hadise dikkat etmemiz yerinde olacaktır:
Şeyh Saduk (r.a) "el-Emalî" adlı eserinde ve Feyz-i Kaşanî (r.a) "es-Safi" adlı tefsirinde İmam Cafer Sadık'tan (a.s), ataları vasıtasıyla Peygamber efendimizden (s.a.a)
naklen Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir:
Ben, Fâtihatu'l-Kitab'ı kendimle kulum arasında taksim ettim; onun yarısı benim,
yarısı ise kulumundur ve kuluma istediğini veririm. Kul, "Rahman ve Rahim olan
Allah'ın adıyla." dediği zaman Allah buyurur ki: "Kulum benim adımla başladı. O
halde bana onun işlerini tamamlamak ve durumunu mübarek etmek düşer." Kul,
"Hamd âlemlerin rabbi Allah'a mahsustur." dediği zaman Allah buyurur ki: "Kulum
bana hamdetti ve sahip olduğu nimetlerin tümünün benim olduğunu ve lütfumla
ondan belaları defettiğimi anladı. Şahit olun ki, dünya nimetlerine ilaveten ona ahiret nimetlerini de verdim. Ondan dünya belalarını defettiğim gibi ahiret belalarını
da defedeceğim." Kul, "Rahman ve Rahimdir." dediği zaman Allah Teala buyurur
ki: "Kulum benim Rahman ve Rahim olduğuma tanıklık etti. Şahit olun ki, rahmetimden onun payını artıracağım ve kendi bağışımdan onun nasibini çoğaltacağım."
Kul, "Kıyamet gününün sahibidir." dediği zaman Allah Teala buyurur ki: "Şahit olun
ki, kulum benim kıyamet gününün sahibi olduğumu itiraf ettiği gibi, ben de hesap
günü onun hesabını kolaylaştıracağım, iyiliklerini kabul edip kötülüklerinden geçeceğim." Kul, "Yalnız sana ibadet ederiz." dediği zaman Allah Teala buyurur ki:
"Kulum doğru söylüyor; o bana tapıyor; şahit olun ki, ibadetine karşılık ona öyle bir
mükâfat vereceğim ki, onun bana ibadet etmesine muhalefet eden herkes ona gıpta
edecek." Kul, "Yalnız senden yardım dileriz." dediği zaman Allah Teala buyurur ki:
"O benden yardım istedi ve bana sığındı; şahit olun ki, ona işlerinde yardım edeceğim, zorluklarda imdadına koşacağım, zor günlerinde elinden tutacağım." Kul, "Bizi
sırat-ı müstakime hidayet et." deyip surenin sonuna kadar okuduğu zaman Allah
Teala şöyle buyurur: "Bu kulum içindir; kulumun istediği her şeyi ona vereceğim;
kulumun isteğine icabet edecek ve ona ümit ettiği her şeyi vereceğim, onu korktuğu
her şeyden güvende kılacağım."1
1- Emalî, Şeyh Saduk, s.239.
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Fâtiha Sûresi'nden sonra okunması farz olan sure, Kur'ân-ı Kerim'in farz secdeleri
olan dört suresi dışında herhangi bir sure olabilir; fakat bazı surelerin, özellikle İhlas
Sûresi'nin okunması için özel bir vurgu yapılmıştır. Hatta Ehl-i Beyt'ten gelen bazı
hadislerde bu konu namazın kabulünün şartlarından biri sayılmıştır.
Bir hadiste İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:
Bir günü geride bırakıp onda beş namaz kılan kimse, namazında "kul huvellahu
ehed" (İhlas) suresini okumazsa, ona, "Ey Allah'ın kulu! Sen namaz kılanlardan değilsin." diye hitap edilir.1
İhlas Sûresi, tevhit inancının en yüce açıklamasıdır. Bu surede, marifet ve irfanın
zirvesi olan tevhit en derin manalarıyla insana sunulmaktadır.
Yine bir rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra İhlas Sûresi'ni ve diğer rekâtta da Fâtiha
Sûresi'nden sonra Kadir veya Kâfirûn Sûresi'ni okumak da vurgulanmıştır.2
Kur'ân'ı Dinlemenin Fazileti
Ehl-i Beyt'ten nakledilen hadislerden anlaşılan şudur: Kur'ân-ı Kerim'i okumanın
ihtiva ettiği faziletler düzeyinde olmasa da, Kur'ân'ı dinlemek de faziletli bir ameldir.
Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:
Kur'ân hamilleri Allah'ın rahmetine has kılınmış, Allah'ın nuru giydirilmiş, Allah'ın
kelamını öğrenmiş, Allah katında yakın kılınmış kimselerdir. Kim onları severse,
Allah'ı sevmiş olur. Kim onlara düşman olursa, Allah'a düşman olmuş olur. Allah
1- el-Kâfî, c.2, s.622.
2- Namazın birinci ve ikinci rekâtında İhlas Sûresi'ni okumanın müstehap oluşu miraç hadisinde
ve diğer hadislerde geçmektedir. Biz özetle geçmek istediğimiz için ona değinmeyip sadece Şeyh Hürr-i
Amilî'nin sözünü nakletmekle yetiniyoruz. Şeyh Hürr-i Amilî (r.a) bu konuda şöyle diyor: "Namazın nasıl
kılınması gerektiği hususunda Ömer b. Üzeyne ve diğerlerinin İmam Cafer Sadık'tan (a.s) neklettikleri şu
hadise daha önce yer vermiştik: 'Allah, miraç gecesinde, namazın birinci rekâtı hakkında Peygamberine
şöyle vahyetti: '(Fâtiha'dan sonra) Kul huvellahu ehad'i oku; çünkü o, benim nisbetim ve sıfatımdır.' Sonra
ikinci rekâtı hakkında şöyle vahyetti: 'Fâtiha'dan sonra İnna enzelnahu fi leyleti'l-kadr'i oku; çünkü o,
kıyamet gününe kadar senin ve Ehl-i Beyt'inin nisbetidir.'" Vesailu'ş-Şia, c.6, s.78-79; c.3, s.486.
Namazda Kâfirûn ve İhlas surelerini okumanın müstehap oluşu hakkında da şu hadisi nakletmiştir:
Muhammed b. Ali b. Hüseyin… Hüseyin b. Ebu'l-Alâ kanalıyla İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle nakletmiştir: "Kim farz namazlarının birinde 'Kul ya eyyuhe'l-kâfirûn' ve 'Kul huvellahu ehed' surelerini okursa,
Allah onu, anasını, babasını ve evlatalrını bağışlar. Eğer şaki olursa, adı şakilerin divanından silinerek
saadete erenlerin divanına yazılır ve Allah onu saadete ermiş olarak diriltir, şehit olarak öldürür ve yine
şehit olarak mezardan çıkarır." Vesailu'ş-Şia, c.6, s.82.
Şu noktayı da hatırlatalım ki, farz namazlarda Müddessir ve Fecr sureleri gibi diğer sureleri, yatsı
namazında Müzzemmil Sûresi'ni, Cuma namazında Cuma ve Münafikun surelerini okumanın müstehap
oluşu hakkında Ehl-i Beyt'ten hadisler rivayet edilmiştir. Biz özetle geçmek için onlara değinmedik. Bu
rivayetler Vesailu'ş-Şia, el-Kıraatu fi's-salat baplarında geçmektedir.
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Kur'ân dinleyen kişiden dünya belalarını, Kur'ân okuyan kişiden ise ahiret belalarını defeder. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a andolsun ki, Allah'ın kitabından
bir ayeti inanarak dinleyen kimsenin mükâfatı, …Sebir dağı kadar altını olup onu
sadaka veren kimsenin mükâfatından daha büyüktür; Kur'ân'ın bir ayetini inanarak
okuyan kimsenin mükâfatı, dünyanın en aşağı noktasına kadar Arş'tan aşağıda olan
her şeyden daha üstündür.1
Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Bazen susup Kur'ân'ı dinlemek ilahî
sevap ve mükâfata sebep olan müstehap bir amelin ötesinde, bir vazife kabul edilmektedir. Öyle ki eğer konuşmak ve Kur'ân okunuşuna dikkat etmemek bir şekilde Kur'ân'a
saygısızlık sayılırsa, bu hareket din açısından çirkin ve yakışmayan bir davranış olarak
kabul edilir.
İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır:
Namazda ve namaz dışında Kur'ân'ı dinlemek farzdır. Yanında Kur'ân okununca susup onu dinlemek farzdır.2

Dolayısıyla, Kur'ân okuyan kimsenin, Kur'ân'ın dinlenilmediği bir mecliste Kur'ân
okumaması gerekir. Aksi durumda Kur'ân'a gösterilen saygısızlığa ortak olmuş olur.

2. Fasıl: Kur'ân Okuma Âdabı
Yaratılış sistemi uyum esası üzerine kurulmuştur. Her hedefin kendisiyle uyum
içerisinde olan bir vesileye ihtiyacı vardır ve her maksadın kendine has bir yolu vardır.
Bir ağacın gelişip meyve vermesi için yeterli hava ve su barındıran şartların oluşması
gerektiği gibi, bir insanın da gelişmesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşması için uygun
şartları oluşturması, doğru yol ve vesileleri seçmesi gerekiyor. Aksi durumda, maksadına ulaşmadığı gibi, bazen hatta yeniden başlama gücünü de yitirebilir. İlahî ve
manevî hedeflerde bu konunun önemi daha büyüktür. Çünkü burada söz konusu olan,
ya ebedî saadete erişmek ya da ebedî bedbahtlığa duçar olmaktır; eldeki tek sermaye
de insanın varlığıdır.
Ne var ki, burada öyle bir meşale yakılmıştır ki, ona sarılarak şaşkınlık vadisinden
rahat bir şekilde geçilip maksada ulaşılabilir. Bu meşale, Kur'ân-ı Kerim'dir.
Kur'ân-ı Kerim, ebedî saadetten ibaret olan yaratılışın yüce hedefine ulaşmak için
en iyi vesileyi ve en yakın yolu bize sunmaktadır. Kur'ân; meyvesi şuur, ilim, takva, ruhun yüceliği, iman, huzur ve diğer güzel özellikler olan en verimli maneviyat ağacıdır.
Kur'ân-ı Kerim'den bu meyveleri devşirmek, elde etmek için onun meyve vermesi açısından gerekli ortam ve şartlara dikkat etmek gerekiyor. Elbette bu ortam ve şartları oluşturmak zor ve ulaşılmaz bir şey değildir; bizimle ilgili ve bizim elimizde olan bir şeydir.
1- Vesailu'ş-Şia, c.6, s.175.
2- Ayyaşî, c.2, s.44.
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Kur'ân-ı Kerim'in kendisi ve Ehl-i Beyt İmamları (a.s), "Kur'ân Okuma Adabı"
denilen bu ortam ve şartları bizlere anlatmışlardır. Bu şartların bazıları şunlardır:
Taharet ve Temizlik
Kur'ân-ı Kerim'den daha iyi yararlanmanın şartlarından biri taharet ve temizliktir.
İnsan cünüp olursa veya ilmihallerde açıklanan abdesti bozan diğer durumlardan biriyle karşılaşırsa, önce gusül ve abdest almalıdır ve Kur'ân-ı Kerim'i taharetli ve tertemiz
bir halde okumalıdır.1
Yüce İslam Peygamberi, Kur'ân-ı Kerim'i okumaya çok büyük önem vermesine
rağmen hiçbir zaman cünüpken Kur'ân okumazdı. Bu da Kur'ân okumak için taharetin
önemini apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Ebu Dünya Muammer Mağribî, Emîrü'l-Müminin Ali'den (a.s) şöyle rivayet
etmiştir:
Cünüplük dışında hiçbir şey Allah Resulü'nün (s.a.a) Kur'ân okumasına engel
olmazdı.2
Ehl-i Beyt İmamları, Kur'ân okumak için cünüplük, hayız ve benzeri şeylerden
temiz olmak dışında abdestli olmayı, yani küçük hadesten temiz olmayı da emretmişlerdir.
İmam Ali (a.s) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
Allah kulu, abdest almadan Kur'ân okumaz.3
Misvak Kullanmak
Kur'ân okumak için bedenin zahirinin ve özellikle ağız ve dişlerin pak ve temiz
olmasına riayet etmenin gerekliliği de aşağıdaki hadisten anlaşılabilir:
İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir:
Allah Resulü (s.a.a), "Kur'ân'ın yolunu temizleyin." dedi. "Ey Allah'ın Resulü!
Kur'ân'ın yolu nedir?" diye sorulunca, "Ağızlarınız." buyurdu. "Ne ile?" diye sorulduğunda da, "Misvak ile." buyurdu.4
Bu hadislerden, dinin iç ve dış uyumuna büyük önem verdiği anlaşılmaktadır.
Kur'ân-ı Kerim okumakla ve diğer manevî yollarla iç temizliğe ulaşmak isteyen bir
1- Cünüp kimsenin farz secdesi olan sureleri okuması haramdır. Ama Kur'ân'ın diğer surelerini sev bı az olsa da taharetsiz okuyabilir. Cünüp ve hayızlı olanların, secde ayeti olmayan surelerden yedi ayetten
fazla okumaları tavsiye edilmemiştir.
2- Müstedreku'l-Vesail, c.1, s.465.
3- el-Hısal, c.2, s.626.
4- el-Mehasin, c.2, s.558; Vesailu'ş-Şia, c.2, s.22.
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kimse, elde edilmesi tamamen insanın gücü dahilinde olan zahirî temizliğe karşı ilgisiz
olmamalıdır. Buna göre insanın her türlü çirkinlik ve kötülükten arınıp temizliğe ulaşmasının yolunun zahirî temizlikten başladığını söyleyebiliriz.
Kur'ân'ı Mushaf'tan Okumak
Kur'ân okuma hakkında tavsiye edilen noktalardan biri de, Kur'ân'ı Mushaf'a bakarak okumaktır. İmam Cafer Sadık'tan şöyle nakledilmiştir:
Kim Kur'ân'ı ona bakarak okursa, gözünden fayda görür, babasının ve annesinin
cezası hafifletilir. Şeytanlar için hiçbir şey Kur'ân'a bakarak okunmaktan daha ağır
gelmez.1
İnsan dünyevî meşguliyetleri bir kenara bırakıp taharet alarak (gusül ve abdest)
Kur'ân'a doğru gelip onu açıp okursa, doğal olarak bu ezbere okumaktan daha fazla
çaba ve zorluğu gerektirir ve bu da Kur'ân'ın onun ruhu üzerinde daha fazla etki yapmasına neden olur. Çünkü bir işi yapmak birtakım şartlar ve ön hazırlıkları gerektirirdiğinde onun insanın ruh ve düşüncesi üzerindeki etkisi daha kalıcı olur. Belki de bu
nedenle hadislerde şöyle nakledilmiştir: "Amellerin en üstünü en zor olanıdır."2
Diğer bir nokta da şudur: Bir iş yaparken insan gözünü ve kulağını kontrol edemezse, o işe karşı dikkati azalabilir. Ama insanın duyu organları o işle uyum içerisinde
olursa, o işe yardım eden bir etkene dönüşüverirler. Kur'ân-ı Kerim'in yazılarına bakmak, okumasa, hatta Kur'ân'ı yüzünden okumayı bilmese bile insanın Allah'a yaklaşmasına ve ruhunun yücelmesine neden olur. O halde, insan Kur'ân'ı yazısına bakarak
okuyacak olursa, bir ibadet yapmış olmakla birlikte dikkatli, etkili ve mükemmel bir
kıraat yapmış olur.
Kur'ân Okurken Allah'a Sığınmak
İnsan, her an kalbinden geçebilecek ve onu isteyerek veya istemeyerek çeşitli vadilere çekebilecek düşüncelere maruzdur. Bazen bu düşünceler, kalpteki temizlik ve
saflığı yok eden ve insanı batıla götüren vesveselerle birlikte olur.3 Kur'ân okurken
onun mesajının insan üzerinde etkili olması için insanın ruhunun bulanıklaşmasına ve
Kur'ân'a teveccüh etmemesine neden olan bu gibi düşüncelerden temizlenmesi gerekir.
Bir de insanın Kur'ân okumak gibi güzel işlere yönelmesi, Şeytan'ın tepki göstermesine neden olur ve insan bu durumda daha fazla Şeytan'ın vesveselerinin saldırısına ma1 - Sevabu'l-A'mal, s.102.
2 - Miftahu'l-Felah, s.26.
3- Kur'ân-ı Kerim, mel'un Şeytan'ın, insanları saptırmak için sürekli Allah'ın doğru yolunun üzerinde
oturarak pusuda bekleyeceğine dair yemin ettiğini haber vermiştir. "(İblis,) 'Beni azdırmana karşılık onları aldatmak için mutlaka senin doğru yolun üzerinde oturacağım.' dedi." A'raf, 16.
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ruz kalır. O halde Kur'ân okurken Şeytan'ın ve onun vesveselerinin etkisinden güvende
olmak için Allah'a sığınmak gerekir.
Burada şu noktayı da hatırlatmamız gerekiyor: İnsan ancak düşmanın saldırısına uğradığını ve onun zehirli oklarının kendisini hedef aldığını gördüğünde kendisini
korumak için bir yere sığınması gerektiğini hisseder. Fakat düşmanı fark etmez veya
onun zehirli oklarını görmezse, korunmak için bir sığınağa girmez. Manevî konularda da insan ancak düşmanın saldırısına uğradığına inandığı takdirde gerçek anlamda
Allah'a sığınır.
Şeytan'ın vereceği zararlardan korunmak için insanın, kendisini korumasına alacak ve ruhu tedirgin eden gayr-i ilahi düşüncelerin nüfuzunu önleyecek gaybî yardıma
ihtiyacı vardır. Dolayısıyla Allah Teala'ya sığınma, ancak her zaman Şeytan'ın tehlikesinin farkında olmak ve sürekli Allah'ı anarak kendini gafletten veya nefsin insana
musallat olması sonucu karşılaşılan Şeytan'ın tuzaklarına düşmekten korunmakla, kalp
sayfasının günahlara bulaşmasını önlemeye çalışmakla, Şeytan'ın ihlas sahibi kullara
nüfuz edemeyeceğini düşünerek bütün işlerde, özellikle ibadî konularda ihlas sahibi
olmaya çalışmakla ve böylece Şeytan'ın nüfuz alanının dışına çıkmakla gerçekleşir.
Kur'ân-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:
Kur'ân okuduğun zaman kovulmuş Şeytan'dan Allah'a sığın.1

Sümae der ki: İmam Cafer Sadık'a (a.s), "Kur'ân, okuduğun zaman kovulmuş
Şeytan'dan Allah'a sığın." ayetinin gereğini yerine getirmiş olmam için ne söylemem
gerekir? diye sordum. İmam buyurdu ki:
Şöyle de: "Eûzu billahi's-semîi'l-alîm mine'ş-şeytani'r-racîm. (Kovulmuş Şeytan'dan,
işiten ve bilen Allah'a sığınırım.)"
İmam (a.s) daha sonra şöyle ekledi:
Racim (kovulmuş) Şeytan, diğer bütün şeytanlardan daha habistir.2
Allah'ın Adıyla Kur'ân Okumaya Başlamak
"İstiaze"den3 sonra "Bismillahirrahmanirrahim" demek, insanın Allah Teala'ya ve
O'nun her şeyde, özellikle Kur'ân-ı Kerim'de tecelli eden geniş rahmetine teveccüh etmesine neden olur, yüzüne itaat kapılarını açar. O halde "besmele"siz nazil olan Tevbe
Sûresi'nin dışında Kur'ân-ı Kerim okurken "istiaze" dışında "Bismillahirrahmanirrahim" demek de gerekir.
Çeşitli hadislerde bütün önemli işlerin başında Allah'ın isminin anılması (besmele
söylenmesi) vurgulanmıştır.
1- Nahl, 98.
2- Biharu'l-Envar, c.89, s.215.
3- "Eûzu bi'llahi mine'ş-şeytani'r-racîm" vb. ifadelerle Şeytan'dan Allah'a sığınmak.

126 □ E h l - i B e y t N a z a r ı n d a K u r ' â n

İmam Cafer Sadık (a.s), "istiaze"nin insanın günah ortamlarından uzaklaşmasına ve "besmele"nin ise itaat makamına girmeye layık olmasına yardımcı olduğunu
açıklamıştır:
İstiaze ile günah kapılarını kapatın ve besmele ile (Allah'a) itaat kapılarını açın.1
Kur'ân-ı Kerim'i Güzel Sesle Okumak
İnsan akletme ve düşünme boyutu dışında his ve duyguya da sahiptir. Bu iki yön
birlikte doğru bir şekilde kullanılacak olursa, insanın kemale doğru hareketi kolaylaşır. Ehl-i Beyt mektebinin öğretilerinde Allah'a yakın olma makamına ulaşmak için
akletme ve düşünmenin temel eksen olmasının vurgulanmasının yanı sıra duygulara
da büyük önem verilmiştir. Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'e tevessül etmeye ve
onların türbelerini ziyaret etmeye önem vermek, onların mazlumluğuna ağlamak, özellikle Aşura vak'asının anısını canlı tutmak ve benzeri şeyler, bu mektebin insanın bu iki
boyutuna verdiği önemi göstermektedir.
Elbette bu iki boyuttan her birinin kendine has özellikleri vardır. İnsan düşüncelerini açıklamak için söz veya yazıdan yararlanır. Fakat duygularını açıklamak için başka
vesilelerden de istifade eder. Örneğin ağlamak, insanın içindeki üzüntü ve hüznü konuşmaktan daha etkili bir şekilde ifade eder. Allah Teala, içteki duyguları harekete geçirmek için de özel birtakım vesileler yaratmıştır. İnsanın duygularını ifade eden güzel
ve gönlü okşayan ses, bu vesilelerden biridir. İçteki duygu âlemini etkileyen bu vesile,
yani güzel ses, ne yazık ki genellikle doğru olmayan, haram müzik alanında kullanılıyor. Ama gerçek şu ki, doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde bu araç, insanın kalbini,
ıslah etme ve maddî bağlılıkların tozundan temizleme doğrultusunda etkileyebilir. Belki de bütün peygamberlerin güzel ses özelliğine sahip olmaları da bu nedenledir.
Rivayetlerde Kur'ân-ı Kerim'i güzel sesle okumak önemle vurgulanmıştır.
Bu konuda İmam Cafer Sadık (a.s), Peygamber efendimizden (s.a.a) şöyle nakletmiştir:
Her şeyin bir ziyneti vardır; Kur'ân'ın ziyneti ise güzel sestir.2
Diğer bir hadiste İmam Rıza (a.s), Resul-i Ekrem'den (s.a.a) şöyle nakletmiştir:
Kur'ân'ı seslerinizle güzelleştirin; güzel ses, Kur'ân'ın güzelliğini artırır.
İmam (a.s) daha sonra şu ayeti okudu: "O, yaratılışta dilediği artırmayı yapar."3
Ehl-i Beyt'in kendileri de Kur'ân-ı Kerim'i gönlü okşayan güzel sesle okumaya
önem verirlerdi.
1- Deavat-i Ravendî, s.52.
2- Usul-i Kâfî, c.2, s.615.
3- Biharu'l-Envar, c.89, s.193
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İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:
Ali b. Hüseyin (İmam Zeynülabidin) herkesten daha güzel Kur'ân okurdu; sucular
yoldan geçerken İmam'ın evinin önünde durup, onun Kur'ân okumasını dinlerlerdi.
İmam Bâkır da, insanlar içinde sesi en güzel olandı.1
Dolayısıyla, Allah vergisi olan güzel ses nimetine sahip olanlar, genel toplantı
yerlerinde Kur'ân-ı Kerim okuyarak insanların kalplerini Kur'ân'a yönlendirmede etkili
olabilirler. Ancak Kur'ân-ı Kerim'in sesin güzelliğini ortaya koymak için bir vesile olarak kullanılmamasına dikkat edilmesi gerekir. Ses, Kur'ân-ı Kerim'in hayat verici mesajının kalplerde etki bırakması için bir vesile olmalıdır. Dolayısıyla, Kur'ân okurken
onun maneviyatına uygun bir tarz izlenmeli, ses ve lahnı2, huşu ve korku ile kalpten
çıkıp dinleyenin ruhuna işlemelidir.
Peygamber efendimize (s.a.a), "Kur'ân'ı en güzel sesle okuyan kimdir?" diye sorulunca şöyle buyurdu:
Kur'ân okumasını duyduğunda Allah'tan korktuğunu aklından geçirdiğin kimsedir.3

Dolayısıyla, Kur'ân okurken Kur'ân'ın makam ve yüceliğine uygun olmayan melodilerden ve Kur'ân-ı Kerim'e yönelik dikkati azaltan yapmacık tarzlardan, özellikle günah ve fesat meclislerine uygun nağmelerden yararlanmaktan kaçınmak gerekir.
Ehl-i Beyt İmamları'ndan rivayet edilen hadislerde de Kur'ân-ı Kerim'in şanına uygun
olmayan nağmelerden, özellikle fıskufücur sahiplerinin kullandıkları nağmelerden şiddetle sakındırılmıştır:
İmam Cafer Sadık (a.s) Peygamber efendimizden (s.a.a) şöyle rivayet etmiştir:
Kur'ân'ı Arap makamları ve sesleriyle okuyun; fasıkların ve büyük günah işleyenlerin makamlarıyla okumaktan sakının. Benden sonra bazı kavimler gelecek ki,
Kur'ân'ı şarkı, ağıt ve ruhbanlık ilahileri şivelerinde seslerin titretilmesi gibi seslerini titreterek okurlar; Kur'ân onların boğazlarından aşağı inmez. Onların ve bu
işlerinden hoşlananların kalpleri tersyüz olmuştur.4
1- Usul-i Kâfî, c.2, s.616. İmam Musa Kâzım'ın (a.s) da sesinin güzel olduğu ve Kur'ân'ı güzel
okuduğu rivayet edilmiştir. Bir gün İmam Musa Kâzım (a.s) şöyle buyurdu: "İmam Seccad (a.s) Kur'ân
okuduğu zaman bazen biri oradan geçtiğinde onun sesinin güzelliğinden dolayı kendinden geçiyordu."
İmam sonra şöyle devam etti: "İmam, o güzel sesinin bir kısmını gösterecek olursa, insanlar dayanamazlar." Bunun üzerine İmam'a, "Allah Resulü insanlara namaz kıldırmıyor ve yüksek sesle Kur'ân okumuyor
muydu?" diye sordular. İmam (a.s) buna şöyle cevap verdi: "Allah Resulü, arkasında duran kişilerin güçlerini göz önünde bulunduruyordu." Bk. el-İhticac, c.2, s.396. Bu gibi hadislerden, Ehl-i Beyt'in insan-ı
kâmil'de olması gereken tüm özelliklere en yüksek derecede sahip oldukları anlaşılıyor.
2- Lahn: Güzel ve ahenkli ses.
3- Mecmua-i Verram, c.1, s.3.
4- Usul-i Kâfî, c.2, s.614.
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Kur'ân-ı Kerim okurken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de, Kur'ân okurken sesin haddinden fazla yükseltilmemesidir.
Resul-i Ekrem (s.a.a) Ebuzer'e şöyle vasiyet etmiştir:
Ey Ebuzer! Cenazenin yanında, savaşta ve Kur'ân okurken sesini alçalt.1
İnsan bu noktaya dikkat ederek Kur'ân'ı sesli veya sessiz okumakta serbesttir; haline uygun hareket ederek sesli veya sessiz okuyabilir. Ancak istisnai durumlar dışında
genel olarak dikkati toplayabilmek ve ihlası koruyabilmek için müstehap amelleri ve
bu cümleden Kur'ân okumayı daha az dışa yansıyacak şekilde yapmak daha iyidir.
Kur'ân-ı Kerim'in bazı surelerini okumanın fazileti hakkındaki rivayetlerde de bu hususun üzerinde durulmuştur.2
Fakat Kur'ân'ın gönlü okşayan güzel sesle okunması önemle vurgulandığı için, insanın dikkatini azaltmayacaksa, riya ve gösterişe de neden olmayacaksa, fazla yüksek
olmaması kaydıyla Kur'ân'ı gönlü okşayan güzel sesle okumak tercih edilir.
Özellikle insanın evde Kur'ân okuduğunda evdekilerin de duyması için sesli okuması daha iyidir; fakat sesini kulağı rahatsız edecek ve Kur'ân'a dikkati dağıtacak derecede yükseltmemelidir. Ehl-i Beyt'in tavsiye ettiği tarz budur.
Ebu Basir'den şöyle rivayet edilmiştir: İmam Muhammed Bâkır'a, "Kur'ân okurken sesimi yükselttiğim zaman Şeytan gelerek, 'Sen bu hareketinle ailen ve insanlara
karşı riya yapıyorsun' diye vesvese veriyor." dedim. Bunun üzerine İmam (a.s) şöyle
buyurdu:
Ey Ebu Muhammed! Kur'ân'ı yüksek sesle alçak ses arasında orta seviyede oku ve
sesini ailene duyur. Sesini boğazında titret; çünkü Allah Teala güzel sesin boğazda
titretilmesini sever.3

Kur'ân'ı Tertil ile Okumak ve Acele Etmemek
Kur'ân-ı Kerim'i okumanın Kur'ân ve hadislerde beyan edilen adabından biri de,
onu tertil ile okumaktır. Allah Teala şöyle buyuruyor:
Ey örtünüp bürünen! Birazı hariç geceleri (ibadet ve namaz için) kalk; (gecenin)
yarısını veya ondan biraz azalt, ya da ona (biraz) artır ve Kur'ân'ı ağır ağır (tertil
ile) oku.4
1- Şeyh Tusî, el-Emalî, s.533.
2- Kadir Sûresi'ni okumak hakkındaki hadiste bu sureyi sessizce okumanın daha faziletli olduğu
açıklanmıştır.
3- Usul-i Kâfî, c.2, s.616.
4- Müzzemmil, 1-4.
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Tertil, kelime ve harfleri dikkatlice yavaş yavaş okumak demektir.1
Ehl-i Beyt İmamları'ndan nakledilen hadislerde de tertilin anlamı açıklanarak
Kur'ân-ı Kerim'i tertil ile okumak için birtakım özellikler sayılmıştır.
İmam Musa Kâzım (a.s) babalarından şöyle rivayet etmiştir:
Resul-i Ekrem'e (s.a.a) Allah Teala'nın, "Kur'ân'ı ağır ağır (tertil ile) oku." buyruğu
hakkında sordukları zaman şöyle buyurdu: "Kur'ân'ı açık ve anlaşılır bir şekilde oku.
Onu kum gibi dağıtma ve şiir gibi aceleyle ve peş peşe de okuma. Kur'ân'ın insanı
hayrete düşüren mevzularının üzerinde dur, bekle ve Kur'ân ile kalplerde dönüşüm
meydana getir ve sureyi bir an önce bitirip sonuna varmayı da aklından geçirme."2

Bu ve benzeri hadislere göre Kur'ân-ı Kerim'i tertil ile okumak için gerekli özellikler şunlardır:
1- Harfleri doğru telaffuz etmek ve kelimeleri açık bir şekilde çıkarmak.
2- Bir kelimenin harflerini veya bir cümlenin kelimelerini dağıtıp birbirinden ayırmaktan sakınmak.
3- Kur'ân'ı içten okumak ve ayetlerin anlamlarına dikkat etmek.
4- Kur'ân okurken acele etmemek ve bir an önce surenin sonuna ulaşmaya çalışmamak.
İmam Cafer Sadık'tan (a.s) nakledilen bir hadiste, Kur'ân-ı Kerim'in "Kur'ân'ı
ağır ağır (tertil ile) oku." ayetiyle ilgili olarak tertil için başka bir özellik daha zikredilmiştir:
Ebu Basir, İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir:
Tertil, durarak ve sesi güzelleştirerek okumaktır.3
Kur'ân-ı Kerim'i tertil ile okumanın asıl amacı, Kur'ân'ın kalpte etki etmesi için
gerekli ortamı hazırlamaktır. Açıktır ki, kalpte derin ve kalıcı bir etki bırakması, ancak
akıl ve düşüncenin etkilenmesiyle mümkündür. Bu nedenle tertilde, bir taraftan ayetleri doğru bir şekilde anlayabilme ve okuyan kişiye düşünme imkânı sağlayan acele
etmemek tavsiye edilirken, diğer taraftan da kalpte ekti etmesi için kelimeleri açık bir
şekilde telaffuz etmek ve Kur'ân-ı Kerim'i güzel sesle okumak vurgulanmıştır.
Kur'ân-ı Kerim'in yirmi üç yıl içerisinde nazil oluş şekli de, tedricî ve tertil üzereydi. Bunun amacının, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) mübarek kalbinin sağlamlaştırılması
olduğu bildirilmiştir. Kur'ân-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmaktadır:
Küfre düşenler, "Kur'ân ona bir defada indirilseydi ya!" derler. Onunla senin kalbini sağlamlaştıralım diye böyle indirdik ve onu ağır ağır okuduk.4
1- bk. Sıhahu'l-Lügat ve en-Nihaye.
2- Biharu'l-Envar, c.89, s.215, Nevadiru'r-Ravendî'den naklen.
3- Fazl b. Hasan Taberî, Mecmau'l-Beyan, c.5, s.378.
4- Furkan, 32.
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Kur'ân-ı Kerim'in ayetlere bölünmesi de tertil ile okunmasına yardımcı oluyor. Bu
bölünme bize, doğal olarak az da olsa her ayette durmamız ve sonra diğer ayeti okumaya başlamamız için fırsat veriyor.
Kur'ân'ı Ağlayarak ve Hüzünlü Bir Sesle Okumak
Hüzün ve ağlama, insanın maksada ulaşmaması ve muradından uzak düşmesi gibi
çeşitli mahrumiyetlerle ortaya çıkan ve kalbin kırıklığını bildiren bir durumdur. O halde
ağlama ve hüzün, hem insanın eksiklikleri ve mahrumiyetlerinin bilincinde olduğunu,
hem de hedefine ulaşmak için her türlü fedakârlığa hazır olduğunu göstermektedir.
İnsanı, varlığının hakikatleri ve manevî makamları ile yüz yüze getiren ve çabalarının ebedî dünyadaki neticesini gözleri önüne seren Kur'ân-ı Kerim, gönüllerde
oluşturduğu cennet iştiyakı ve cehennem korkusuyla hüzün ve kedere sebep olur. Bu
hüzün, kendini bazen gözden dökülen yaşlar halinde gösterir. Bu hal, insanın en iyi
hallerinden biridir. Çünkü insanın, dertlerinin bilincinde olduğunu ve gaflet uykusundan uyandığını gösterir. İnsan, bu hal içersinde hüzün ve ağlama sonucu kalbinin yumuşamasıyla, gaflet ve benzeri nedenlerle kaybettiği şeyleri telafi etmeye karar verip,
Kur'ân-ı Kerim'den dertlerini tedavi etmek için yararlanabilir.
İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir:
Kur'ân, hüzünle nazil olmuştur; o halde onu hüzünle okuyun.1
Kur'ân-ı Kerim'in hüzünle nazil olmasının anlamı şu olabilir: Kur'ân-ı Kerim, hidayet ve eğitim kitabı olduğu için ilacı vermeden önce insana manevî dertlerini tanıtıp
o dertlerin acı etkilerini bildirerek onda hüzün oluşturur. Bu hüzün, olumsuz bir hüzün
olmayıp, aksine insanda çaba gösterip salih amel işlemek için saik meydana getiren bir
hüzündür. O halde Kur'ân-ı Kerim'i hüzünlü bir makamla okumak ve anlamları üzerinde -özellikle de kıyametle ilgili ayetlerde- düşünmek, böylece kalpte bilinç ve hüzün
zeminlerini oluşturmak gerekir.
Başka bir hadiste ise şöyle geçer:
Her kim Kur'ân okur da Allah'ın huzurunda ürperip boyun eğmez, kalbi yumuşayıp mahzun olmazsa, Allah'ın azametini küçümsemiş ve apaçık bir zarara uğraşmış olur.2
Allah Resulü (s.a.a) Kur'ân'ı dikkatle okur ve nakledilen rivayetlere göre bazı
ayetleri duyunca gözleri yaşla dolar ve bazen ağlardı.
Ehl-i Beyt İmamları da Peygamber efendimiz (s.a.a) gibi Kur'ân-ı Kerim'i mahzun
bir şekilde okurlar ve bazı ayetleri okuduklarında ağlarlardı.
1- Usul-i Kâfî, c.2, s.614.
2- Misbahu'ş-Şeria, s.29.
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Meymun Kaddah'tan şöyle rivayet edilmiştir: İmam Muhammed Bâkır (a.s),
"Oku." buyurdu. Ben, "Nereden okuyayım?" diye sordum. İmam (a.s), "Yedinci sureden oku." buyurdu. Ben o sureyi ararken İmam (a.s), "Yunus Sûresi'ni oku." buyurdu.
Ben Yunus Sûresi'ni okumaya başladım. Nihayet şu ayete ulaştım: "İyi işler yapanlara
iyilik ve daha fazlası (mükâfat olarak) vardır. Yüzlerini ne kara bir toz ve ne de zillet
sarar. İşte onlar cennetliktirler ve orada ebedi kalırlar." İmam (a.s) sonra, "Yeter." bu-

yurdu ve şöyle devam etti: "Allah Resulü (s.a.a), 'Ben Kur'ân okuduğum zaman nasıl
yaşlanmadığıma hayret ediyorum.' buyurmuştur." 1

İmam Musa Kâzım'ın (a.s) yarenlerinden biri olan Hafs, İmam'ın (a.s) Kur'ân okumasıyla ilgili olarak şöyle diyor:
Ben insanlar arasında İmam Musa b. Cafer kadar kendisi için korkan, bir o kadar
da ümitvar olan birini daha görmedim. İmam'ın Kur'ân okuması hüzünlüydü. Bir
kişiyle konuşuyormuş gibi Kur'ân okurdu.2

Abbasî halifesi tarafından İmam Rıza'nın (a.s) Medine'den Horasan'a getirilişi
sırasında kendisine eşlik etmek üzere görevlendirilen Reca b. Zahhak, Medine'den
Merv'e doğru yolculukları sırasında İmam'ın (a.s) durumunu şöyle anlatıyor:
"İmam Rıza (a.s), Horasan yolunda her akşam yatağında çok miktarda Kur'ân okurdu; cennet veya cehennemden bahseden bir ayete ulaştığı zaman ağlayarak Allah'tan
cenneti istiyor ve cehennem ateşinden Allah'a sığınıyordu…"3
Resul-i Ekrem (s.a.a) ashabına, Ehl-i Beyt İmamları da takipçilerine Kur'ân'ı hüzünlü bir şekilde okumalarını tembih etmişlerdir. Özellikle kıyametle ilgili ayetleri
okuyup ağlamayı tavsiye etmişlerdir.
İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir:
Allah Resulü (s.a.a), ensardan olan bir grup gencin yanına gelerek, "Size Kur'ân
okumak istiyorum; kim ağlarsa ona cennet verilir." buyurdu. Sonra Zümer
Sûresi'nin son ayetlerinden olan "Kâfir olanlar, bölük bölük cehenneme doğru sürülürler." ayetinden başlayarak surenin sonuna kadar okudu. Bunun üzerine bir kişi
dışında bütün gençler ağladılar. O genç dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Ben ağlar gibi
oldum, ama gözümden yaş gelmedi." dedi. Resul-i Ekrem (s.a.a), "Ben yeniden
okuyacağım; kim ağlar gibi bir hale girse cennetlik olur." buyurdu ve sonra yeniden
bu ayetleri onlara okudu. Bunun üzerine o genç ağlar gibi bir hale girdi ve hepsi
cennetlik oldular.4
1- Usul-i Kâfî, c.2, s.633; Tefsir-i Ayyaşî, c.2, s.120.
2- Usul-i Kâfî, c.2, s.619.
3- Uyun-u Ahbari'r-Rıza, c.2, s.182.
4- Şeyh Saduk, el-Emalî, s.546.
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Zerr b. Hubeyş diyor ki: Kûfe'nin Merkez Camii'nde Emîrü'l-Müminin Hz. Ali'nin
yanında Kur'ân okuyordum. "Ha Mîm"le başlayan surelere ulaştığım zaman bana, "Ey
Zerr! Kur'ân'ın gelini olan surelere ulaştın." dedi. "Ha Mîm Ayn Sîn Kaf" ile başlayan
Şûra Sûresi'nin "İman edip iyi işler yapanlar ise, cennet bahçelerindedirler. Rableri katında diledikleri her şey onlara vardır. İşte bu, büyük bir lütuftur." ayetine ulaştığım zaman
Hz. Ali yüksek sesle ağlamaya başladı. Sonra başını gökyüzüne kaldırarak, "Ey Zerr!
Benim edeceğim duaya 'amin' de.' dedi. Sonra şöyle dedi:
Allah'ım! Ben senden tevazu sahiplerinin tevazusunu, müminlerin ihlasını, iyi kişilerle arkadaş olmayı, iman hakikatlerini hakkıyla kavramayı, bütün iyiliklerden
birikim edinmeyi, bütün günahlardan uzak olmayı, rahmetinin benim hakkımda kesinleşmesini, bağış ve mağfiretinin yüceliğini, cennete ulaşmayı ve cehennem ateşinden kurtulmayı diliyorum.
Daha sonra şöyle buyurdu:
Ey Zerr! Kur'ân'ı hatmettiğinde (Allah'ı) bu dualarla çağır; habibim Allah Resulü
(s.a.a) bana Kur'ân'ı hatmettiğim zaman bu duaları okumamı emretti.1
İmam Ali'nin (a.s) müminler ve muttakiler hakkındaki buyruklarında da bu hususun üzerinde durulur:
Muttakiler, gece oldu mu ayaklarının üzerinde ibadete dururlar; Kur'ân ayetlerini,
anlamlarını düşünerek ağır ağır okurlar; onunla mahzun olurlar; dertlerinin devasını
onda bulurlar. İçinde teşvik bulunan bir ayetle karşılaştıklarında ona ümit bağlar, güvenirler; şevkle ona yönelirler; onda vadedilen mükâfatı gözlerinin önünde sanırlar.
İçinde korkutma ve uyarı bulunan bir ayetle karşıladıklarında ise, kalpleriyle ona kulak verirler; cehennemin soluması ve uğultusunu kulaklarının dibinde hissederler.2
Burada hatırlatılması gereken bir husus var, o da şudur: İnsanın inanç ve amel ile
ilgili fikrî ve aklî konularda fikrî sapmalara uğramaması için kılavuz ve ölçüye ihtiyacı
olduğu gibi, manevî konularda da şeytanî telkinleri gerçek müşahede ve mükaşefelerden, sofilerin batıl amellerini ariflerin doğru seyir ve sülukundan ayırt edebilmek için
kılavuz ve ölçüye ihtiyacı vardır. Bu ölçü, Sekaleyn hadisi ve benzeri apaçık delillere
göre Kur'ân-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'tir. O halde Kur'ân-ı Kerim veya Ehl-i Beyt tarafından
onaylanmayıp eleştirilen yol ve metot batıl olduğu için insanı Allah'a yaklaştıramaz.
Kimi tasavvuf ekollerine yönelerek hipnotizma ve benzeri gayr-i meşru işlerinde
Kur'ân-ı Kerim'den istifade eden ve ayetleri özel bir yöntemle tekrarlayarak kendilerinden geçip akıl ve düşüncelerinin faaliyetini durduran ve böylece Allah'a yaklaştıklarını sananlar, Ehl-i Beyt açısından hiçbir kemale ulaşmadıkları gibi, Şeytan'ın elinde
birer alet olmuşlardır.
1- Biharu'l-Envar, c.89, s.206.
2- Şeyh Saduk, el-Emalî s.570; Nehcü'l-Belaga, s.304.
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Nitekim Cabir diyor ki: İmam Muhammed Bâkır'a (a.s), "Bazı insanlara Kur'ân'dan
bir şey hatırlatılınca veya okununca kendilerinden geçiyorlar; öyle ki, elleri ve ayakları
kesilecek olsa fark etmezler!" dedim. İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Suphanallah! Bu
Şeytan'dandır. Onlar, bu gibi özelliklerle anılmamışlardır; onlar sadece yumuşaklık,
incelik, gözyaşı ve korkmak gibi özelliklerle anılmışlardır."1
Dolayısıyla Kur'ân-ı Kerim'in etkisi insanın uyanışı, rüştü ve kalbinin yumuşaması yönünde olmalıdır; aklın faaliyetini durdurmak, bir nevi baygınlık ve iradesizlik
getirmek yönünde olmamalıdır. Elbette bunu, enbiya ve evliyanın Hak Teala'nın tecellisini görmeleri sonucu bayılmalarıyla karıştırmamak gerekir. Enbiya ve evliyadaki
bu baygınlık, göksel kaynaklı olup ruhun yücelmesine neden olur; ama söz konusu
grupların bu halleri, yersel kaynaklı olup ruhun sapmasına sebep olur.
Tedebbür ve Amelle Birlikte Olan Okuma
Kur'ân-ı Kerim, sürekli insanı düşünmeye ve anlamaya davet etmekte ve ayetlerinin üzerinde derinlemesine düşünmeye çağırmaktadır:
Ayetleri üzerinde iyice düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsın diye bu sana indirdiğimiz kutlu bir kitaptır.2
Onlar, Kur'ân'ı hakkıyla düşünmezler mi? Yoksa kalplerinde kalplere ait kilitler
mi var?3

Hadislerde de Kur'ân okurken düşünmenin çok önemli olduğu vurgulanmıştır:
İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) şöyle rivayet edilir:
Emîrü'l-Müminin Ali (a.s), "Size gerçek fakihin kim olduğunu bildireyim mi?" buyurdu. "Evet, ey Emîrü'l-Müminin!" dediler. Bunun üzerine, "Gerçek fakih, insanları
Allah'ın rahmetinden meyus etmeyen, Allah'ın azabına dair de güvence vermeyen,
günah işlemelerine izin vermeyen, Kur'ân'dan yüz çevirmeyen, Kur'ân dışındaki bir
şeye yönelmeyen kimsedir. Bilin ki, içinde anlama olmayan bir ilmin değeri yoktur.
Haberiniz olsun ki, içinde düşünme olmayan bir Kur'ân okumada fayda yoktur. Bilin
ki, içinde derinlemesine düşünme olmayan bir ibadette hayır yoktur' buyurdu."4
Kur'ân-ı Kerim, insanoğlunun dünya ve ahiret saadetini temin edecek hayat sistemini içermektedir. Bu hedefe ulaşmak için Kur'ân-ı Kerim'in ayetleri üzerinde düşünmek ve hayatın tüm dönemlerinde ondan yararlanmak gerekir. Kur'ân-ı Kerim, Allah
Teala'nın insanoğlunun kişisel ve toplumsal dertlerine derman olmak için sunduğu şifa
1- Usul-i Kâfî, c.2, s.616.
2- Sâd, 29.
3- Muhammed, 24.
4- Biharu'l-Envar, c.89, s.211.
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reçetesidir. Açıktır ki reçeteyi yanında bulundurup okumak, ancak onda yazılanları
anlayıp onlara uymak yolunda atılan bir adım olması durumunda faydalı olur.
İşte bu nedenle Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
Ey Allah kulları! Sizler hastalar gibisiniz, âlemlerin Rabbi Allah ise tabip gibidir.
Hastaların çıkar ve yararı, tabibin yaptığı ve onun için düşündüğü reçetededir; hastanın meylettiği ve önerdiği şeyde değil. O halde Allah'ın işini O'na bırakın ki, kurtuluşa erenlerden olasınız.1
Allah Teala buyuruyor ki:
Kur'ân'dan müminlere şifa ve rahmet kaynağı olan ayetler indiririz. Zalimlerin ise
sadece zararını artırır.2

Kur'ân-ı Kerim, insanın manevî kemali için gerekli olan çeşitli bilimleri içermektedir. Bu bilimlere ulaşmak için Kur'ân-ı Kerim'in ayetleri üzerinde düşünmek gerekir. Kur'ân ayetleri hakkında bu düşünme, insanı eğitim, ahlak, aile hayatı, toplumsal
konular vb. alanlarda ihtiyaç duyduğu sorulara cevap bulmak için acı tecrübelerden
geçerek ders almaktan kurtaracaktır. Kur'ân-ı Kerim'i tanımayan bihaber kişiler, bu
soruların cevabını bulmak için eksik tecrübelerin sonucuna ve sürekli değişen beşerî
teorilere bel bağlayıp hayatın önemli fırsatlarını kaçırıyorlar.
Müslümanların bu açıdan durumları daha bir acı vericidir; çünkü kendileri Kur'ân-ı
Kerim'in berrak kaynağının başında yer aldıkları halde ona ilgi duymayıp bir yudum
bulanık su için başkalarına el açmaktadırlar.
Hafs b. Kıyas, Zührî'den şöyle rivayet eder: İmam Zeynülabidin'in (a.s) şöyle buyurduğunu duydum:
Kur'ân ayetleri ilim hazineleridir; bir hazineyi açtığın zaman onun içindekine bakmak (ve üzerinde düşünmek) yakışır sana.3
Kur'ân-ı Kerim Üzerinde Düşünmenin Etkileri ve Sonuçları
Kur'ân-ı Kerim üzerinde düşünmek, bazen ilmî konuları araştırmak, edebî veya
tarihî inceliklere ulaşmak gibi tamamen bilimsel istifade amacına yönelik olur; bazen
de hidayet ve eğitim için ondan yararlanmak amacıyla olur. Kur'ân-ı Kerim'in ayetleri üzerinde düşünmekle ilgili vurgular, bu ikinci amaca yöneliktir. Kur'ân-ı Kerim'i
okuma adabı ile ilgili hadisler dışında, bu anlam, tedebbür ve düşünme kelimesiyle de
uyum içerisindedir. Çünkü "tedebbür", işin sonunu düşünmek anlamınadır. Buna göre,
Kur'ân-ı Kerim'i okuyan bir kimse, Kur'ân-ı Kerim'in mesajlarına uyup uymamanın
getireceği sonuçları göz önünde bulundurmalı ve yolunu bilinçli olarak seçmelidir.
1- Şeyh Tabersî, el-İhticac, c.1, s.45.
2- İsra, 82.
3- İbn Fahr-i Hillî, Uddetu'd-Dai, s.267.
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Hadislerde, Kur'ân-ı Kerim'in üzerinde düşünmek için birtakım özellikler ve etkiler sayılmıştır. Bunları şu başlıklar altında inceleyebiliriz:
a) Amel

Ehl-i Beyt hadislerinde Kur'ân-ı Kerim'in üzerinde düşünmeye yönelik davet ile
onu uygulamaya yönelik davet yan yana zikredilmiştir. Bu da Kur'ân-ı Kerim'in üzerinde düşünmeyle onu amele geçirme ve uygulamaya koyma arasındaki ayrılmaz ilişkiyi göstermektedir.
İmam Cafer Sadık (a.s), "Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu hakkıyla okurlar." ayeti hakkında şöyle buyurmuştur:
Onu tertil ile (tane tane ve düşünerek) okur, onun hakkında derinlemesine düşünür,
onun hükümlerine göre amel eder, onun vaatlerini ümit eder, onun tehditlerinden
korkar, kıssalarından ibret alır, emirlerini yerine getirir, nehiylerini terk ederler.
Allah'a andolsun ki tertil, Kur'ân'ın ayetlerini ezberlemek, harflerini okumak, surelerini, bölümlerini az veya çok okumak değildir. (Hak yoldan sapanlar,) Kur'ân'ın
harflerini ezberleyip hadlerini zayi etmişlerdir. Tertil, Kur'ân ayetleri üzerinde düşünmek ve Kur'ân hükümlerine uymaktır. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Ayetleri
üzerinde iyice düşünsünler diye bu sana indirdiğimiz kutlu bir kitaptır."1

İmam Hasan Mücteba (a.s) da 'Kur'ân-ı Kerim'e göre amel etmenin önemini şu
sözlerle açıklamıştır:
Dünyada bu Kur'ân'dan başka bir şey kalmamıştır. O halde onu kendinize imam ve
önder edinin. O, sizi hidayete yönlendirir. Kur'ân'a en layık kişi, ezberlememiş olsa
bile onunla amel eden kimsedir. Kur'ân'dan en uzak olan kimse ise, Kur'ân'ı okuyor
olsa bile onunla amel etmeyen kimsedir. Kur'ân'ı kişisel rey ve görüşüyle tefsir eden
kimse, gerçeğe ulaşsa bile kesinlikle yanlış yapmıştır. Bu Kur'ân kıyamet günü öncü
ve sevk edici olarak gelecektir; insanlardan Kur'ân'ın helallerini helal, haramlarını
haram bilen ve Kur'ân'ın müteşabih ayetlerine iman eden grubu cennete götürecek;
Kur'ân'ın hadleri ve hükümlerini zayi eden ve haramlarını helal sayan grubu da cehenneme sürecektir.2
b) Cennet ve Cehennem Anıldığı Zaman Hüzünlenmek

Kur'ân-ı Kerim üzerinde doğru düşünmenin belirtilerinden biri de, insanın cennet veya cehennemle ilgili ayetleri okuduğu zaman onlardan etkilenmesidir. Aklının
hükmü gereğince akıbetini düşünen bir insan, Allah Teala'nın saadet sahipleri için var
ettiği ebedî nimetleri ve şekavet sahipleri için vadettiği acı azapları ve er geç mutlaka
bu iki akıbetten biriyle karşılaşacağını hatırlayarak işinin sonunu, hangisine doğru git1- Mecmua-i Verram, c.2, s.236.
2- İrşad-i Kulub, c.2, s.79.
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mekte olduğunu düşünmelidir. Bu düşünme, kalpte, ahiret gününün ebedî nimetlerine
ulaşma şevki ve zarara uğrayanların safında yer alma korkusu şeklinde kendini gösterir
ve insanda ıslah zemini oluşturur.
Ebu Basir, İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s), "Onu hakkıyla okurlar" ayeti hakkında şöyle rivayet etmektedir:
Hakkıyla okumak, cennet ve cehennemden söz edilirken durup düşünmektir.1
İmam Cafer Sadık (a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır:
Cennetten söz eden bir ayette ulaştığın zaman dur ve Allah'tan cenneti dile; cehennem ateşinden bahseden bir ayete ulaştığın zaman dur ve cehennem ateşinden
Allah'a sığın.2
Kur'ân Okumanın Zaman ve Mekânı
Kur'ân okumak, bazı özel durumlar müstesna her zaman, her mekân ve her durumda tavsiye edilen ibadetlerdendir. Fakat bazı zamanlarda, bazı durumlarda ve bazı özel
yerlerde Kur'ân okumak, özellikle ve sıkça tavsiye edilmiştir. Örneğin:
Namazda

Namazda Kur'ân okumakla namaz dışında Kur'ân okumanın sevabını karşılaştıran
hadislerden, namazda Kur'ân okumanın önemi ve sevabı apaçık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu hadislerden bazılarını "Kur'ân Okumanın Fazileti" bölümünde naklettik.
Gece Yarısı

Allah Teala, Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:
Birazı hariç geceleri (ibadet ve namaz için) kalk... ve Kur'ân'ı ağır ağır oku.3

Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
Ancak iki kişi kıskanılır: Allah'ın kendisine mal verdiği ve onu gece gündüz infak
eden kimse ile Allah'ın kendisine Kur'ân verdiği ve gece gündüz onunla uğraşan
kimse.4
Daha önce de naklettiğimiz gibi Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
Kim bir gecede (Kur'ân'dan) on ayet okursa, gafillerden yazılmaz. Kim elli ayet
okursa, zikredenlerden yazılır. Kim yüz ayet okursa, itaatkârlardan yazılır. Kim iki
yüz ayet okursa, huşu edenlerden yazılır. Kim üç yüz ayet okursa, kurtuluşa erenlerden yazılır. Kim beş yüz ayet okursa, çaba sarf edenlerden yazılır. Kim bin ayet
1- Tefsir-i Ayyaşî, c.1, s.57.
2- Usul-i Kâfî, c.2, s.618.
3- Müzzemmil, 2 ve 4.
4- Şeyh Saduk, el-Hısal, c.1, s.77.
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okursa, onun için bir kantar altın yazılır. Bir kantar, on beş bin mıskal altındır; bir
mıskal, yirmi dört kırattır ki, en küçüğü Uhud dağı gibidir, en büyüğü ise gökle yerin
arası kadardır.1
Günün Başlangıcında

İmam Zeynülabidin (a.s) şöyle buyurmuştur:
Gece ile gündüz arasında bir yeşil alan var ki, iyiler onun ışığında yükselirler, muttakiler onun bahçelerinde nimetlerden faydalanırlar. Bunlar, geceyi ibadetle ve gündüzü oruçla geçirerek erimişlerdir.O halde günün başlangıcında Kur'ân okuyun, bitişinde ise tazarru ederek istiğfar edin.2
Ramazan Ayında

İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur:
Her şeyin bir baharı vardır; Kur'ân'ın baharı ise Ramazan ayıdır.3
Allah Resulü (s.a.a), Ramazan ayının özellik ve faziletlerini sıraladığı meşhur Şabaniyye hutbesinde şöyle buyurmuştur:
Kim bu ayda Kur'ân'dan bir ayet okursa, diğer aylarda Kur'ân'ı hatmeden kimse
kadar sevap alır.4
Nerede Kur'ân Okuyalım?

Bazı yerlerde Kur'ân okumakla ilgili özel tavsiyeler vardır; onlardan bazıları
şöyledir:
Evde

Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
Kur'ân okuyarak evlerinizi nurlandırınız ve Yahudilerle Hıristiyanların yaptıkları
gibi evlerinizi mezarlığa çevirmeyin; onlar evlerini bırakıp havralarda ve tapınaklarda namaz kılıyorlardı. Çünkü evde çok Kur'ân okunursa, hayrı da artar ve ev halkı
rahatlığa ve genişliğe çıkar; gökyüzündeki yıldızlar yerdekiler için nasıl parlıyorsa,
o ev de gök ehli için öyle parlar.5
İmam Cafer Sadık (a.s), Emîrü'l-Müminin Hz. Ali'nin (a.s) şöyle buyurduğunu
rivayet eder:
1- el-Kâfî, c.2, s.612.
2- İrşadu'l-Kulub, c.1, s.83.
3- Usul-i Kâfî, c.2, s.630; bk. Sevabu'l-A'mal, 103.
4- Şeyh Saduk, el-Emalî, s.94.
5- Usul-i Kâfî, c.2, s.610.
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İçinde Kur'ân okunan ve Allah'ın adı anılan evin bereketi artar ve melekler o evde
hazır olur, şeytanlar ondan uzaklaşırlar. Yıldızlar yerdekiler için nasıl parlıyorsa, o
ev de göktekiler için öyle parlar. İçinde Kur'ân okunmayan ve Allah'ın adı anılmayan bir evin bereketi azalır, melekler ondan ayrılır ve şeytanlar ona dolar.1
Mekke-i Mükerreme'de

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:
Kim Mekke'de Kur'ân'ı hatmederse, Allah Resulü'nü ve yine cennetteki menzilini
görmeden ölmez.2
Bazı durum ve yerlerde ise Kur'ân okumamak emredilmiştir:

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:
Yedi kişi Kur'ân okuyamaz: Rükû halindeki insan, secde halindeki insan, tuvaletteki
kişi, banyodaki kişi, cünüp, nifas kanı gören kadın ve aybaşı halindeki kadın.3
Açıktır ki, tuvalette, banyoda, cünüp iken, nifas ve hayız halinde iken Kur'ân okumamanın emredilmesi, Kur'ân okurken edepli ve taharetli olma gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü insan bu hallerde bir şekilde temiz ve pak olma halinden çıkar.
Oysa Kur'ân, insanı her türlü çirkinlikten ve batıl işlerden uzak durmaya ve iç ve dış
temizliğe davet etmektedir. Dolayısıyla Kur'ân okuyan kimsenin onun öğretileriyle
uyum içerisinde olmak için her şeyden önce taharetli olması gerekir. Bu uyumluluğa
riayet etmeden Kur'ân-ı Kerim'den yararlanmak imkânsızdır. Kur'ân-ı Kerim şöyle buyurmuştur: "Tertemiz kılınmış olanlardan başkası ona dokunamaz."
Rükû ve secdede Kur'ân okunmamasının nedeni, Kur'ân'ın eğitim ve öğretim kitabı olması olabilir. Açıktır ki, rükû ve secde halinin eğitim ve öğretimle bir ilgisi
yoktur. Rükû kulluğun ilanı, Allah Teala'nın karşısında huzur ve huşu duymak; secde
ise O'nun karşısında insanın aşkı ve sevgisini ilan etmesi ve tam bir boyun eğme içinde
olmasıdır. Bu durum, Kur'ân okumak ve diğer öğretilerle aşina olmak sonucu insanda
oluşan marifetten sonra gelir. Namazın ilk rekâtlarında kıraatin secde ve rükûdan önce
yer almasının nedeni de bu olabilir.
Kur'ân Okumadan Önce ve Sonra Okunan Dualar
Kur'ân okumanın adabından biri de, Kur'ân okumadan önce ve sonra ve yine
Kur'ân'ın tamamını okuyup hatmettikten sonra Peygamber efendimizden (s.a.a) ve Ehl-i
Beyt'ten nakledilen duaları okumaktır. Bu duaları, özellikle anlamlarına dikkat ederek
okumak, Kur'ân okumanın etki ve faydalarını korumak açısından oldukça önemlidir.
1- Tehzibu'l-Ahkam, c.5, s.468.
2- Tehzibu'l-Ahkam, c.5, s.468.
3- el-Hısal, c.2, s.358.
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İmam Cafer Sadık (a.s), Kur'ân okurken sürekli şu duayı okurdu:
Allah'ım, ey Rabbimiz! Hamd sana mahsustur; güç ve kudrette teksin ve sarsılmaz
saltanat senindir. Hamd sana mahsustur; sen izzetin ve kibriyan nedeniyle en yücesin, göklerden ve büyük Arş'tan daha yücesin. Rabbimiz! Hamd sana mahsustur; sen
kendi ilmine dayanıyorsun ve her ilim sahibi sana muhtaçtır. Rabbimiz, ey ayetleri
ve büyük zikri (Kur'ân'ı) indiren! Hamd sana mahsustur. Rabbimiz! Bize hikmeti ve
aydınlatıcı yüce Kur'ân'ı öğrettiğin için hamd sana mahsustur. Allah'ım! Biz Kur'ân
öğrenmeye meyletmeden önce sen onu bize öğrettin. Biz onun yararını bilmeden
önce sen bizi onunla şereflendirdin. Allah'ım! O, bizden bir hareket, çare arama ve
güç olmaksızın senden bize bir minnet, bir lütuf, bir bağış, bir bahşiş, bir rahmet, bir
nimet olduğuna göre, onu güzel okumayı, ayetlerini ezberlemeyi, müteşabihlerine
iman etmeyi, muhkem ayetlerine amel etmeyi, tevillerine yol bulmayı, tedbirinde
hidayete ulaşmayı ve nuruyla aydınlanıp basiret edinmeyi bize sevdir.
Allah'ım! Onu nasıl dostların için şifa ve düşmanların için şekavet, sana karşı günah işleyenler için körlük, sana itaat edenler için nur ettiysen, Allah'ım, onu bizim
için azaptan uzak tutan bir duvar, gazabına karşı bir kalkan, sana karşı günah işlemekten alıkoyan bir engel, öfkenden kurtaran bir güven ve sana itaat etmek için bir
kılavuz kıl ve sana mülaki olacağımız gün için bir nur kıl ki, yaratıkların arasında
onunla aydınlık kazanalım ve onun vesilesiyle senin sırat köpründen geçip cennetine yönelelim.
Allah'ım! Onu taşımakla birlikte onu anlamama bedbahtlığından, ona göre amel
etme hususunda kör gibi davranmaktan, hükmünde haksızlık etmekten, hedefleri
karşısında ululanmaktan ve hakkında kusur etmekten sana sığınıyoruz.
Allah'ım! Onun ağırlığını bizden al, mükâfatını bize gerekli kıl, şükrünü bize bırak
ve onu gözetip korumamız için bizi onun koruyucularından kıl.
Allah'ım! Bizi öyle kıl ki, onun helalini izleyelim, haramından sakınalım, hadlerini
uygulayalım, farzlarını yerine getirelim.
Allah'ım! Kur'ân okumanın tatlılığını, emirlerini ayakta tutmanın sevincini, onu
düzenli okumanın korkusunu, her gece ve gündüz emirlerine uyma gücünü bize
bahşet.
Allah'ım! Az bir uyku ile bizi doyur, gecenin bir saatinde bizi uyuyanların uykusundan uyandır ve duanın kabul olacağı zamanda bizi uyuklayanların uyuklamasından kurtar.
Allah'ım! Kalplerimize onun bitmek bilmeyen şaşırtıcı bilgileriyle karşılaştığımızda
bir zekâ, onu dilimizde gezdirdiğimizde bizebir lezzet, onu okuduğumuzda bir ibret
dersi ve onu anlamak istediğimizde bir açık yarar ver.
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Allah'ım! Onu kalbimize yerleştirmemekten, onu yastık edinmekten, onu arkamıza
atmaktan sana sığınırız. Onun öğütleri karşısında kalbimizin katılaşmasından sana
sığınırız.
Allah'ım! Onda açıkladığın ayetlerden faydalanmamızı ve onda verdiğin örneklerden öğüt almamızı sağla; onun teviliyle kötülüklerimizi ört; onunla mükâfat bakımından iyiliklerimizi kat kat artır; onunla sevap bakımından derecelerimizi yükselt;
onunla ölümümüzden sonra bize müjde ver.
Allah'ım! Onu, senin karşında durduğumuz zaman bize güç verecek bir azık, sana
doğru geleceğimiz apaçık bir yol, kendisiyle nimetlerine şükredeceğimiz yararlı bir
ilim, kendisiyle senin isimlerini tespih edeceğimiz sadık bir huşu kıl.
Allah'ım! Sen onu hüccet kıldın ve onunla bizim mazeretimizi kestin, onunla bize
şükrünü yerine getiremeyeceğimiz bir nimet verdin.
Allah'ım! Onu bize, sürçmelerde ayaklarımızı sabit kılacak bir dost, bizi iyi amellere yönlendirecek bir kılavuz, sapma ve yanlışa meyletme durumunda bizi doğruya
yönlendirecek bir yardımcı, kınamalar ve yorgunluklar karşısında bize güç verecek
bir destekçi kıl ki, bizi arzulanan en güzel sonuca ulaştırsın.
Allah'ım! Onu, bizim için lika gününde şefaatçi, yükseliş gününde silah, hüküm
verme gününde hüccet, ne yeryüzünün ve ne de gökyüzünün kalacağı ve her çaba
harcayanın çabası miktarında mükâfatlandırılacağı karanlık gününde nur kıl.
Allah'ım! Onu susuzluk gününde susuzluğumuzu gidermemizin, karşılık verme gününde girenler için sürekli olup alevleri yükselen yakıcı cehennem ateşinden kurtulmamızın vesilesi kıl.
Allah'ım! Yerdeki ve gökteki bütün varlıkların bir araya toplandığı günde onu bizim
için bütün milletlere apaçık bir delil kıl.
Allah'ım! Bize şehitlerin makamlarını, saadete ermişlerin hayatını ve peygamberlerin komşusu olmayı nasip et. Gerçekten sen duayı duyansın.1

Yine İmam Cafer Sadık (a.s), Kur'ân'ı eline aldığı zaman onu açıp okumaya başlamadan önce şu duayı okurdu:
Allah'ım! Şehadet ederim ki, bu senin tarafından peygamberin Muhammed b.
Abdulah'a nazil olan kitabın ve Peygamberinin dilinden konuşan kelamındır; sen
onu kendi tarafından yaratıklarına hidayet edici ve kendinle kulların arasındaki muttasıl ip kıldın.
Allah'ım! Ben senin ahdini ve kitabını açtım. Allah'ım! Benim ona bakışımı ibadet,
onu okumamı düşünce, onun üzerinde düşünmemi ibret alma kıl. Beni onda verdiğin
öğütlerden öğüt alanlardan, günah saydıklarından sakınanlardan kıl. Onu okurken
1- Usul-i Kâfî, c.2, s.573-575.
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kulağımı mühürleme, gözüme perde çekme, okumamı içinde düşünme olmayan bir
kıraat etme. Beni onun ayetleri ve hükümleri üzerinde düşünen, dininin hükümlerini
alıp kabul eden biri eyle. Benim ona bakışımı gaflet ve kıraatimi boş etme. Gerçekten sen şefkatli ve merhametlisin.1

Kur'ân-ı Kerim'in bir bölümünü okuduktan sonra ise şu duayı okurdu:
Allah'ım! Peygamberin Muhammed'e -salavat ve rahmetin onun üzerine olsun- indirdiğin kitapta benim için takdir ettiğin şeyi okudum. Bundan dolayı ey Rabbimiz,
sana hamdolsun, sana şükürler olsun; bizim için takdir ettiğin ve bizi muvaffak ettiğin şeyden dolayı sana minnettarız. Allah'ım! Beni senin helalini helal ve haramını
haram sayanlardan, günah olarak nitelediğin davranışlardan sakınan, Kur'ân'ın muhkem ve müteşabihine, nâsıh ve mensuhuna iman edenlerden eyle. Kur'ân'ı benim
için şifa, rahmet, korunma ve zafer vesilesi kıl.
Allah'ım! Kur'ân'ı kabrimde, haşrolunca ve tekrar dirilince benim gönül dostum
kıl. Okuduğum her ayet karşısında onu benim için bereketli kıl ve okuduğum her
harf karşısında cennetin en yüksek makamında bana bir derece ver. Kabul et, ey
âlemlerin Rabbi!
Allah'ım! Peygamberin, seçtiğin, beğendiğin, kılavuzun ve insanları senin yoluna
davet eden Muhammed'e ve velin, peygamberinden sonra halifen Emîrü'l-Müminin
Ali'ye, senin dininin koruyucuları ve hakkının emanetçileri olan onların vasilerine
salat eyle. Selamın, rahmet ve bereketlerin onların üzerine olsun.2

Kur'ân-ı Kerim'i hatmettikten sonra da şu duaların okunması tavsiye edilmiştir:
Emîrü'l-Müminin Ali (a.s) şöyle buyuruyor: "Habibim Allah Resulü (s.a.a),
Kur'ân'ı hatmettiğim zaman şu cümleleri okumamı emretti:"
Allah'ım! Senden huşu edenlerin tazarruunu, yakin edenlerin ihlasını, iyi kişilerin
arkadaşlığını, iman gerçeklerini hak etmeyi ve bütün iyiliklerden yararlanmayı, bütün günahlardan uzak olmayı, rahmetinin gerekliliğini, bağışının yüceliklerini, cennete ulaşmayı ve cehennem ateşinden kurtulmayı diliyorum.3
Yine Müminlerin Emîri Hz. Ali (a.s), Kur'ân'ı hatmettiği zaman şöyle derdi:
Allah'ım! Kur'ân ile göğsümü genişlet, Kur'ân ile bedenimi harekete geçir, çalıştır;
Kur'ân ile gözümü nurlandır, Kur'ân ile dilimi aç, beni yaşattığın müddetçe Kur'ân
konusunda bana yardım et. Kuşkusuz, senin yardımın olmaksızın hiçbir güç ve kuvvet sahibi yoktur.4
1- Biharu'l-Envar, c.89, s.206.
2- İkbalu'l-A'mal, s.112; bk. Biharu'l-Envar, c.89, s.208.
3- Mekarimu'l-Ahlak, s.342.
4- Şeyh Tusî, Misbahu'l-Müteheccid, s.323.
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Kur'ân'ın Bazı Özel Ayetlerini Okumak veya Dinlemek
Kur'ân-ı Kerim'in bazı ayetlerini okumanın birtakım adabı vardır; bu ayetleri okurken o adaba dikkat edilmesi gerekir.
Bu adaplar farz ve müstehap olmak üzere iki kısımdır:
a) Kur'ân-ı Kerim'in bazı özel ayetlerini okuma veya dinlemenin farz adabı:
İnsan Kur'ân-ı Kerim'in dört ayetini okur veya dinlerse, hemen secdeye gitmesi
farz olur. "Secde ayetleri" denilen bu ayetler şunlardan ibarettir:
Secde Sûresi 15. ayet
Fussilet Sûresi 37. ayet
Necm Sûresi 62. ayet.
Alak Sûresi 19. ayet
Bu konuda Ehl-i Beyt'ten gelen rivayetlerde şöyle deniyor:
Kur'ân'ın secde ayetlerinden birini duyarsan, tekbir almaksızın secde etmek ve şöyle
demek gerekir:
"La ilahe illellahu hakkan hakka. La ilahe illellahu îmanen ve tesdika. La ilahe
illellahu ubudiyyeten ve rikka, la mustenkifen ve la mustekbira, bel ene ebdun zelilun zaifun haifun mustecir." (Yani: İnanarak ve tasdik ederek Allah'tan başka ilah

olmadığını ilan ediyorum. Kulluğumun ve köleliğimin ifadesi olarak "Allah'tan başka ilah yoktur" diyorum. Kulluk etmekten kaçınıp büyüklük taslamıyorum. Bilakis
ben zelil, zayıf, korkan ve eman dileyen bir kulum.)
Sonra başını kaldırır ve tekbir getirirsin.1

b) Kur'ân-ı Kerim'in bazı özel ayetlerini okuma veya dinlemenin müstehap adabı:
Muhtelif sure ve ayetleri okumanın müstehap adabını öğrenmek için Kur'ân okumak adabıyla ilgili ayrıntıları içeren kitaplara müracaat edilsin.
Kur'ân Okumanın Sevabını Peygamber'e, Ehl-i Beyt İmamlarına
ve Diğer Müminlere Hediye Etmek
Kur'ân okuyup sevabını Peygamberimize, Ehl-i Beyt İmamlarına ve diğer müminlere hediye etmek veya onların niyetine Kur'ân okumak güzel ve beğenilen bir ameldir.
Bu iş doğru bir şekilde ve halis niyetle yapılacak olursa, onların hoşnut olmalarına neden
olacağı gibi, hediye eden kimse için de büyük bir sevap ve mükâfat kazandırır; hatta bu
sevap bazen bu niyet olmaksızın Kur'ân okumanın sevabından daha fazla da olabilir.
1- Şeyh Saduk, Men La Yehzuruhu'l-Fakih, c.1, s.307. Elbette diğer hadislere nazaran bu ayetleri
okuduğu veya duyduğu zaman secde etmenin farz olmasıyla birlikte secdede yukarıdaki duayi okumak
müstehaptır.
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Kur'ân okuyup sevabını ölen kimselerin ruhlarına hediye etmenin sevap oluşuyla
ilgili birçok hadis rivayet edilmiştir; ancak özetle geçmek istediğimiz için biz burada
bu hadislere değinmiyoruz.
Bazıları, "Kur'ân okumanın diğerleri için nasıl faydası olabilir; hâlbuki Kur'ân-ı
Kerim, "İnsan için sadece çalıştığı vardır." buyurmaktadır?" diye düşünebilirler. Bu
düşünce yersiz bir kuruntudur; çünkü insanın çabası, sadece kişisel işleri değildir; insanın, oluşumunda endirekt olsa bile bir şekilde etkili olduğu tüm işler insana yararlı
veya zararlı olacaktır.
Hadiste geçen "Kim güzel bir gelenek bırakırsa, onu uygulayanların mükâfatını
alır." veya "Kim bir kavmin ameline razı olursa, o da o kavimdendir." buyruğuna göre
çalışıp çaba harcamanın geniş bir anlamı vardır; bunun örneklerinden biri de, insanın
dostlarının kalbinde oluşturduğu sevgi ve muhabbet nedeniyle onların kendisinden taraf yaptığı güzel ameldir. Dolayısıyla, insan mümin olursa, diğer müminlerin sevgisini
kazanarak onların hayır duasından ve onların kendisinden taraf yaptıkları güzel amellerden yararlanabilir. Bütün bunlar, geniş anlamda insanın çalışması sayılır.
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6- Mushafa Karşı Müminlerin Vazifeleri
Mushafa Saygı Göstermek
Kur'ân-ı Kerim'in azamet ve yüceliği nedeniyle, Kur'ân-ı Kerim'in bulunduğu yer
de azamet ve saygınlık kazanır. O yer müminin kalbi olabileceği gibi, Kur'ân yazılarının bulunduğu bir sayfa da olabilir. Dolayısıyla Kur'ân-ı Kerim'in yazısal varlığı da
onun yazıldığı yerin azamet ve saygınlığına neden olur.
Kur'ân-ı Kerim'in hakikati, yeryüzüne nazil olmadan önce Levh-i Mahfuz'da yer
alır ve onun azamet ve yücelik kazanmasına sebep olur. Levh-i Mahfuz öyle yücedir ki,
masumlardan başka kimse ona ulaşamaz. Kur'ân-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:
Kuşkusuz bu kitap, değerli Kur'ân'dır. Saklı bir kitaptadır. Tertemiz kılınmış olanlardan başkası ona dokunamaz.1

Nüzul merhalesinde, meleklerin elinde ve değerli sayfalarda yer alır. Sonra yeryüzündeki kalplerin en temizi olan Allah Resulü'nün (s.a.a) kalbine vahyolur. Peygamber
efendimiz de vahyi aldıktan sonra bu âlemde ilahî vahyin herkesin ulaşabileceği bir
kitap olarak kalması için hemen onun yazılmasını emrederdi. Kur'ân-ı Kerim'n yazılmış haline "Mushaf" denilmektedir. O halde Mushaf bu âlemde Suhuf-i Mükerreme ve
Levh-i Mahfuz'un bir nüshası ve Kur'ân-ı Kerim'in bir numunesi olması hasebiyle özel
bir yüceliğe sahiptir.
Mushaf öyle bir yüceliğe sahiptir ki, Mushaf'ta Kur'ân-ı Kerim'in yazılarına bakmak, okunmasa bile ibadet sayılmıştır.
Ebuzer'den rivayet edilmiştir: Allah Resulü'nün (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum:
Ali b. Ebu Talib'in yüzüne bakmak ibadettir; ebeveynin yüzüne şefkat ve rahmetle
bakmak ibadettir; Sahife'ye (Kur'ân sayfasına) bakmak ibadettir; Kâbe'ye bakmak
ibadettir.2
İşte bu nedenle Kur'ân'ı Mushaf'ın üzerinden okumak, ezberden okumaktan daha
faziletli ve sevabı daha çoktur. Nitekim buna şu rivayette de işaret edilmektedir:
İshak b. Ammar şöyle diyor: İmam Cafer Sadık'a (a.s) şöyle sordum: "Size feda
1- Vakıa, 77-79.
2- Vesailu'ş-Şia, c.6, s.205.
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olayım; ben Kur'ân'ı ezbere biliyorum. Acaba Kur'ân'ı ezbere okumak mı daha güzeldir, yoksa Mushaf'ın (Kur'ân'ın) üzerinden mi?" Bunun üzerine İmam (a.s) şöyle
buyurdu: "Kur'ân'ı Mushaf'a bakarak oku; bu daha iyidir. Mushaf'a bakmanın ibadet
olduğunu bilmiyor musun?"1
Bu ibadet şu açıdandır: Mushaf'a bakmak, insanın Kur'ân-ı Kerim'e ve onun manasına daha fazla dikkat etmesine ve Kur'ân'ın mesajlarından daha fazla yararlanmasına
neden olur. Kur'ân-ı Kerim'in huzurunda durmak insana bir nur verir; bu nur insanın
hayatının tüm boyutlarına yansır; hatta insanın akrabaları bile bu nurdan yararlanırlar.
Ehl-i Beyt'ten rivayet edilen hadislerde Kur'ân-ı Kerim'e bakmanın bereketleri apaçık
bir şekilde beyan edilmiş, bu bereketlerin sadece kişinin kendisini değil, onun ebeveynini de kapsadığı bildirilmiştir.
İmam Cafer Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyurmuştur:
Kim Mushaf'ın üzerinden Kur'ân'ı okursa, gözlerinden yararlanır, babası ve annesinden kâfir bile olsalar azapları hafifler.2
Yine şöyle buyurmuştur:
Mushaf'tan Kur'ân okumak, kâfir bile olsalar baba ve anneden azabın hafiflemesine
neden olur.3
Farz ve Müstehap Olan Vazifeler
Kur'ân-ı Kerim'in yazılı hali olan Mushaf ve yine üzerinde Kur'ân-ı Kerim'in ayetleri bulunan sayfalar, din önderleri açısından özel bir saygınlığa sahiptirler ve müminler onlara karşı özel birtakım adap ve vazifeleri gözetmelidirler. Müminlerin Mushaf'a
karşı vazifelerini iki kısma ayırabiliriz:
1- Farz vazifeler: Mushaf'ın yazılarına taharetsiz (abdest veya gusül almadan) dokunmamak, Mushaf'ı pak tutmak, necis olmasına engel olmak ve Kur'ân-ı Kerim'e
saygısızlık sayılacak şeylerden sakınmak gibi.
2- Müstehap vazifeler: Evde Mushaf bulundurmak, onu üzerinden okumak ve dua
ederken Kur'ân'a tevessül etmek gibi.
Bu vazifelerin açıklık kazanması için her birini özetle açıklayalım:
1- Kur'ân-ı Kerim'e Saygısızlık Sayılan İşlerden Sakınmak

Kur'ân-ı Kerim'e her türlü saygısızlık büyük haramlardan sayılmaktadır. Hatta bir
insan dinle alay etmek amacıyla bu saygısızlığı yaparsa, dinden çıkarak mürtet olur.
Ehl-i Beyt mektebinin ileri gelen uleması da buna apaçık bir şekilde işaret etmişlerdir.
1- el-Kâfî, c.2, s.614.
2- el-Kâfî, c.2, s.613.
3- el-Kâfî, c.2, s.613.
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Şia'nın ileri gelen fakihlerinden Muhammed Hüseyin Necefi (Sahib-i Cevahir)
(r.a), el-Cevahir adlı eserinde Kur'ân-ı Kerim'e saygısızlık etmenin mürtet olmaya neden olacağını belirterek şöyle demiştir:
Mürtet, Müslüman olduktan sonra kâfir olan kimsedir… Açık bir şekilde din ile alay
etmeye, dini küçümsemeye veya dinden vazgeçmeye delalet eden bir şey yapmak
kişinin mürtet olduğunu ispatlamaya yeter. Örneğin -Allah'a sığınırız- Kur'ân'ı pislikler içine atmak veya yırtmak veya hedef yaparak ona ok atmak ya da ayak altında
çiğnemek gibi…1
2- Mushaf'ın Yazısına Taharetsiz Dokunmamak

Kur'ân-ı Kerim'in yazısına dokunmak için abdest alarak taharetli olmak gerekir.
Dolayısıyla cenabet ve hayız halinde Kur'ân'ın yazılarına dokunmak caiz değildir. Bu
iki durum dışında da insandan abdesti bozacak haletlerden biri baş gösterir de abdest
almazsa, yine Kur'ân'ın yazılarına dokunması caiz değildir. Bu konuda Ehl-i Beyt
İmamları'ndan birçok hadis rivayet edilmiştir. Burada onların bazısına işaret ediyoruz:
Ebu Basir der ki: İmam Cafer Sadık'tan (a.s) abdesti olmadan Kur'ân okuyan kişinin durumunu sordum. İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Sakıncası yoktur; fakat kitaba
dokunmasın."2
el-Cevahir adlı eserin yazarı bu konuda şöyle diyor:
Şer'î açıdan taharetli olmayan bir kimsenin Kur'ân'ın yazısına dokunması caiz
değildir.3
Yine Mushaf'ın saygınlığını korumak için cenabet ve hayız halinde Mushaf'ın yazıları dışındaki yerlere dokunmak ve yazılarına el sürmeksizin onu taşımak da mekruhtur.
3- Mushaf'ı Pak Tutmak ve Necis Olmasını Önlemek

Müminlerin Mushaf karşısındaki vazifelerinden biri de, onu pak tutmak ve herhangi bir sebeple Mushaf necis olursa derhal pak etmektir. Şia'nın son asırda ileri gelen
ulemasından olan Seyyid Tabatabaî Yezdî, "el-Urvetu'l-Vuska" adlı eserinde bununla
ilgili olarak şunları diyor:
Mushaf-ı Şerif'in sayfasından, hattından ve hatta saygısızlık olacaksa cildinden ve
kılıfından necaseti temizlemek farzdır. Nitekim necis olan bir uzvun -abdest halinde
olsa bile- Kur'ân'ın hattına veya yaprağına temas etmesi, ona saygısızlık sayılırsa
haramdır. Fakat bu işlerden biri Kur'ân'a saygısızlık yapmak amacıyla yapılırsa, haram olduğunda şüphe yoktur.
1- Cevahiru'l-Kelam, c.14, s.600.
2- Tehzibu'l-Ahkam, c.1, s.127.
3- Cevahiru'l-Kelam, c.2, s.314.
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Kur'ân'ı necis mürekkeple yazmak haramdır; kasıtlı olarak veya bilmeyerek necis
mürekkeple yazarsa, onu yok etmek farzdır. Nitekim eğer Kur'ân'ın hattı necis olur
ve onu temizlemek de mümkün olmazsa, onu yok etmek farzdır.
Kur'ân'ı kâfirin eline vermek caiz değildir. Kur'ân kâfirin elinde olursa, ondan alınması gerekir. Kur'ân'ı necasetin üzerine koymak haramdır; koyulursa, necaset kuru
olsa bile onu necasetin üzerinden kaldırmak farzdır.
Kur'ân yaprağı veya saygı duyulması farz olan herhangi bir şey tuvalete veya tuvalet
kuyusuna düşerse, para harcamayı gerektirse bile, onu oradan çıkarmak farzdır…1

Bu konuda Şia fakihlerinin en önemli delili, Kur'ân-ı Kerim'in saygınlığının korunmasının farz oluşu ve ona saygısızlık etmenin haram oluşudur.
4- Mushaf Almak ve Evde Bulundurmak

Ehl-i Beyt hadislerinde, Kur'ân'ın nuru ve bereketi nedeniyle evde Kur'ân bulundurmak tavsiye edilmiştir.
İmam Cafer Sadık'dan (a.s) şöyle nakledilir:
Evde Kur'ân bulunmasını ve Allah'ın onun vesilesiyle şeytanları uzaklaştırmasını
seviyorum.2

İmam Cafer Sadık (a.s) babası hakkında şöyle buyuruyor:
"İmam Muhammed Bâkır (a.s), evde bir Kur'ân asılmasını ve onun sebebiyle şeytanlardan korunmasını severdi." İmam (a.s) buyurdu ki: "Bu Mushaf üzerinden Kur'ân
okumayı terk etmemek müstehaptır." 3

Yine, Kur'ân temin edip onu kendinden sonraya bırakmak da, güzel ve insanın vefatından sonra hayır ve sevabı insana ulaşacak olan kalıcı işlerden biridir. İmam Cafer
Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyurmuştur:
Mümin öldükten sonra şu altı özellikten yararlanır: Kendisi için bağışlanma dileyen
salih evlat, üzerinden okuduğu Kur'ân, kazdığı su kuyusu, diktiği fidan, Allah rızası için akıttığı nehir, kendisinden sonra insanların kendisini takip edecekleri güzel
davranış.4

Peygamber efendimiz (s.a.a) ise şöyle buyurmuştur:
Evlerin en boşu, Allah'ın kitabından boş olan evdir.5
1- Tabatabaî Yezdî, el-Urvetu'l-Vuska, c.1, s.90-91.
2- el-Kâfî, c.2, s.613.
3- Vesailu'ş-Şia, c.6, s.206.
4- Şeyh Saduk, el-Emalî, s.233.
5- Seyyid Murtaza, el-Emalî, c.2, s.27.
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5- Dua Ederken Mushafa Tevessül Etmek

Mushaf'ın azamet ve yüceliği nedeniyle, dua ederken duanın kabul olması için
Kur'ân vesile kılınabilir. İşte bu nedenle, bazı önemli dualar için Ehl-i Beyt'ten nakledilen adaplardan biri de Mushaf'a tevessül etmektir. İmam Muhammed Bâkır (a.s)
şöyle buyurmaktadır:
Kur'ân-ı Kerim'i Ramazan ayının ikinci üçte birinde alıp açarak karşına koy ve şöyle de: "Allah'ım! Ben, bu indirilen kitabın ve onun içindekiler hürmetine -ki onun
içinde senin en yüce ve en büyük ismin, en güzel isimlerin ve korkulması gereken
tehditler ve ümit edilmesi gereken vaatler bulunmaktadır- senden istiyorum ki, beni
cehennem ateşinden azat olanlardan kılasın." Ve sonra hacetlerini iste.1
Bu hadisteki duada, Kur'ân-ı Kerim'de Allah'ın en yüce ismi ile diğer güzel isimlerinin bulunduğu belirtilmiştir. Bu ise, Kur'ân-ı Kerim'in ve onunla ilintili olarak
Mushaf'ın tavsif edilmez bir yüceliğe sahip olduğunu göstermektedir.
6- Kur'ân-ı Kerim'i Yazmanın Fazileti ve Adabı

Kur'ân-ı Kerim'i yazmak Kur'ân'ın ihyası, yayılması ve korunması için bir vesiledir. Hadislerde bazı ayet ve sureleri yazmanın özel birtakım eser ve bereketleri olduğu
belirtilmiştir. Özellikle "Bismil-lahirrahmanirrahim" ayetini güzel hatla yazmaya karşılık mağfiret ve bağışlanma vadedilmiştir. Peygamber efendimizden (s.a.a) bu konuda
şöyle rivayet edilmiştir:
Kim Allah'ı yüceltmek için "Bismillahirrahmanirrahim" yazar da onu güzelleştirirse, Allah onu bağışlar.2
İmam Ali'den (a.s) şöyle nakledilmiştir:
Birisi "Bismillahirrahmanirrahim"i güzel yazması sebebiyle Allah onu bağışladı.3
"Allah'ı yüceltmek için 'Bismillahirrahmanirrahim' yazar da onu güzelleştirirse"
ifadesinden, hat sanatının Kur'ân'ın ve Allah'ın kelamını yüceltmenin hizmetinde bir
vesile olması durumunda ilahî bir değer kazandığı, aksi durumda manevî bir değeri
olmadığı anlaşılıyor.
Hat, tezhip ve süsleme sanatı, Kur'ân-ı Kerim'in maneviyatı hizmetinde kullanılmalıdır; onu okuyan kişiyi Kur'ân'ın anlam ve mesajından uzaklaştırmamalıdır. Bu
nedenle olsa gerektir ki, bazı hadislere Kur'ân'ı altın suyu ile yazmak teşvik edilmemiş,
normal siyah mürekkeple yazılması tercih edilmiştir.
Bu konuda Muhammed b. Varrak, İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmektedir: İmam Cafer Sadık'a (a.s) kenarları altın suyu ile süslenmiş ve sonunda bir suresi
1- el-Kâfî, c.2, s.629.
2- Münyetü'l-Mürid, s.351.
3- Münyetü'l-Mürid, s.351.
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altın suyu ile yazılmış bir Mushaf verdim. İmam (a.s), onun Kur'ân'ın altın suyu ile
yazılmasından başka hiçbir şeyini eleştirmedi ve şöyle buyurdu:
Ben Kur'ân'ın ilk defa yazıldığı gibi siyah mürekkepten başka bir şeyle yazılmasını
yadırgıyorum.1
"Yadırgıyorum" ifadesinden Mushaf'ı ve onun kılıfını süslemek için altın kullanmak her ne kadar dinimiz açısında tavsiye edilmese de, haram da olmadığı anlaşılmaktadır. Buna delalet eden başka hadisler de vardır.2
Burada şu noktayı da hatırlatmamız gerekiyor ki, Kur'ân'ı ve Besmele'yi yazmak,
aynı şeklide Kur'ân okumak, ancak iman ile yapılması ve insanın imanını dünyadan
ayrılacağı son ana kadar koruması durumunda Allah katında kabul görür ve değer kazanır; aksi takdirde, iman olmadan hiçbir amel değer ifade etmez. Dolayısıyla, vahiy
katipleri arasında sadece bu işi gerçek bir imana sahip olarak yazanların işleri değer
taşımaktadır. Ama Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh gibi vahiy katiplerinden olan, fakat
amel ve davranışlarında nifakını ortaya koyan kimselerin yaptıkları bu iş için bir faziletleri yoktur.
Abdullah b. Sa'd hakkında ve Peygamber efendimizin (s.a.a) onun kanının dökülmesini helal ilan etmesi hususunda Ehl-i Beyt İmamları'ndan birtakım hadisler rivayet
edilmiştir. Örneğin bu hususta İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:
Osman b. Affan'ın sütkardeşi Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Onun yazısı güzeldi. Allah Resulü'ne (s.a.a) vahiy nazil olunca onu çağırıyor, o da Peygamber'in (s.a.a) imla ettiği vahiyleri yazıyordu. Allah Resulü (s.a.a)
ona, "Semiun Basir" yaz söyleyince o, "Semiun Alim" yazıyordu. Ona, "Vallahu bi
ma te'melune habir" yazmasını söyleyince, o, "basir" yazıyordu. "Ta" harfi ile "ya"
harfini de farklı yazıyordu. Allah Resulü de "O birdir (aynı şekilde yazılır)" buyuruyordu. Abdullah b. Sa'd küfrüne dönüp Mekke'ye gittiğinde Kureyş'e, "Allah'a andolsun ki, Muhammed ne dediğini bilmiyor! Ben onun söylediğinin benzerini söylüyordum, ama o reddetmiyordu. Demek ki Allah'ın nazil ettiğinin benzerini ben de
nazil ediyorum." dedi. Bunun üzerine Allah Teala, Peygamberine şu ayeti nazil etti:
"Allah'a yalan uyduran, ya da O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zâlim kim olabilir?" Allah Resulü (s.a.a) Mekke'yi fethedince onun öldürülmesini emretti. Fakat

Osman onun elinden tutarak Allah Resulü'nün (s.a.a) yanına getirdi. O sırada Allah
Resulü (s.a.a) Mescid-i Haram'da idi. Osman, "Ey Allah'ın Resulü! Onu affet." dedi.
Bunun üzerine Allah Resulü (s.a.a) sustu. Osman aynı sözü tekrarladı. Fakat Resul-i
Ekrem (s.a.a) yine sustu. Yine aynı sözü tekrarlayınca Allah Resulü (s.a.a), "Onu
sana bağışladım." buyurdu. Onlar gidince Allah Resulü (s.a.a) ashabına, "Ben size
onu gören öldürsün." demedim mi? buyurdu. Adamın biri, "Ben onu öldürmek için
1- el-Kâfî, c.2, s.629.
2- bk. el-Kâfî, c.6, s.475.
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sizin işaret etmenizi bekliyordum." dedi. Bunun üzerine Allah Resulü (s.a.a), "Peygamberler işaretle öldürmezler." buyurdu. Böylece o azat olmuşlardan oldu.1

Bu adam Osman'ın hilafeti döneminde halifenin Mısır'daki temsilciliğine atandı!
Merhum Şeyh Saduk, Peygamber efendimizin (s.a.a) vahyi yazmak için diğer insanlardan yararlanmasının sebebi hakkında şunları söylemiştir:
"Bunun sebebi şu idi: Müşrikler diyorlardı ki: 'Muhammed bu Kur'ân'ı kendi yanından söylüyor ve bir olayda bir ayetin kendisine nazil olduğunu iddia ederek getiriyor.' Çeşitli zamanlarda karşılaştıkları olaylarda kendilerinden söz uyduran kimseler normalde kendi sözlerini değiştirirler… İşte bu nedenle, kâfirler ve müşriklerin
Peygamber'in ikinci olaydaki sözlerinin birinci olaydaki sözleriyle aynı olduğunu, değişmediğini ve çizgisinden çıkmadığını anlamaları ve bunun düşmanlar için sağlam
bir delil olması için Allah Resulü çeşitli olaylarda kendisine nazil olan şeyleri yazmak
için kendisine düşman olan ve efendimizin düşmanlarınca adil kabul edilen iki kişiden
yararlanıyordu. Bu konuda Selman ve Ebuzer gibi iki dostundan yararlanacak olsaydı,
düşmanlarının yanında o kadar kabul görmezdi ve onların sözleri daha sonra yeniden
gözden geçirip uzlaştırdıklarını düşünürlerdi. Kur'ân'ı yazmak için o iki kişinden yararlanmanın bu hikmeti apaçık ortadadır."2

1- Ali b. İbrahim el-Kummî, Tefsir-i Kummî, c.1, s.210.
2- Meani'l-Ahbar, s.347-348.
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7- Ehl-i Beyt Nazarında Kur'ân'ın Nüzulü
ve Toplanması
Kur'ân-ı Kerim Nasıl Nazil Oldu?
Şüphesiz, Kur'ân-ı Kerim tedricî olarak nazil olmuştur; şöyle ki bi'setin başından
Peygamber efendimizin (s.a.a) vefatına kadar Kur'ân ayetleri tedricen nazil olmuştur.
Kur'ân-ı Kerim'in ayetlerinin bir kısmı herhangi bir olayla ilişkili olmaksızın, diğer bir
kısmı Mekke'de İslam davetinin ve Medine'de İslam toplumunun karşılaştığı çeşitli
olaylar ve hadiselerle ilgili olarak nazil olmuştur. Bazı ayetler ise gündeme getirilen
sorular ve şüphelere cevap niteliği taşımaktadır.
Yine bazı ayetler özel bir zemin hazırlanmaksızın insanlara ulaştırılmış, fakat "İkmal Ayeti" (Maide, 3) ve "Beraet Ayeti" (Tevbe, 1) gibi bazı ayetler özel bir zemin hazırlanarak halka ulaştırılmıştır.
Ancak tartışma mevzusu olan şey şudur: Acaba Kur'ân ayetleri tedricî olarak nazil
olduğu gibi tümü bir arada da nazil olmuş mudur? Kur'ân-ı Kerim ayetleri açısından ve
yine Peygamber efendimiz (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamları'nın buyruklarından, Kur'ân-ı
Kerim'in 23 veya 20 yıl boyunca tedricî olarak nazil olması dışında tümünün bir arada
da nazil olduğu anlaşılmaktadır.
Kur'ân-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:
Ramazan ayı o aydır ki, onda Kur'ân, insanlara yol gösterici, hidayetin ve hakkı
batıldan ayırmanın açık delilleri olarak indirilmiştir.1
Biz onu (Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik.2

Bu iki ayete birlikte baktığımızda şu sonuca varıyoruz: Kur'ân'ın nazil olduğu
Kadir Gecesi Mübarek Ramazan ayında yer almaktadır ve Kur'ân'ın tümü bu mübarek
gecede nazil olmuştur. Çünkü yukarıdaki ayette geçen sıfatlar Kur'ân'ın tümünün sıfatıdır; o halde yukarıdaki ayetin zahirinden, bu özelliklere sahip olan Kur'ân'ın tamamının Ramazan ayında nazil olduğu anlaşılmaktadır.
Bu ayetlerden, Kur'ân-ı Kerim'in nüzulünün mübarek Ramazan ayında başladı1- Bakara, 185.
2- Kadir, 1.
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ğının kastedilmesi, lafzın zahirinden anlaşılan manaya aykırı olması dışında, Kur'ân-ı
Kerim'in bu konuya çok fazla önem vermesiyle de uyuşmaz; çünkü Allah Teala'nın
şanına yakışan, gerçeklere önem vermektir; halkın arasında yaygın olan başlama günü
gibi teşrifata değil.
Ehl-i Beyt'ten nakledilen hadisler de Kur'ân-ı Kerim'in tümünün bir defada nazil
olduğunu vurgulamaktadırlar:
Merhum Kuleynî, el-Kâfî ismindeki kitabında Hafs b. Gıyas'tan şöyle nakleder:
İmam Cafer Sadık'a (a.s), "Kur'ân, "Ramazan ayı o aydır ki, onda Kur'ân indirilmiştir."
buyuruyor; oysa Kur'ân yirmi sene zarfında nazil olmuştur; o halde bu konu ayetle
nasıl bağdaşıyor?" diye sorduğum zaman İmam (a.s) şöyle buyurdu:
Kur'ân-ı Kerim'in tümü bir defada Ramazan ayında Beytü'l-Ma'mur'a nazil oldu. Sonra yirmi sene boyunca nazil oldu. Allah Resulü (s.a.a) buyurmuştur ki: "İbrahim'in
Suhuf'u, Ramazan ayının ilk gecesinde inmiştir. Tevrat, Ramazan ayından altı gece
geçtiğinde indirilmiştir. İncil, Ramazan ayından on üç gece geçtiğinde indirilmiştir.
Zebur, Ramazan ayından on sekiz gece geçtiğinde indirilmiştir. Kur'ân ise, Ramazan
ayının yirmi üçüncü gecesinde indirilmiştir."1
el-Kâfî ve Men La Yehzuruhu'l-Fakih kitaplarında müsnet olarak şöyle rivayet
edilmiştir:
Hemran der ki: İmam Muhammed Bâkır'a (a.s), "Biz onu (Kur'ân'ı) kutlu bir gecede
indirdik." ayeti hakkında sorduğum zaman buyurdu ki: "O, her yıl Ramazan ayının
son on gününde yer alan Kadir Gecesi'dir. Kur'ân, ancak Kadir Gecesi'nde nazil
olmuştur. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Her sağlam iş, o gecede kararlaştırılır."
İmam (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: "Kadir Gecesi'nde, gelecek yılın Kadir
Gecesi'ne kadar o yılın hayır veya şer, itaat veya günah, doğum, ölüm veya rızk gibi
tüm işleri takdir edilir."
Dedim ki: "Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır." buyruğuyla kastedilen nedir?"
İmam (a.s) şöyle buyurdu:
Bu gecede namaz, zekât ve diğer hayırlar, içinde Kadir Gecesi olmayan bin ayda yapılan amellerden daha hayırlıdır. Eğer Allah Teala'nın müminler için kat kat artırması olmasa, onlar buna ulaşamazlar; ama Allah bizi sevmeleri nedeniyle müminlerin
iyi amellerini kat kat artırır.2
1- Kuleynî, el-Kâfî, c.2, s.629.
2- Kuleynî, el-Kâfî, c.4, s.158.
Bazı hadislerde ise Kur'ân-ı Kerim'in Ramazan ayının ilk gecesinde nazil olduğu geçmektedir.
Örneğin, Ali b. İbrahim, babasından, Abdullah b. Mugayre'den, Amr-ı Şamî'den, İmam Sadık'tan (a.s)
şöyle rivayet etmiştir: "Allah katında ayların sayısı on ikidir; Allah gökleri ve yeri yarattığı gün Allah'ın
kitabında -bunu böyle belirtmiştir.- Dolayısıyla ayın başı Ramazan ayıdır, Ramazan ayının kalbi ise Ka-
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Bu konudaki hadislerin toplamından anlaşılan şudur: Kur'ân-ı Kerim'in tamamı
Ramazan ayında Beytü'l-Ma'mur'a nazil olmuştur. Allah Resulü'nün (s.a.a) Beytü'lMa'mur'da olanların tümünden haberi vardı. Daha sonar yirmi yıl boyunca tedricî olarak Peygamber efendimizin (s.a.a) kalbinden diline dökülmesi emredilmiştir. Bu da,
Cebrail'in vahiy getirmesi ve Kur'ân ayetlerini efendimize okumasıyla gerçekleşmiştir.
Bazı hadislerden anlaşılan diğer bir nokta da şudur: Her Kadir Gecesi'nde Kur'ân-ı
Kerim'in ayetlerinin tefsiri ve tevilleri Peygamber'in (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamları'nın
kalbine iner. Şöyle ki, her Kadir Gecesi'nde ayetlerin o yılla ilgili tefsir ve tevilleri bir
arada nazil olur, sonra yıl boyunca bu tefsir ve teviller tedricî olarak yeniden masumlara iner. Buna göre Kur'ân-ı Kerim'in kendisi bir defada ve tedricî olarak nazil oluşu,
Kur'ân'ın açıklanması ve tefsiri hakkında da söz konusu olur. Bunu aşağıdaki hadisten
de anlamak mümkündür:
Davud b. Ferkad, Yakub'dan şöyle rivayet eder: Birinin İmam Cafer Sadık'tan
(a.s), "Kadir Gecesi sadece geçmiş zamanda mı olmuştur, yoksa her yılda bu gece var
mıdır?" diye sorduğunu duydum. İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Kadir Gecesi kaldırılacak olursa, Kur'ân da kaldırılır."1
Hadiste, "Kadir Gecesi kaldırılacak olursa, Kur'ân da kaldırılır." buyurmasının
nedeni şudur: Her yıl Kadir Gecesi'nde o yıl ile ilgili olan Kur'ân tefsirleri zamanın
imamına iner. Şöyle ki, o gecede Kur'ân'ın mücmel ayetlerinin tefsiri, müteşabih ayetlerinin tevili ve Kur'ân'da geçen şeylerin örneklerinin açıklaması zamanın imamına ilham olur ve bu bir defada gerçekleşir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Her
sağlam iş, o gecede kararlaştırılır."2

O halde, eğer Kadir Gecesi olmasa, Kur'ân-ı Kerim'in tefsiriyle ilgili yeni gelişmelere ilişkin bu hükümler nazil olmaz. Bu da, her iki fırka (Şiîler ve Sünnîler) tarafından
ittifakla kabul edilen hadislerde geçtiği üzere Ehl-i Beyt ve Kur'ân-ı Kerim ayrılmazlığının doğurduğu sonuçlardan biridir.
Kısacası; "Ramazan ayı o aydır ki, onda Kur'ân indirilmiştir." ayeti ve "Biz onu
(Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik." ayetine dayanarak Kur'ân-ı Kerim'in tamamının
bir kerede Ramazan ayında ve Kadir Gecesi'nde nazil olduğu gerçeğini kesin olarak
dir Gecesi'dir. Kur'ân, Ramazan ayının ilk gecesinde nazil olmuştur. O halde bu ayı Kur'ân'la karşıla."
Kuleynî, el-Kâfî, c.4, s.66.
Bu rivayet, Kadir Gecesi'nin her yıl aynı gece olmayabileceğini vurgulamak istemiş olabilir. Kadir
Gecesi'nin mübarek Ramazan ayının son on gününde ve 19, 21 ve 23. gecelerden birinde yer aldığına
delalet eden rivayetler ise, durumun çoğunlukla böyle olduğunu bildirmiş olabilir. Yine Şeyh Saduk'un da
dediği gibi Kur'ân'ın Kadir Gecesi'nde nazil olmasından maksat, onun tümünün bu gecede nazil olduğu
olabilir ve böylece onun bir kısmının Ramazan ayının ilk gecesinde nazil oluşuyla çelişmez.
1- Kuleynî, el-Kâfî, c.4, s.158.
2- Duhan, 4.
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söyleyebiliriz. Buna göre, Kur'ân'ın Kadir Gecesi'nden itibaren inmeye başladığı şeklindeki görüş yukarıdaki ayetin zahiriyle çelişmektedir.
Ayrıca, Allah Resulü'ne (s.a.a) Kur'ân-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirilmiş
olmasını, peygamberliğin başında nazil olan birkaç ayetle sınırlandırmak Kur'ân-ı
Kerim'le ve rivayetlerde geçen Kadir Gecesi hakkındaki tavsiflerle bağdaşmamaktadır. Çünkü Ehl-i Beyt hadislerinde, imam ve ümmetin ihtiyaç duyduğu her şeyin Kadir
Gecesi'nde Resul-i Ekrem'in (s.a.a) mübarek kalbine nazil olduğu beyan edilmiştir.
Şeyh Saduk bu konuda şunları söylemektedir: "Bu konuda Şia olarak inancımız
şudur: Kur'ân-ı Kerim'in tamamı Ramazan ayında, Kadir Gecesi'nde Beytü'l-Ma'mur'a
nazil olmuştur. Sonra yirmi yıl boyunca Beytü'l-Ma'mur'dan Peygamberimize (s.a.a)
nazil olmuştur. Allah Teala, Kur'ân'ın tüm ilmini bir defada Peygamberine verdiğini
şöyle ifade etmiştir: "Kur'ân'ın vahyi sana tamamlanmadan önce onu okumada acele
etme."1, "Onu (Kur'ân'ı) okumada çabuk davranmak için dilini kımıldatma… onun açıklaması da bize aittir.".2

Kur'ân-ı Kerim Nasıl Toplanıp Yazıldı?
Kur'ân-ı Kerim'in tedricî olarak inmesi ve sözlü olarak insanlara ulaştırılması, halkın genelinin bu ilahî mesajı ezberlemeye çalışmasına neden oldu. Çünkü Kur'ân-ı
Kerim, tüm din öğretilerinin tek kaynağıydı ve namaz gibi bazı önemli farzları yerine
getirmek de Kur'ân-ı Kerim'i ezberlemeye bağlıydı.
Buna göre, Kur'ân'ı korumanın yollarından biri, Kur'ân ayetlerini ezberleyerek
kalpte korumaktı. Her Müslüman, az veya çok, Kur'ân-ı Kerim'in bir miktarını ezberlemeyi kendisi için bir vazife olarak kabul ediyordu. İçlerinden bazıları da Kur'ân-ı
Kerim'in tamamını ezberlemeye muvaffak oluyordu.
Peygamber efendimizin (s.a.a) çeşitli şehirlere ve yeni Müslüman olan kabilelere Kur'ân öğretmenleri göndererek Kur'ân-ı Kerim'i öğretmeye, onun insanlar arasın1- Taha, 114.
2- Kıyamet, 16-19. Biharu'l-Envar, c.18, s.251. Şeyh Müfid (r.a) bu görüşe iki eleştiri yöneltmiştir:
1- Bu görüş, ayetlerin nüzul sebepleri olan çeşitli olaylarla ilgili olduğu gerçeğiyle bağdaşmamaktadır.
2- Bu görüş, Kur'ân'ın kadim olduğuna inananların görüşüyle aynıdır.
Allame Meclisî, Biharu'l-Envar adlı eserinde her iki eleştiriye yeterli cevabı vermiştir. Şeyh Müfid'in
eleştirisine kısaca şu cevabı verebiliriz: Kur'ân ayetleri ve çok sayıdaki (müstefiz) hadisler, ilahî kitapların peygamberlere nazil olmadan önce Levh-i Mahfuz'da var olduklarına delalet etmektedir. Dolayısıyla,
olaylarla ilgili olmak, o olaylarla ilgili olan ayetlerin Levh-i Mahfuz ve Beytü'l-Ma'mur gibi yüce mertebelerde bulunmasıyla çelişmez.
İkinci eleştiriye cevap olarak da şunu söylemek gerekiyor: Kur'ân'ın hakikatinin nazil olmadan önce
yüksek mertebelerde olması, Allah'ın kelamının kadim olmasını gerektirmez. Bunlar, birbirinden tamamen
ayrı iki konu olup, Allah'ın kelamının kadim olduğu görüşünün doğru olmadığı başka delillerle sabittir.
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da yayılması için düzenli programlar yapmaya yönelik özel uygulamaları,1 yine yeni
Müslüman olanlar için Medine'de hoca ve öğretmen tayin etmesi, Peygamber efendimizin (s.a.a) döneminde Kur'ân-ı Kerim'in naklinin mütevatir olarak halk arasında
yayılmasını ve sonuç olarak da sonraki dönemlerde tahrif ve değiştirilme tehlikesinden
uzakta kalmasını sağladı.
Resul-i Ekrem'in (s.a.a) bu konudaki uygulamaları ve tekitlerinin örneklerini aşağıdaki hadislerde görebiliriz:
Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
Kur'ân, Allah'ın ziyafet sofrasıdır; Allah'ın ziyafetinden gücünüz yettiği kadar öğrenin. Kur'ân, apaçık nur ve faydalı şifadır. Onu öğrenin; Allah onu öğrenmeniz
vesilesiyle sizi şereflendirir.2

Hz. Ali (a.s) Resul-i Ekrem'den (s.a.a) şöyle nakletmiştir:
Sizin en iyileriniz, Kur'ân'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.3

Yine şöyle buyurmuştur:
Allah katında kulların en saygını, peygamberlerden sonra ulemadır; sonra Kur'ân
hamilleridir. Onlar, dünyadan peygamberler gibi ayrılırlar; kabirlerinden çıkarak
peygamberlerle birlikte haşrolurlar; peygamberlerle birlikte sırat köprüsünden geçerler ve peygamberlerin sevabını alırlar. O halde Allah katında bu kadar saygınlık
ve üstünlüklerinden dolayı ne mutlu ilim talep edenlere ve Kur'ân hamillerine!4

Ubade b. Samit'ten şöyle rivayet edilmiştir: "Biri (Müslüman olup Medine'ye) hicret ettiğinde Peygamber (s.a.a) onu Kur'ân öğretmemiz için bizlerden birine verirdi.
Mescid-i Nebevî'de yüksek sesle Kur'ân okuyan insanların sesleri birbirine karışırdı.
Nihayet Allah Resulü (s.a.a) onlara, birbirlerini şaşırtmamak için seslerini alçaltmalarını emretti."
Düzenli bir programla, ayetlerin anlam ve verdikleri mesajı kavrayarak Kur'ân
öğretimi ayetlerin bilinçli bir şekilde korunmasına yardımcı olmuştur.
1- Allah Resulü (s.a.a) Medine'ye hicret etmeden önce Mus'ab b. Umeyr'i, İbn Mektum'u, Ammar'ı,
Bilal'i ve Rafi b. Malik el-Ensarî'yi sırayla Medine'ye gönderdi. Mekke'nin fethinden sonra Muaz b.
Cebel'i Mekke'ye gönderdi. Hz. Ali'yi, Ebu Musa'yı, Amr b. Hazm el-Ensarî'yi, Ebu Ubeyde b. Cerrah'ı ve
başka bir yolculukta da Muaz'ı Yemen'e gönderdi. Abbad b. Bişr'i Temimoğulları kabilesine, öğretmenlerden bir grubu Azal'a ve Karre'ye gönderdi. bk. Siyer-i İbn Hişam, c.2, s.42; Tarih-i Taberî, c.1, s.1214;
Ensabu'l-Eşraf, c.1, s.207.
2- Biharu'l-Envar, c.92, s.268. Bk. Biharu'l-Envar, c.92, s.18-19, Az bir farkla bu anlam geçmekt dir. Bu hadisler, bu kitabın "Kur'ân Okumanın Fazileti" bölümünde de nakledilmiştir.
3- Şeyh Tusî, el-Emalî, c.1, s.367; Vesailu'ş-Şia, c.4, s.825.
4- Biharu'l-Envar, c.92, s.18-19.
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Ebu Abdullah Selemî şöyle rivayet etmiştir: "Resul-i Ekrem'in (s.a.a) bize Kur'ân
öğreten ashabından bazıları diyorlardı ki: Ashap, Kur'ân'ı Peygamber'den (s.a.a) onar
ayet olarak öğrenirlerdi ve on ayeti iyice öğrenip amel etmedikçe diğer on ayeti öğrenmeye girişmezlerdi."1
Böylece Kur'ân-ı Kerim'in toplanmasının ve sonraki dönemlerde onun üzerinde istenmeyen birtakım müdahalelerin engellenmesinin önlenmesi amacıyla atılmış
adımların en önemlisi, onu öğrenip öğretmek, halk arasında yaymak ve Peygamber
efendimizin (s.a.a) döneminde Müslümanların aklına ve kalbine yerleştirmek uygulamalarıdır.
Kur'ân-ı Kerim'i korumanın yollarından biri de onu yazmaktı. Allah Resulü (s.a.a),
Kur'ân ayetleri nazil olmaya başladığı andan itibaren Müslümanlardan bir grubu nazil
olan vahiyleri yazmakla görevlendirdi. Tarihçiler, bu vahiy katiplerinin isimlerini kaydetmişlerdir. Ebu Abdullah Zencanî, 43 vahiy katibinin isimlerini sıraladıktan sonra
şöyle diyor: "Bunların en fazla yazanı ve daha çok Resul-i Ekrem (s.a.a) ile birlikte
bulunanı, Zeyd b. Sabit ve Ali b. Ebu Talib idi."
Bu arada sahabeden bazıları, Kur'ân-ı Kerim'i toplayıp Peygamber efendimize
(s.a.a) sunmaya da muvaffak oldular. Buna göre, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) beraberindekilerden büyük bir grup Kur'ân-ı Kerim'i yazarak korumaya önem veriyorlardı ve
bazıları da Kur'ân'ın tümünü toplamayı başarmışlardı.
Muhakkik Zencanî şöyle yazıyor: "Bazı sahabîler Resul-i Ekrem'in (s.a.a) yaşadığı dönemde Kur'ân-ı Kerim'in tümünü toplamışlardı. Bazıları ise Kur'ân'ın sadece bir
bölümünü toplamışlardı ve onun geri kalanını Peygamber efendimizin (s.a.a) vefatından sonra tamamladılar. Muhammed b. İshak el-Fihrist adlı eserinde diyor ki: Resul-i
Ekrem'in (s.a.a) döneminde Kur'ân-ı Kerim'i toplayanlar şunlardır: Ali b. Ebu Talib,
Sa'd b. Ubeyd b. Nu'man b. Amr b. Zeyd, Ebu Derda (Uveymir b. Zeyd), Muaz b. Cebel, Ebu Zeyd b. Sabit b. Zeyd b. Nu'man, Übey b. Ka'b b. Kays, Ubeyd b. Muaviye
ve Zeyd b. Sabit."
"Bu arada, İmam Ali'nin (a.s) topladığı Kur'ân'ın (ayetlerin tefsirini içermesi yönünden) bir ayrıcalığı vardı; çünkü İmam Ali her ortamda Allah Resulü'nün (s.a.a)
yanındaydı ve efendimiz Kur'ân-ı Kerim'in tenzili ve tevilini ona öğretmeye özel önem
veriyordu."2
Cafer b. Muhammed, babasından, o da babaları kanalıyla İmam Ali'den (a.s) şöyle
rivayet etmiştir:
Bana Allah'ın kitabı hakkında sorun. Allah'a andolsun, Allah'ın kitabından gece veya
gündüz, hareket halinde veya konaklama sırasında nazil olan her ayeti Allah Resulü
(s.a.a) bana okutmuş ve tevilini de bana bildirmiştir.
1- Münyetü'l-Mürid, s.190, Allame Meclisî, Biharu'l-Envar, c.92, s.106.
2- Zencani, Ulumu'l-Kur'ân.
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Bu sırada İbn Kevva ayağa kalkarak şöyle dedi: "Ey Emîrü'l-Müminin! Sen Allah
Resulü'nün (s.a.a) yanında olmadığın bir sırada nazil olan ayet nasıl oluyordu?"
Bunun üzerine İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Allah Resulü (s.a.a) benim olmadığım
sırada nazil olan ayetleri onun huzuruna gittiğim zaman bana okur ve buyururdu ki:
'Ey Ali! Allah senden sonra bana şu ayeti nazil etti ve onun tevili şöyledir.' Böylece
Kur'ân'ın tenzilini ve tevilini bana öğretirdi."1

Süleym b. Kays, uzunca bir hadiste, İmam Ali'nin (a.s), topladığı Kur'ân'ın özellikleri hakkında Talha'ya hitaben şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:
Ey Talha! Allah'ın Muhammed'e (s.a.a) nazil ettiği her ayet, Resulullah'ın (s.a.a)
imlası ve benim yazımla yanımda mevcuttur. Allah'ın Muhammed'e (s.a.a) nazil ettiği her ayetin tevili, ümmetin kıyamet gününe kadar ihtiyaç duyacağı her helal ve
haram, her ceza ve hüküm, hatta tırmalamanın diyeti bile Resulullah'ın (s.a.a) imlası
ve benim yazımla yanımda mevcuttur.2
Burada söz konusu olan soru şudur: Acaba Resul-i Ekrem'in (s.a.a) döneminde
gerçekleşen Kur'ân-ı Kerim'in toplanması sırasında bir surenin ayetleri arasındaki veya
sureler arasındaki sıralama ve düzenlemeye dikkat ediliyor muydu, edilmiyor muydu?
Başka bir ifadeyle; acaba ayet ve surelerdeki sıralama, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) emrine
mi dayanıyordu, yoksa sadece ayetlerin kendisinin korunması ve ayetlerin bir sureye
ait olması mı göz önünde bulunduruluyordu? Ki bu durumda, bir surenin ayetleri ve
Kur'ân sureleri arasındaki mevcut sıralamanın Peygamber efendimizden sonra (s.a.a)
sahabenin içtihadıyla gerçekleşmiş olduğunu söylememiz gerekecektir.
Birçok işaret şunu göstermektedir: Bir surenin ayetleri arasındaki sıralama genelde Peygamber efendimizin emriyle yapılmıştır. Çünkü Resul-i Ekrem'in (s.a.a) döneminde Kur'ân'ın ona sunulmuş olması, surelerin belli isimlerle anılması, ve gerek
Peygamber efendimizin döneminde Kur'ân hafızları arasında, gerekse Peygamberimizin vefatından sonra Kur'ân'ın mushaf (kitap) olarak toplanması sırasında ayetlerin
surelerdeki yerleri hususunda ihtilafın olmayışı, ayetler arasıdaki mevcut sıralamanın
genelde Peygamber efendimizin (s.a.a) emriyle yapıldığını göstermektedir ve hadislerde de surelerin bu şekilde okunması vurgulanmıştır.
Ancak sureler arasındaki sıralamaya gelince; meşhur görüş, bu işin Resul-i Ekre
m'in (s.a.a) döneminde yapılmadığı, esasen bu konuda özel bir emrin olmadığı ve bu
işin ilahî emirle yapılmadığı yönündedir. Çünkü böyle bir şey söz konusu olsaydı,
kesinlikle önemli bir şey olarak nakledilir ve sahabeden her biri, kendi sıralamasının
Resulullah'a (s.a.a) dayandığını ispatlamak için çalışırdı.
1- Şeyh Tusî, el-Emalî, s.521; Biharu'l-Envar, c.10, s.126.
2- Allame Meclisî, Biharu'l-Envar, c.26, s.66.
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Çeşitli işaretler, sureler arasındaki sıralamanın içtihada dayandığına ve bu konuda
Resul-i Ekrem'den (s.a.a) özel bir emrin olmadığına delalet etmektedirler. Çünkü:
Evvela; surelerin sırası konusunda sahabenin mushafları arasındaki ihtilafa rağmen, onlar, birbirlerini Allah Resulü'nün (s.a.a) belirlediği sıralamanın dışına çıkmakla suçlamamışlardır. Bu da bu konunun efendimizin emrine bağlı olmadığını göstermektedir.
İkinci olarak; rivayetlerde geçtiği üzere sahabe, bazı sureleri şimdiki yerlerine
koyarken onların arasındaki uyumu tespit etmek için kendileri fikir yürütüp görüş belirtiliyorlardı.
Üçüncü olarak; İmam Ali'nin (a.s) mushafının özelliklerinden biri de, Kur'ân'ı
nüzul sırasına göre toplamış olmasıdır. Bu da sureler arasındaki şimdiki sıralamanın
Resul-i Ekrem'in (s.a.a) emriyle olmadığını göstermektedir; aksi durumda Hz. Ali (a.s)
Allah Resulü'nün (s.a.a) emrettiği sıralamadan çıkmazdı.
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8- Kur'ân'ın Tahriften Korunmuşluğu
"Kuşkusuz, Zikr'i (Kur'ân'ı) biz indirdik ve elbette onu biz koruyacağız."1 ayeti gere-

ğince Kur'ân'ın doğruluğunda ve tahriften korunmuşluğunda hiçbir şüphe yoktur ve Allah Teala Kur'ân-ı Kerim'in tümünü dünyanın sonuna kadar koruyacağını garanti etmiştir. Böyle bir ilahî garanti olduğuna göre Kur'ân-ı Kerim'in tahrif olması imkânsızdır.
Sünnîsiyle Şiîsiyle İslam dünyasının ileri gelen âlimleri ve bütün araştırmacılar,
Kur'ân-ı Kerim'de en ufak bir tahrifin söz konusu olmadığına inanırlar. İslam mezhepleri arasında bu konu, şüphe götürmeyen kesin bir konudur. Ancak her iki mezhepten
hesaba katılmayacak kadar az sayıda bazı kişiler, bu konudaki bazı zayıf rivayetlere
dayanarak Kur'ân'ın tahrif olduğu görüşünü gündeme getirmişlerdir. Ama ne mutlu ki
her iki gruptan bilinçli kişiler, bu görüşü kesin bir dille reddetmiş ve bu rivayetlerin
ya uydurma olduğunu ya da manevî tahrife (ayetlerin tefsirinin doğru yapılmadığına)
işaret ettiğini söylemişlerdir.
Ehl-i Sünnet ve Şia'nın ileri gelen âlimlerinin apaçık bir şekilde Kur'ân'ın tahrif edilmediğini vurgulamalarına rağmen Kur'ân-ı Kerim'in tahrif edildiği görüşünü
Şia'dan bazı gruplara veya başkalarına isnat etmekte ısrar eden kimi düşüncesiz kişiler,
farkında olmadan Kur'ân'a darbe indirmekte, yakışıksız taassupları nedeniyle bu büyük
semavî kitabın değeri konusunda şüphe uyandırmakta ve İslam düşmanlarının değirmenine su taşımaktalar.
Kur'ân-ı Kerim'in Peygamber efendimizin (s.a.a) döneminden itibaren toplanma
sürecinin incelenmesi, Müslümanların onu yazma, ezberleme ve korumaya olağanüstü
önem vermesi ve ilk günden itibaren vahiy kâtiplerinin var olması, Kur'ân-ı Kerim'in
tahrifinin imkânsız olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır.
Resul-i Ekrem'in (s.a.a) Allah Teala'nın emriyle Kur'ân-ı Kerim'i öğrenmeyi, onun
ayetleri ve surelerini ezberlemeyi ve onları yazmayı yaygınlaştırma konusundaki yaptığı çalışmalar, bu ilahî kitap hakkındaki her türlü lafzî tahrif zeminini ortadan kaldırmıştır. Bu çalışmalar, Kur'ân-ı Kerim'in Allah Resulü'nün (s.a.a) döneminde İslam ümmeti arasında mütevatir olmasına neden olmuş ve bu da doğal olarak Kur'ân üzerinde
kalem oynatmanın her türlüsünü imkânsız hale getirmiştir.
1- Hicr, 9.
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Hz. Ali (a.s) de, gerek Resul-i Ekrem'in (s.a.a) döneminde ve gerekse ondan sonraki dönemlerde Kur'ân öğrenim ve öğretimini yayma, Kur'ân karileri ve müfessirleri yetiştirme, Kur'ân bilimlerinin ve Kur'ân'ı korumak için gerekli olan bilimlerin temelini
atma yoluyla Kur'ân'ı koruma ve Resul-i Ekrem'in (s.a.a) çabasını tamamlama yolunda
çok önemli bir rol ifa etmiştir.
Böylece Kur'ân-ı Kerim hiçbir tahrife uğramadan, eksilip artırılmadan sonraki nesillere ulaşmış ve gün geçtikçe de onun parlaklığı ve kapsamlılığı daha da artmıştır.
Bütün bunlara rağmen bu konuda her türlü şüpheyi ortadan kaldırmak için biz
Allah Resulü (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamları'nın sözleri ve davranışlarına dayanarak
Kur'ân-ı Kerim'in her türlü tahriften güvende oluşunun delillerine işaret edeceğiz:
Ehl-i Beyt (a.s), sözleri ve davranışları ile Kur'ân-ı Kerim'in her türlü lafzî tahriften (eksiltme ve artırmadan) masun ve mahfuz olduğunu vurgulamışlardır. Ehl-i
Beyt'ten Kur'ân-ı Kerim'in tahrif olmadığına dair nakledilen ve icmalî tevatüre ulaşan
rivayetler on grupta incelenebilir:
1- Kur'ân'ı okuma, ezberleme, öğrenme ve öğretmeye davet ve teşvik eden hadisler. Açıktır ki, bu teşvikin konusu, halkın arasında mevcut olan Kur'ân'dır; özellikle de
namazın ilk iki rekâtında Fâtiha Sûresi'nden sonra Kur'ân-ı Kerim'in tam bir suresini
okumayı emreden hadisler.
Bu hadislerin çeşitli örneklerine önceki bölümlerde değindik.
İmam Muhammed Bâkır (a.s), babası vasıtasıyla dedesi Allah Resulü'nden şöyle
rivayet etmektedir:
Kim bir gecede (Kur'ân'dan) on ayet okursa, gafillerden yazılmaz. Kim elli ayet
okursa, zikredenlerden yazılır. Kim yüz ayet okursa, itaatkârlardan yazılır. Kim iki
yüz ayet okursa, huşu edenlerden yazılır. Kim üç yüz ayet okursa, kurtuluşa erenlerden yazılır. Kim beş yüz ayet okursa, çaba sarf edenlerden yazılır. Kim bin ayet
okursa, onun için bir kantar altın yazılır.1
İmam Cafer Sadık (a.s) bir hadiste şöyle buyurmuştur:
Kur'ân tilavet edin; çünkü cennetin dereceleri Kur'ân ayetlerinin sayısıncadır. Kıyamet günü Kur'ân kariine, "Oku ve yüksel." denecek, her ayet, okudukça bir derece
yükselecektir…2
Şeyh Saduk (r.a), Kur'ân surelerini okumanın sevabı hususundaki hadisleri sırayla
açıklayarak bu hadislerle Kur'ân'ın tahrif edilmediğine delil getirmiştir.3
2- Kur'ân'a sarılmaya davet eden hadisler. Bu grup, kendi arasında birkaç şıkka
ayrılmaktadır:
1- Şeyh Saduk, el-Emalî, s.59-60; Kuleynî, el-Kâfî, c.2, s.448.
2- Şeyh Saduk, el-Emalî, s.440.
3- Şeyh Saduk, el-İ'tikadat, s.93; bk. Sevabu'l-A'mal, s.130-158.
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a) Fitneler çıktığı zaman ve hakkı bulma konusunda karanlıkların belirdiği zamanda Kur'ân'a sığınmayı emreden hadisler. Ehl-i Beyt'in Peygamber'den naklettikleri şu
hadis gibi:
Ey insanlar! Sizler barış yurdundasınız ve yolculuk halindesiniz; sizi süratle götürmekteler. Gece ve gündüzün, güneş ve ayın her yeniyi eksilttiğini, her uzağı yakınlaştırdığını ve her vadedileni getirdiğini görmektesiniz. O halde uzun yolunuz için
hazırlanın.
O sırada Mikdad b. Esved ayağa kalkarak, "Ey Allah'ın Resulü! Barış yurdu nedir?"
diye sordu. Bunun üzerine Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:
Ulaşma ve ayrılma yurdudur (ki seni ebedi kalacağın yere ulaştırır ve bu dünyadan ayırır). O halde fitneler karanlık gecenin parçaları gibi her yeri kapladığı zaman Kur'ân'a yönelin. Çünkü Kur'ân, şefaati kabul edilen şefaatçi ve doğrulanan
şikâyetçidir. Kim onu kendisine imam ve önder kılarsa, onu cennete doğru çeker
ve kim de onu arkasına atarsa, onu cehenneme sürer. O, en hayırlı yolu gösteren
kılavuzdur. O, içinde ayrıntı, açıklama ve kazanım bulunan bir kitaptır. Hakla batılı
ayırandır; onda boş şey yoktur. Onun zahiri ve batını vardır; zahiri hüküm ve batını
ise ilimdir. Zahiri güzel ve batını derindir. Onun yıldızları var ve yıldızlarının da
yıldızları var. (Bazı rivayetlerde ise, "Onun derinliği ve derinliğinin de derinliği
var." diye geçer.) Hayrete düşürücü şeyleri sayılmayacak kadar çoktur, garip şeyleri
eskiyip tükenmez. Onda hidayet lambaları, hikmet minareleri ve -hakkın- sıfatlarını
tanıyanlar için marifet kılavuzluğu var. O halde insan dikkatle bakıp -hakkın- sıfatlarını gözü önüne getirerek helak olmaktan kurtulmalı ve sıkıntıdan çıkmalıdır;
çünkü karanlıklarda yürüyen kimse lambanın ışığıyla yürüdüğü gibi, düşünmek de
kişinin kalbinin hayatıdır. O halde güzel bir şekilde kurtulun ve -karanlıklarda, şüphelerde- az bekleyin.1

İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) Cabir b. Yezid Cu'fî'ye vasiyetinde şöyle geçmektedir:
Ve bil ki, şehrinin bütün insanları senin kötü bir insan olduğunu söylediklerinde bu
söz seni üzdüğü ve senin iyi bir insan olduğunu söylediklerinde bu söz seni mutlu
ettiği sürece, sen bizim dostumuz olamazsın. Sen kendini Allah'ın kitabına sunmalısın. Eğer onun yolunu izliyor, onun çekinmeye davet ettiği şeyden çekiniyor, rağbet
ettirdiği şeye rağbet ediyor ve korkuttuğu şeyden korkuyorsan, bu durumda sabit ol
ve müjdeler olsun sana. Çünkü bu durumda senin hakkında söylenenler sana bir zarar
dokundurmaz. Eğer Kur'ân'a aykırı isen, o zaman da nefsin hakkında seni aldatan
şey nedir?! Mümin insan, hevesine galip gelmek ve nefsin heveslerinin eğriliklerini
düzeltmek için nefsiyle cihat eder ve Allah'ın muhabbeti yolunda nefsine muhalefet

1- Kulenyî, el-Kâfî, c.2, s.598; bk. Biharu'l-Envar, c.47, s.134.
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eder; bazen nefsi onu yıkar da nefsine tâbi olur, ama yine Allah onu ayağa kaldırır.1

Yine Kur'ân'a sarılmak konusunda Emîrü'l-Müminin İmam Ali (a.s) çok önemli
tavsiyelerde bulunmuştur. Biz onlardan bazılarına işaret edeceğiz. Hz. Ali (a.s), Allah
Resulü (s.a.a) ve Kur'ân'ın faziletlerini anlattığı bir hutbesinde şöyle buyurmaktadır:
O'nu (Hz. Muhammed'i), peygamberlerin gönderilmesine ara verildiği, milletlerin
uzun bir uykuya daldığı, sağlam iplerin çözüldüğü bir dönemde gönderdi. O, insanlara kendisinden öncekini doğrulayan kitap ve uyulması gereken ışıkla geldi. O
da Kur'ân'dır. Onu konuşturmaya çalışın; ancak o asla konuşmaz. Fakat ben ondan
size haber vereyim: Bilin ki, geleceğin bilgisi, geçmişin haberi, derdinizin devası ve
aranızdaki ilişkilerin düzeni ondadır.2
Yine şöyle buyurmuştur:
Bilin ki bu Kur'ân, kandırmayan bir nasihatçi, saptırmayan bir yol gösterici ve yalan
söylemeyen bir konuşmacıdır. Kur'ân'la oturan, onun yanından ya bir fazlalık veya
bir eksiklikle kalkar; hidayette fazlalık veya körlükte eksiklik. Bilin ki, hiç kimsenin
Kur'ân'dan sonra bir fakirliği ve Kur'ân'dan önce bir zenginliği yoktur. Dertlerinize
ondan şifa dileyin; güçlüklerinize ondan yardım isteyin; çünkü en büyük dert olan
küfür, nifak, azgınlık ve sapıklığın devası ondadır.3
Açıktır ki, kişisel görüş ve eğilimleri, fikrî ve sosyal akımları değerlendirmede
Kur'ân-ı Kerim'i eksen kılmak, Kur'ân'ın sahih ve tahriften uzak oluşuna bağlıdır.
b) Allah Resulü'nden (s.a.a) sonra Kur'ân ve Ehl-i Beyt'e sarılmayı emreden Sekaleyn hadisi. Bu hadis, Sünnî ve Şiî kaynaklarda mütevatir olarak nakledilmiştir. Bu
hadiste şöyle geçmektedir:
Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum: Allah'ın kitabı ve itretim olan Ehl-i Beyt'im. Bu ikisine sarıldığınız müddetçe benden sonra asla
sapmazsınız.4
Eğer Kur'ân tahrif edilmiş olsaydı, ona sarılmak sapmaya engel olmayacağı gibi,
kendisi sapmaya neden olabilirdi.
Bazı muteber nakillerde şu cümle de geçmektedir: "Bu ikisi asla birbirinden ayrılmazlar."
Veya şöyle geçmiştir: "Kur'ân gökten yere sarkan bir iptir."
Bu cümleler apaçık bir şekilde, Kur'ân-ı Kerim'in kıyamete kadar tahrif edilmeden
sahih olarak kalacağına delalet etmektedirler.
1- Tuhefu'l-Ukul, s.285.
2- Nehcü'l-Belaga, 158. hutbe.
3- Nehcü'l-Belaga, 176. hutbe.
4- Kuleynî, el-Kâfî, c.1, s.294; Müsned-i Ahmed, c.3, s.14-59; Hâkim Nişaburî, Müstedreku'sSahihayn, c.3, s.109 ve diğer muteber kaynaklar. Daha fazla bilgi için bk. Hadis-i Sekaleyn Kitabı, Dünya
Ehlibeyt Kurultayı İncelemsi ve Derlemesi.
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3- Kur'ân'ın mucize oluşuna delalet eden hadisler.
Bu hadislerden bazılarına "Kur'ân'ın Mucize Oluşu" bölümünde değindik.
4- Hadisleri Kur'ân'a sunmaya delalet eden hadisler. Bu hadislerden bazıları şöyledir:
İmam Cafer Sadık (a.s) bir hadiste Resul-i Ekrem'den (s.a.a) şöyle nakletmektedir:
Her hakkın bir hakikati ve her doğrunun bir nuru vardır. O halde Allah'ın kitabına
uygun olanı alın ve ona muhalif olanı ise bırakın.1
Eyyub b. Hür şöyle diyor: İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle duydum:
Her şey Kitap ve Sünnet'e döndürülür; Allah'ın kitabıyla uyumlu olmayan her hadis
batıldır.2
İmam Cafer Sadık (a.s) başka bir hadiste şöyle buyurmaktadır:
Kur'ân'a uymayan hadis batıldır.3
İmam Cafer Sadık (a.s) buyurmuştur ki:
Resul-i Ekrem (s.a.a) Mina'da bir hutbe irat ederek şöyle buyurdu: "Ey insanlar!
Benden size gelen ve Allah'ın kitabına uygun olan şeyleri ben söylemişim; size ulaşan ve Allah'ın kitabına aykırı olan şeyleri ise ben söylememişim."4
İmam Hadî (a.s) bir hadiste şöyle buyurmuştur:
Gerçek rivayetler sana ulaşır da sen Kur'ân'dan onların şahitlerini arar ve onlara muvafık ve delil olan bir şahit bulursan, onlara uymak farz olur ve inatçılardan başka
kimse onlardan yüz çevirmez.5
İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:
Size iki farklı hadis ulaşırsa, onları Allah'ın kitabına sunun; Allah'ın kitabıyla uyumlu olanı alın, ona aykırı olanı reddedin.6
Bu hadislerin tümü, elimizdeki Kur'ân'ın hiçbir artırma ve eksilme olmadan Allah
Teala tarafından Allah Resulü'ne (s.a.a) nazil olan Kur'ân olduğuna delalet etmektedir.
Aksi durumda, kendisi güvenilir ve sağlam değilken, başka şeylerin sağlıklı oluşunu
teşhis etme ölçüsü olarak kullanılması doğru olmaz.
5- Ehl-i Beyt'in Kur'ân ayetlerine istinat ettiği veya ashaplarını Kur'ân'a yönlendirdikleri hadisler.
6- Ehl-i Beyt'in Kur'ân ile ünsiyeti ve Kur'ân surelerini sürekli okuduklarına delalet eden hadisler.
1- el-Kâfî, c.1, s.69; Şeyh Saduk, el-Emalî, s.367.
2- Kulenyî, el-Kâfî, c.1, s.69.
3- a.g.e.
4- a.g.e.
5- Harranî, Tuhafu'l-Ukul, s.343.
6- el-Hurr el-Amili, Vesailu'ş-Şia, c.27, s.118.

164 □ E h l - i B e y t N a z a r ı n d a K u r ' â n

7- Kur'ân-ı Kerim'de manevî tahrifin olduğunu (yanlış yorumlar yapıldığını) kabul
edip lafzî tahrifin varlığını reddeden hadisler.
İmam Muhammed Bâkır (a.s) Sa'du'l-Hayr'e yazmış olduğu bir mektubunda şöyle
buyuruyor:
Kur'ân'ın harflerini korudular, ama hadlerini (hükümlerini) tahrif ettiler.1
Diğer bir hadiste şöyle buyurmuştur:
Bir kişi de var ki, Kur'ân okuyup harflerini korudu, ama hadlerini zayi etti.2
O halde, bu iki hadise dayanarak, Kur'ân-ı Kerim'in kelime ve lafızlarının hiçbir
tahrife uğramadan korunduğunu, sadece batıl tefsir ve tevillerle anlam ve maksatlarının manevî tahrife uğradığını ve yine pratikte zalimler ve hak yoldan sapanlar tarafından hükümlerinin zayi edildiğini söyleyebiliriz.
8- Kur'ân-ı Kerim için çeşitli sıfatlar sıralayan hadisler.
Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'inin hadislerinde Kur'ân-ı Kerim için birtakım
sıfat ve özellikler zikredilmiştir ki, hem onların bu özelliklerin Kur'ân'da var olduğuna
tanıklık etmeleriyle ve hem de tatbikî bir araştırmayla bu özelliklerin Kur'ân'da var
olduğunu saptamamızla Kur'ân-ı Kerim'in her türlü tahriften korunduğuna kesin olarak
iman etmek durumundayız.
Burada da iki örnekle yetineceğiz:
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:
Sonra ona bir kitap indirdi ki o, bir nurdur, ışığı sönmez; bir ışıktır, yalımı tükenmez;
bir denizdir, dibine inilmez; bir yoldur, yürüyenini saptırmaz; bir yalımdır, alevi kararmaz; bir hakkı batıldan ayırandır, delili sönmez; bir yapıdır, direkleri yıkılamaz;
bir şifadır, hastalananların onunla iyileşmeyeceklerinden korkulmaz; bir üstünlüktür, yardımcıları bozguna uğramaz; bir gerçektir, ona uyanlar horluğa düşmez.
O, imanın madeni ve merkezidir. İlmin kaynakları ve denizleridir. Adaletin bahçeleri ve göletleridir. İslam'ın temelleri ve binasıdır. Gerçeğin vadileri ve dümdüz ovasıdır. Su alanların bitiremeyeceği bir denizdir. Su çekenlerin dibine varamayacağı
kaynaklardır. Susuzluğunu gidermeye gelenlerin eksiltemeyeceği su içme yerleridir.
Yolcuların yolunu kaybetmeyeceği konak yerleridir. Yürüyenlerin açıkça görecekleri işaretlerdir. Hedefleyenlerin aşamayacağı tepelerdir.
Allah, onu bilginlerin susuzluklarını gidermek, din hükümlerini bilenlerin gönüllerine ilkbahar güzelliğini vermek, temiz kişilerin yollarını göstermek için sebep
kılmıştır. Bir ilaçtır ki, onu kullanana artık hastalık gelmez; bir ışıktır ki, onunla
beraber karanlık hüküm sürmez. Yapışılacak düğümü sağlam bir iptir; zirvesi sarp
1- Kuleyni, Ravzatu'l-Kâfî, c.8, s.53.
2- Kuleyni, Usul-i Kâfî, c.2, s.627.
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bir kaledir; ona dost olana üstünlüktür; korumasına girene güvenliktir; ona uyana
yol gösterendir; ona mensup olana makbul özürdür; onunla konuşana burhandır; ona
uyup düşmanıyla savaşana tanıktır; onu yükleneni yüklenir; onunla amel edeni taşır;
onu alamet edinene nişanedir; onu taşıyana kalkandır; onu dinleyip belleyene bilgidir; ondan rivayet edene sözdür; onunla gerçek üzere hüküm verene hükümdür.1

Ali b. Salim şöyle diyor: İmam Cafer Sadık'a (a.s), "Ey Resulullah'ın oğlu! Kur'ân
hakkında görüşünüz nedir?" diye sordum. İmam (a.s) şöyle buyurdu:
Kur'ân, Allah'ın kelamı ve buyruğudur; Allha'ın vahyi ve tenzilidir. O, etki kabul etmez sağlam bir kitaptır; batıl önünden de, arkasından da ona gelemez; hikmet sahibi
ve övgüye değer Allah'ın tenzilidir.2
9- Kur'ân'ı zamanın geçmesiyle eksilmeyen ve öğretileri sürekli insanı Allah'a ve
saadete yönelten yepyeni bir hakikat olarak tanıtan hadisler.
"Kur'ân'ın Kapsamlılığı ve Evrenselliği" bölümünde bu hadislerin bir bölümüne
değindik.
10- Kur'ân'ı insanların okuduğu şekilde okumayı emreden hadisler. Örneğin şu
hadis gibi:
Salim b. Seleme şöyle diyor: Adamın biri İmam Cafer Sadık'ın (a.s) huzurunda
Kur'ân okuyor ve diğer insanların telaffuz etmediği bazı harfleri telaffuz ediyordu.
Bunun üzerine İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurdu:
Bu kıraati bırak; Âl-i Muhammed'in Kaim'i zuhur edinceye kadar Kur'ân'ı insanların
okuduğu gibi oku.3
Bu hadiste, kıraatte birtakım ihtilafların olduğu ve nadir kıraatlerin bulunduğu
konusuyla ilgili olarak İmam Sadık (a.s), meşhur ve yaygın kıraatlere uyulması ve
nadir kıraatlerden kaçınılması gerektiğini, meşhur kıraatlerde de hata olabileceğini,
fakat bu gibi ihtilafların Hz. Mehdi'nin (a.f) zuhuruyla giderileceğini vurgulamaktadır. Elbette bu da Kur'ân'da hata ve yanlış olduğu anlamına gelmez; çünkü Kur'ân'ın
kıraati, metninde bir değişikliği gerektirmeyen aynı kelimenin çeşitli telaffuzlarıyla
ilgilidir.
Yukarıda değindiğimiz hadislerin her bir grubunu incelediğimizde şu hakikatle
karşılaşmaktayız: Ehl-i Beyt İmamları, elimizdeki Kur'ân'ın her türlü tahrif ve değişime uğramaktan masun bilmişler ve insanları bu ilahî emanetten mümkün oldukça fazla
yararlanmaya davet etmişlerdir. Dolayısıyla bu hadisler, Ehl-i Beyt açısından Kur'ân-ı
Kerim'in tahrif edilmediğini apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.
1- Nehcü'l-Belaga, 198. hutbe; Allame Meclisî, Biharu'l-Envar, c.98, s.21.
2- Şeyh Saduk, el-Emalî, s.545.
3- Kuleynî, el-Kâfî, c.2, s.633.
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Kur'ân'ın Tahriften Korunuşuyla İlgili Şia Ulemasının Görüşü
Şiîliğe gönül vermiş insanlar ve başta da bu mektebin önde gelen âlimleri, tarih
boyunca Kur'ân'ın her türlü tahrif ve değişimden korunduğunu vurgulamışlardır. Bütün
tarih dilimlerinde Şia ulemasının ezici büyük çoğunluğunun görüşü budur. Aksini savunanların görüşü ise, nadir bir görüş olarak kabul edilip önemsenmemiş ve bu mektebin uleması ve takipçileri arasında bu tür yaklaşımlara itibar edilmemiştir. Şia uleması
ve ileri gelenlerinin teorik ve pratik tarihleriyle aşina olan herkes bunu bilir.
Bu konunun daha fazla açıklık kazanması için Şia'nın Kur'ân hakkındaki görüş ve
inancını ortaya koyan Şia ulemasının önde gelenlerinin açıklamalarından bazı örneklere değiniyoruz:
1- Muhaddis Şeyh Saduk (öl: 381 h.k.) şöyle yazmaktadır:
Bizim inancımız şudur: Allah Teala'nın peygamberi Hz. Muhammed'e (s.a.a) indirdiği Kur'ân, tek cilt halinde insanların elinde bulunan kitaptır ve hiçbir zaman bundan fazla olmamıştır. Ve meşhur görüşe göre 114 sureden ibarettir… Bizim Kur'ân'ın
bundan fazla olduğuna inandığımızı söyleyenler kesinlikle yalancıdırlar.1
2- Şeyh Müfid (öl: 413 h.k.), Şiîlerle diğer fırkalar arasında ihtilaf konusu olan
İslam ilkelerini söz konusu ederken şöyle diyor:
Şia'nın ileri gelenlerinden bir grup, Kur'ân'ın sure, ayet ve hatta kelimesinin azaltılmadığını söylemişlerdir; ben de bu inançtayım. Kur'ân'da bir artırma olduğu sözü
ise kesinlikle batıl ve yanlıştır.2
Alemü'l-Hüda Seyyid Murtaza Ali b. Hüseyin (öl: 436 h.k.), "Trablusiyat" adlı
risalesinin meselelerinden birincisine verdiği cevapta şöyle diyor:
Bil ki, Kur'ân'ın naklinin doğruluğunu bilmek büyük şehirleri, meşhur tarihî olayları,
dünyanın meşhur kitaplarını ve Arap şiirlerini bilmek gibidir; çünkü Kur'ân'a sürekli
bunlardan daha fazla teveccüh edilmekteydi. Zira Kur'ân, nübüvvet mucizesi, din
ilimlerinin ve din hükümlerinin kaynağıdır. İslam uleması, onu korumaya çok önem
vermişlerdir. Öyle ki i'rab, kıraat, harf ve ayet sayısı gibi küçük ihtilaf konuları da
dikkate alınıyordu. Bu kadar samimî ilgi ve dakik zabta rağmen Kur'ân'ın değişime
uğraması veya eksiltilmesi nasıl mümkün olabilir?! Şüphesiz, Kur'ân, Peygamber
efendimizin döneminde, günümüzde olduğu şekilde toplanıp kaydedilmiştir…3
3- Şeyh Tusî (öl: 460 h.k.), et-Tibyan adındaki çok değerli tefsirinin mukaddimesinde şöyle diyor:
Kur'ân-ı Kerim'e bir şey eklenmiş olma ihtimali bütün görüş sahiplerince reddedilmiştir ve bunun temelsiz olduğu konusunda herkes ittifak içerisindedir. Eksik
1- Şeyh Saduk, el-İ'tikadat, s.92 ve 93.
2- Şeyh Müfid, Evailu'l-Makalat, s.55-56.
3- bk. Mecmau'l-Beyan, c.1, s.15.
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olma ihtimali de bütün Müslümanlarca reddedilmiş ve asılsız bilinmiştir. Doğru
görüşümüze uygun olan (ve rivayetlerden anlaşılan) da budur. Bunun karşısında,
Şia ve Sünnî kanalıyla, çok sayıda Kur'ân ayetinin eksildiğini ve bazı ayetlerin de
yerlerinin değiştirildiğini bildiren birçok rivayet nakledilmiştir; fakat bunlar, ilim
ifade etmeyen ve ameli de gerektirmeyen ahad rivayetlerdir. O halde onlardan yüz
çevirip kendimizi onlarla meşgul etmememiz gerekir; çünkü bunları daha farklı
şekilde tefsir ve tevil etmek mümkündür.1

4- Mecmau'l-Beyan tefsirinin sahibi Allame Tabersî (öl: 548 h.k.) de şöyle yazıyor:
Kur'ân'a hiçbir şeyin eklenmediği konusunda herkes ittifak ve icma içerisindedir.
Fakat ashabımızdan bazıları ve Ehl-i Sünnet'in Haşviyye fırkası, Kur'ân'ın tahrif
ve eksiltmeye maruz kaldığına dair birtakım rivayetler nakletmişlerdir; ama Şia'nın
doğru görüşü bu rivayetlere aykırıdır.2
5- Şia ulemasının ileri gelenlerinden Allame Hillî (öl: 726 h.k.) şöyle yazmaktadır:
Gerçek şu ki Kur'ân-ı Kerim'de hiçbir değişim, geri alma, ileri alma, eksiltme veya
artırma olmamıştır. İnsanın böyle sözlere inanmasından Allah'a sığınırız; çünkü bu
düşünceler, Allah Resulü'nün (s.a.a) peyderpey ve mütevatir olarak nakledilen mucizesi hakkında şüphe uyandırılmasına neden olur.3
6- Şeyhu'l-Fukaha Şeyh Cafer Kaşifu'l-Gıta (öl: 1228 h.k.) değerli fıkıh mecmuası
Keşfu'l-Gıta adlı eserinde, Kur'ân bölümünde şöyle yazmaktadır:
Kur'ân-ı Kerim'de hiçbir artırma olmamıştır; ona ne bir sure eklenmiştir, ne bir ayet;
ne bir besmele, ne bir başka şey; ne bir kelime, ne bir harf. Günümüzde bir cilt içerisinde yer alıp okunan şeyin tümü Allah'ın kelamıdır. Şia inancı ve de İslam dini
açısından bu konu kesin ve apaçık bir mevzudur. Her ne kadar Müslümanlarca kale
alınmayan bazı kişiler muhalefet etseler de bu konuda Müslümanlar ittifak içerisindedirler; Allah Resulü (s.a.a) ve masum önderlerden nakledilen rivayetler de buna
tanıklık etmektedir. Yine, Kur'ân'ın her türlü eksiltmeden korunduğunda da şüphe
yoktur; çünkü dinin sahibi olan Allah Teala, onu korumayı üstlenmiştir; nitekim
Kur'ân'ın apaçık ayeti ve tüm asırlardaki âlimlerin bu konudaki icması buna delalet
etmektedir. Kale alınmayacak bir grubun buna muhalefet etmesine itibar edilmez ve
Kur'ân-ı Kerim'in bir bölümünün eksiltildiğini bildiren rivayetlerin zahiri de kabul
edilemez ve bu söze amel edilemez.
7- Araştırmacı fakih Şeyh Muhammed Hüseyin Kaşifu'l-Gıta (öl: 1373 h.k.) Şia
inancını açıklamak amacıyla yazdığı risalesinde Kur'ân hakkında şöyle yazıyor:
Elimizdeki Kur'ân, Allah Teala'nın ebedi bir mucizesi olması, peygamberimizin
1- Şeyh Tusî, et-Tibyan, c.1, s.3.
2- Mecmau'l-Beyan, c.1, s.331.
3- Ecvibetu'l-Mesaili'l-Mehnaviye, s.121.
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inkârcılara meydan okuması ve insanların Allah'ın hükümlerini öğrenip helal ile haramı birbirinden ayırt etmeleri için Resul-i Ekrem'e (s.a.a) indirdiği kitaptır. Onda
hiçbir eksiltme, tahrif ve artırma olmamıştır; bu konuda Şiîler arasında ittifak vardır.
Şiîlerden veya Müslümanların diğer fırkalarından Kur'ân'ın tahrif olduğunu veya
eksiltildiğini ileri süren bir kimse, gerçekte Kur'ân'ın apaçık nassını görmezden gelmiş olur; çünkü Kur'ân-ı Kerim şöyle buyurmaktadır: "Kuşkusuz, Zikr'i (Kur'ân'ı)
biz indirdik ve elbette onu biz koruyacağız." Fakat Şia veya Ehl-i Sünnet tarafından
nakledilen ve zahirleri Kur'ân'ın eksiltildiği veya tahrif edildiğini bildiren rivayetler,
çok sayıdaki diğer sahih hadislere aykırı olup çok zayıftırlar. Bu rivayetler, ne insanı
bir ilime ulaştırır ve ne de bir ameli gerektirir. Sonuçta ya bir şekilde tevil veya izah
edilmeleri ya da duvara çırpılmaları gerekir.

8- Şeyhu'l-İslam Muhammed b. Hüseyin Harisî Amilî, Şeyh Behaî (öl: 1031 h.k.)
şöyle diyor:
Doğru inanç şudur: Kur'ân-ı Kerim her türlü tahriften korunmuştur; Kur'ân-ı Kerim'in
korunacağını bildiren ayet gereğince ne ona bir şey artırılmış ve ne de ondan bir şey
eksiltilmiştir. Kur'ân-ı Kerim'in bazı ayetlerinden bazı kelimelerin düştüğü yönündeki meşhur sözün bir itibarı yoktur.1
Hz. Ali'nin (a.s) Mushafı
Ehl-i Beyt'in Kur'ân-ı Kerim'i korumaya önem vermelerinin somut örneklerinden
biri de, Peygamber efendimizin (s.a.a) vefatından hemen sonra Kur'ân-ı Kerim'in Hz.
Ali (a.s) tarafından toplanmasıdır. Başkaları tüm çabalarını siyasî güç ve kudreti ele
geçirmek için harcadığı bir sırada İmam Ali (a.s), Allah Resulü'nün (s.a.a) vasiyetine
uyarak Kur'ân-ı Kerim'i topluyordu.
Çünkü masum imama göre dinin temelini ve dinin temelinin dayandığı şeyleri korumak, zahirî hilafet kürsüsünü ele geçirmekten daha üstündür. İşte bu nedenle İmam
Ali (a.s), Allah Resulü'nün (s.a.a) vefatından sonra çok hassas şartlar altında ilahî imamet ve vasilik makamını ifa etmek yolunda ilk girişim olarak, Peygamberimizin (s.a.a)
mübarek bedenini toprağa verdikten sonra, nübüvvetin senedi, Peygamberimizin daimi
mucizesi ve insanlığın sürekli aydınlık veren meşalesi olan Kur'ân-ı Kerim'i toplamaya
başladı. İmam'ın (a.s) bu hareketi, tarih boyunca peygamberler ve onların vasilerinin
çalışma odağının siyasî güce ulaşmak olmadığını, aksine hüccetin insanlara tamamlanması ve böylece saadet yolunu seçenlerin de, helak yolunu seçenlerin de seçtikleri yolu
bilinçli olarak seçebilmeleri için ilahî mesajları insanlara ulaştırmak ve çeşitli dönemlerde o mesajları korumak olduğunu gösteriyor. Onların hükümet kurmak ve toplumda
adaleti uygulamak için yürüttükleri çalışmalar da bunun bir dalı idi. Bu nedenle çeşitli
1- Âlâu'r-Rahman Tefsiri, s. 26.
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dönem ve şartlarda bu çalışmalar farklı şekiller alabilmişken, ilahî mesajları insanlara
ulaştırmak, ilahî mesajları korumak ve hücceti tamamlamak olan o temel görevde hiçbir zaman bir değişiklik olmamıştır.
Resul-i Ekrem (s.a.a) İmam Ali'ye (a.s) vasiyetinde şöyle buyurmuştur:
Ya Ali! Kur'ân, yatağımın arkasında sayfalar, ipekler ve kağıtlar üzerindedir; onu
alın, toplayın ve Yahudiler Tevrat'ı zayi ettikleri gibi onu zayi etmeyin.1
İsa Zarir, İmam Musa Kâzım'dan, babasından, Allah Resulü'nün (s.a.a) Hz. Ali'ye
(a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
Ben vefat ettikten sonra sana vasiyet ettiğim şeyleri yapıp beni mezara koyduktan
sonra evinde otur ve Kur'ân'ı tertibine göre, farzları ve hükümleri de tenziline göre
topla.2
Bu konuda İmam Ali'den (a.s) şöyle nakledilmiştir:
Allah Resulü vefat edince Kur'ân'ı toplamadıkça abamı omzuma almamaya yemin
ettim. Böylece Kur'ân'ı toplayıncaya kadar abamı omzuma almadım.3
Bu gerçeği Ehl-i Sünnet de itiraf etmiştir. İbn Hacer, İbn Ebî Davud'dan şöyle
nakletmiştir: "Ali'den, Allah Resulü'nün (s.a.a) vefatından sonra Kur'ân'ı nüzul sırasına
göre topladığı rivayet edilmiştir."
Muhammed b. Sirin diyor ki: "O kitabı elde edecek olsaydım, onda çok miktarda
bilgi vardı."4
İbn Cezzî Kelbî şöyle diyor: "Kur'ân, Allah Resulü'nün (s.a.a) döneminde sayfalarda ve kişilerin göğüslerinde dağınıktı; Allah Resulü vefat edince Ali b. Ebî Talib
(r.a) evinde oturarak onu nüzul sırasına göre topladı. Ali'nin Mushaf'ı bulunsaydı, onda
çok ilim vardı; fakat bugüne kadar bulunmamıştır."5
Ali'nin (a.s) Mushaf'ının Özellikleri
Allah Resulü'nden sonra Kur'ân-ı Kerim'i en iyi bilen kişi olan Ali'nin (a.s) topladığı Mushaf'ın eşsiz özellikleri vardı; onların en önemlileri şunlardır:
1- Bu Mushaf, ayetlerin nüzul tarihlerine göre ve neshedilen ayetler nesheden
ayetlerden öne geçirilerek toplanmıştır.
Emîrü'l-Müminin Ali'nin (a.s) Kur'ân'ı nüzul sırasına göre yazmasından maksat,
sureleri nüzul sırasına göre toplamasıdır; örneğin Alak Sûresi'ni Mushaf'ın başına
koymuştur.
1- Tefsir-i Kummî, c.2, s.451.
2- Hasaisu'l-Eimme, s.73; Biharu'l-Envar, c.22, s.482.
3- Ahmedî Miyanecî, Mekatîbu'r-Resul, c.2, s.83.
4- Biharu'l-Envar, c.28, s.265, Salihî Şamî, Sübülü'l-Hüda ve'r-Reşad, c.11, s.335.
5- et-Teshil li-Ulumi't-Tenzil, c.1, s.4.
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Ancak ayetlere gelince; ayetlerin sırası ilahî emre bağlı olduğu için Emîrü'lMüminin Hz. Ali (a.s) ayetleri toplarken Resul-i Ekrem'in (s.a.a) toplama sırasına göre
toplamış, fakat sayfanın kenarında örneğin falan ayetin falan ayetten önce nazil olduğunu açıklamıştır.1
2- Bu Mushaf, Peygamaber efendimizin imlası ve Hz. Ali'nin (a.s) yazısıyla yazılmış ve Allah Resulü'nün (s.a.a) kıraatine uygundur.
3- Bu Mushaf'ta Kur'ân'ın asıl metnin yanında tefsir olarak ayetin nüzul sebebi,
nazil olduğu zaman, mekân ve sebep ve ayetin kimler hakkında nazil olduğu açıklanmıştır. Dolayısıyla mezkur Mushaf, tefsir bölümünde davranışları İslam'a uygun olmayan Muhacirler ve Ensar'dan bir grubun isimlerini de içeriyordu.
4- Hz. Ali'nin Mushaf'ında tefsir olarak muhkem ve müteşabih ayetler belirtilmişti.
5- Bu Mushaf'ta, Allah Teala tarafından ayetler hakkında Allah Resulü'ne nazil
olan özel tefsirlere yer verilmişti.
6- Yine tefsir bölümünde ayetlerin tevili ve örnekleri açıklanmıştı.
Muhammed b. Sirin şöyle diyor: "Bana ulaşan habere göre Ebu Bekir, Ali (a.s)
ile görüşüp ona, 'Benim halife olmamdan memnun değil misin?' diye sordu. Bunun
üzerine Ali, 'Hayır; fakat ben Kur'ân'ı toplamadıkça namaz dışında abamı omzuma
alıp -evden dışarı çıkmayacağıma- dair yetim ettim.' dedi. Böylece Ali, Kur'ân'ı nazil
olduğu gibi yazdı. Keşke o kitaba ulaşabilseydim! Çünkü onda çok ilim vardı. İkrime
de Hz. Ali'nin (a.s) Mushaf'ı hakkında bana şöyle söyledi: "İnsanlar ve cinler onu bu
şekilde toplamak için bir araya gelselerdi, başaramazlardı. Ben onu aradım ve Mekke
şehrine onun hakkında bir mektup yazdım; fakat ona ulaşamadım."2
1- bk. Allame Şe'ranî, Kur'ân Kesinlikle Tahrif Olmamıştır (Farsça), s.132. Elbette Kur'ân'da hiçbir
tahrif ve değiştirmenin olmamasının yanı sıra bu, Kur'ân-ı Kerim'de ayetlerin hiçbir şekilde yer değiştirmediği anlamına gelmez; aksine, uzun surelerde bilmeme nedeniyle ayetleri öne geçirme ve sonraya bırakma
söz konusu olabilir. Bu ise ayetlerin tedricen nazil olması ve ayetler arasındaki sıralamaya sahabenin tam
olarak vâkıf olmamasından kaynaklanmıştır. Buna tam olarak vâkıf olan kişi Hz. Ali'dir. Emîrü'l-Müminin
Hz. Ali (a.s) kendi Mushaf'ında bunu dikkate almış, fakat sahabenin onun Kur'ân'ı toplamasından yüz çevirmesi nedeniyle İslam ümmeti Mushaf'taki ilimlere ulaşmaktan da mahrum kalmışlardır. Belki de İmam
Muhammed Bâkır'ın (a.s) aşağıdaki hadisi buna işaret etmektedir:
Muhammed b. Yahya, Ahmed b. Muhammed'den, İbn Mahbub'dan, Amr b. Ebî Mıkdam'dan,
Cabir'den şöyle naklediyor: Eba Cafer'in şöyle buyurduğunu duydum: "Kur'ân'ı nazil olduğu gibi topladığını söyleyen herkes yalancıdır. Kur'ân'ı nazil olduğu gibi ancak Ali b. Ebu Talib ve ondan sonraki Ehl-i
Beyt İmamları toplayıp korumuştur." Kuleynî, el-Kâfî, c.1, s.228.
Bu hadisin anlamı hakkında diğer bir ihtimal de şudur: Kur'ân'ın zahirî ve batınî anlamını bilmek, Ehl-i
Beyt'e has bir şeydir. Bunun tanığı, el-Kâfî kitabında, yukarıdaki hadisin altında İmam Muhammed Bâkır'dan
bu anlamda nakledilen diğer bir hadistir: Cabir'den, Ebu Cafer'den şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Vasilerden başka hiç kimse Kur'ân'ın zahiri ve batını olmak üzere tamamının yanında olduğunu iddia edemez."
2- Haskanî, Şevahidu't-Tenzil, c.1, s.38.
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Şeyh Müfid şöyle diyor: "Emîrü'l-Müminin Ali (a.s), nazil olan Kur'ân'ı başından sonuna kadar toplamış ve onu gerekli olan sırasına göre dizmiştir. Mekkî sureleri
Medenî surelerden, neshedilenleri neshedenlerden öne geçirmiş ve onun her şeyini
olması gereken yere koymuştur."1
Merhum Allame Seyyid Şerefüddin Musevî şöyle diyor: "Emîrü'l-Müminin Ali'nin
yazdığı ilk şey Allah'ın kitabıdır. Ali, Allah Resulü'nü (s.a.a) defnettikten sonra Kur'ân'ı
toplayıncaya kadar namaz dışında başka bir şey için abasını omzuna atmayacağına (dışarı çıkmayacağına) dair yemin etti. Böylece Kur'ân'ı nüzul sırasına göre topladı…"
Ali'nin (a.s) Mushaf'ı, her türlü şek, şüphe, kişisel görüş belirtmeden uzak olarak
Kur'ân-ı Kerim'den tüm yönleriyle yararlanmanın kilidi konumundaydı. Fakat hâkim
gücün, sahabeden bazı kişilerin ve onların savunup destekledikleri akımların olumsuz
rolünün ayetlerin nüzul sebebinin tefsir edilip açıklanmasıyla gün ışığına çıkmasından
endişelenmesi, Ali'nin (a.s) Mushaf'ını kabul etmekten sakınmalarına ve İslam ümmetini tarih boyunca böyle büyük bir kaynaktan mahrum etmelerine neden oldu. Aşağıdaki rivayet de Ali'nin (a.s) Mushaf'ının özellikleri ve ondaki ilimleri beyan etmektedir:
Ebuzer Gıfarî şöyle diyor:
Resul-i Ekrem (s.a.a) vefat edince Ali (a.s), Kur'ân'ı toplayıp getirdi ve Allah
Resulü'nün (s.a.a) vasiyeti üzerine onu Muhacirler ve Ensar'a sundu. Ebu Bekir onu
açınca ilk sayfasında bir grubun kötü anıldığını gördü. Ömer ileri çıkarak, "Ey Ali!
Onu geri götür; bizim ona ihtiyacımız yoktur." dedi. Emîrü'l-Müminin Ali (a.s) de
onu alıp götürdü. Sonra Kur'ân karilerinden olan Zeyd b. Sabit'i getirdiler. Ömer ona,
"Ali, bir Mushaf getirdi, içinde Muhcirler ve Ensar'ın kötülükleri (ayetlerin tefsiri
olarak) zikredilmişti. Biz Kur'ân'ı toplayıp ondan Muhacirler ve Ensar'ın kötü anılmasını silmek istiyoruz." dedi. Zeyd onlara eşlik ederek onların istediğini yaptı.2
Müslümanlar bu Mushaf'taki ilimlerden yararlanmaya hazır olmadıkları için Ali
(a.s) hatta kendisi hilafete geçtiği dönemde bile onu ortaya çıkarmadı; bunun en bariz
örneğini İmam Ali'nin (a.s) Talha'ya verdiği cevapta görmekteyiz:
Talha, "Ya Ebe'l-Hasan! Neden Kur'ân konusundaki sorumu cevaplamıyorsun; onu
insanlara göstermeyecek misin?" dedi.
Ali (a.s) şöyle buyurdu:
Ey Talha! Kasıtlı olarak sana cevap vermekten sakınıyorum. Söyler misin bana,
Ömer ve Osman'ın yazdığını okudun mu? Onun tümü Kur'ân mıdır, yoksa onda
Kur'ân dışında başka şeyler de var mıdır?
Talha, "Onun tümü Kur'ân'dır" dedi.
İmam (a.s), "Ondaki şeyleri tutacak olursanız, cehennem ateşinden kurtulur, cennete
1- Şeyh Müfid, el-Mesailu's-Serviyye, s.79.
2- el-İhticac, c.1, s.155.
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girersiniz; onda bizim hüccetimiz, hakkımızın beyanı ve itaatimizin farz oluşu vardır." buyurdu.
Talha, "Bu bana yeter. Bu, Kur'ân olduktan sonra bana yeter." dedi ve sonra şöyle
devam etti: "Bana senin elindeki Kur'ân'dan, onun tevilinden, helal ve haramla ilgili
ilminden haber ver. Onu kime vereceksin? Senden sonra onun sahibi kimdir?"
İmam (a.s), "Onu, Allah Resulü'nün (s.a.a) vermemi emrettiği vasim ve benden sonra insanların en üstünü olan oğlum Hasan'a vereceğim. Sonra oğlum Hasan onu
oğlum Hüseyin'e verecek; sonra da biri diğerinden sonra Hüseyin'in nesline verilecek; nihayet onların sonuncusu (o Mushaf'la) havuzun başına gelecek. Onlar Kur'ân
ile birliktedirler, Kur'ân'dan ayrılmazlar ve Kur'ân da onlarla birliktedir, onlardan
ayrılmaz."1

Diğer bir rivayette ise şöyle geçmektedir:
Ömer b. Hattab hilafete geçince Ali'den (a.s) Mushaf'ı kendisine vermesini istedi…
Dedi ki: "Ya Ebe'l-Hasan! Ebu Bekir'e getirdiğin Mushaf'ı getir de hepimiz onun
etrafında toplanalım."
Fakat Ali (a.s), "Ona asla ulaşamayacaksınız; ben size hücceti tamamlamak ve kıyamet günü biz ondan gafildik veya onu bize getirmedi dememeniz için onu Ebu
Bekir'e getirdim. Benim yanımdaki Mushaf'a tertemiz kişilerden ve benden sonraki
vasilerden başkası dokunamaz."
Ömer, "Onun ortaya çıkarılması için belirlenmiş bir zamanı mı var?" diye sordu.
İmam (a.s), "Evet;" buyurdu, "Benim soyumdan olan Kaim kıyam edince onu ortaya
çıkaracak ve insanları ona (uymaya) zorlayacak ve sünnet onunla cari olacak."2

Salim b. Seleme, İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle nakletmektedir: Hz. Ali (a.s)
Mushaf'ı yazıp toplayınca şöyle buyurdu:
"Bu, Allah'ın Muhammed'e nazil ettiği kitabıdır; ben onu iki levha arasında topladım."
Onlar, "Bizde Kur'ân'ın toplandığı bir Mushaf var; senin Mushaf'ına ihtiyacımız
yoktur." dediler.
Bunun üzerine Ali (a.s), "Allah'a andolsun ki, bugünden sonra artık onu göremeyeceksiniz; onu topladıktan sonra okumanız için size bildirmem gerekiyordu…"3

Bu hadislerden ve benzeri diğer hadislerden anlaşılan, bu Mushaf'ın ortaya çıkması için ümmetin ondaki öğretileri kabul edebilecek özel bir hazırlığının olması şarttır.
Bu da Ehl-i Beyt'in makamını tanımaya, onları masum bilerek karşılarında teslim olmaya bağlıdır ve bu da Hz. Mehdi'nin (a.f) zuhuruna kadar gerçekleşmeyecektir. Hatta
1- el-İhticac, c.1, s.155.
2- el-İhticac, c.1, s.157.
3- Kuleynî, el-Kâfî, c.2, s.633.
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İmam Ali'nin (a.s) zahirî hilafeti döneminde bile, onu imam ve halife olarak kabul
etmelerine rağmen, insanların çoğu, Allah Resulü'nün (s.a.a) vefatından sonra hilafetin
uzun yıllar diğer mecralarda devam etmesi sonucu gerçek anlamda imamet makamını
kavramamışlardı.
Elbette İmam Mehdi'nin (a.f) zuhuruna kadar insanların İmam Ali'nin (a.s) Mus
haf'ına ulaşamaması, insanların bu kaynaktan tamamen mahrum olduğu anlamına gelmez; aksine, bu kaynak Ehl-i Beyt İmamları'nın elinde bulunmaktadır ve insanlar tarih
boyunca onların buyruklarıyla bu değerli Mushaf'tan yararlanmaktadırlar.1
Hz. Ali'nin (a.s) Mushaf'ı ve Tahrif Şüphesi
Bazıları Hz. Ali'nin (a.s) bir Mushaf'ının olmasının Kur'ân-ı Kerim'in tahrif edildiğini gösterdiğini sanmışlardır; çünkü o Mushaf'la elimizdeki Mushaf arasında hiçbir
fark yoksa onun sahabe tarafından kabul edilmemesinin bir anlamı olmazdı.
Ancak bu şüphe doğru değildir; çünkü sahabenin Hz. Ali'nin (a.s) Mushaf'ını kabul
etmemesinin nedeni, Kur'ân'ın nassının (metninin) farklı oluşu değildi; aksine, Ehl-i
Beyt rivayetlerinde geçtiği üzere İmam Ali'nin (a.s) Mushaf'ında ayetlerin tefsirinin
bulunması, nüzul sebeplerinin açıklanması ve bu tefsir ve nüzul sebepleri arasında bazı
sahebîlerin kötü anılması idi.
Dolayısıyla, Emîrü'l-Müminin İmam Ali'nin (a.s) Mushaf'ı Kur'ân-ı Kerim'in metni bakımından hiçbir eksiklik ve fazlalık olmaksızın Peygamber efendimizin dönemindeki Mushaf'ın, yani bugün elimizde bulunan Mushaf'ın aynısıdır. Halifeler tarafından
yapılan şey de, o Mushaf'ın bir nüshasının sunulmasıdır. Onlar, Kur'ân-ı Kerim'in bir
kelimesinin eksiltilmesini veya artırılmasını ne isterlerdi, ne de buna güçleri yeterdi.
Hz. Ali'nin (a.s) Mushaf'ının farkı, sadece ayetlerin tefsiri, nüzul sebebi, nüzul tarihi ve
bu gibi özellikleri taşımasıdır. Bu iddianın en önemli delili, İmam Ali'nin (a.s) üçüncü
halifeden sonra kendi hilafeti döneminde halkın elindeki Mushaf'ı toplatmak için en
küçük bir girişimde bulunmaması, o Mushaf üzerinden Kur'ân öğrenimini ve Kur'ân
öğretilerini yaymak için büyük bir çaba harcaması ve kendi hilafeti döneminde de bu
şekilde davranması ve hatta bu konudaki çabalarını daha fazla artırması, ondan sonra
Ehl-i Beyt İmamları'nın da bunun üzerine hareket etmeleridir. Bu gerçekler de elimizdeki Mushaf'ın, Kur'ân'ın metni bakımından Hz. Ali'nin (a.s) Mushaf'ıyla hiçbir farkı
olmadığını ortaya koymaktadır.
1- İbn Nedim diyor ki: Ali (a.s), Allah Resulü'nün (s.a.a) vefatından sonra insanların kötü falda
bulunduklarını görünce, "Kur'ân'ı toplamadıkça abamı omzuma almayacağım." diye yemin etti. Sonra üç
gün evinde oturarak Kur'ân'ı topladı. Bu, Ali'nin kalbinden topladığı ilk Kur'ân'dır. Bu Mushaf, Cafer'in
alilesinin yanındaydı ve ben zamanımızda Ebu Ya'la Hamza Hasenî'nin (r.a) yanında Ali b. Ebu Talib'in
hattıyla yazılmış olan ve birkaç sayfası düşen bir Mushaf gördüm. Zaman akışında Hasan'ın oğulları onu
birbirlerinden miras alıyorlardı. O Mushaf'a göre surelerin sıralanması şöyledir… el-Fihtist, s.41-42.
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Hz. Fatıma'nın (s.a) Mushafı Bir Hadis Kaynağı
Şüphesiz, Şia mektebinin iftiharlarından biri de, Ehl-i Beyt'e has ilim kaynaklarına sahip olmasıdır. Başkalarının bu kaynaklardan istifade edebilmesi için onlara tâbi
olması ve bu ilimleri onlardan alması gerekmektedir. Aksi durumda, o kaynaklardan
mahrum ve nasipsiz kalırlar. Bu kaynaklardan bazıları, Sahife-i Seccadiye gibi Ehl-i
Beyt vasıtasıyla insanlara ulaşmış ve tarih boyunca herkesin onlardan doğrudan yararlanma imkânı olmuştur; . Bazıları ise, sadece Ehl-i Beyt İmamları'nın yanındadır;
ümmetlerin karşılaşacağı, başlarına gelecek önemli olayların haberlerini içeren Hz.
Fatıma'nın (s.a) mushafı gibi.
Mutaber ve müstefiz hadisler gereğince Hz. Fatıma'nın (s.a) mushafı, Hz. Fatıma
(s.a) yoluyla nakledilen kutsî hadisleri, Müslümanlar ve diğer milletlerle ilgili gaybî
bilgi ve öğretileri içermektedir.
Bu kitap, masum Ehl-i Beyt İmamları'nın yanında olup onların özel ilimlerinin
kaynaklarından biri sayılmaktadır.
Bu kitaba "mushaf" ismi verildiği için bazıları onun diğer sahabîlerin mushafları gibi Kur'ân ayetlerini içerdiğini sanabilirler ve böylece onda toplanan Kur'ân'ın
elimizde mütevatir olarak bulunan Kur'ân'dan farklı olduğu düşünülebilir. Oysa bu
düşünce temelden yanlıştır; çünkü "mushaf", bir araya toplanarak iki kapak arasında
kitap haline getirilen sayfalar anlamındadır ve bu kelime, dinimizde kullanım açısından Kur'ân'a has bir kavram değildir. Kur'ân hakkında da bu kavran kullanılıyor ise,
Müslümanların dilinde çok kullanılması sebebiyle halk arasında böyle meşhur olduğu
içindir ve bunun hiçbir şer'î kaynağı yoktur. Dolayısıyla mushaf sözcüğü, Kur'ân anlamında değil, sadece kitap anlamındadır; bu durumda "Fatıma'nın mushafı" "Fatıma'nın
kitabı" anlamındadır.
Diğer bir ifadeyle; "mushaf" kelimesinin kullanımı, Kur'ân-ı Kerim hakkında doğru olduğu gibi, sayfalara yazılı iki kapak arasında yer alan diğer kitaplar hakkında da
doğrudur.
Arap lügatçileri de, "mushaf" kelimesinin kullanımını Kur'ân'dan daha geniş bilerek bu konuda şöyle demişlerdir:
"Mushaf'a, iki kapak arasında yazılı sayfaları içerdiği için mushaf diyorlar. Mushaf ve mıshaf, iki kapak arasında toplanan yazılmış sayfalar demektir."
Ezherî diyor ki: "Mushaf'a, iki kapak arasındaki yazılı sayfaları içerdiği için mushaf deniliyor."
Cevherî diyor ki: "Ushife, sayfaları onda topladı anlamındadır…"1
Hatta bazı nakillere göre, Kur'ân'a resmen "mushaf" denilmesi Peygamber efendimizden (s.a.a) sonra olmuştur.
1- Lisanu'l-Arab, c.9, s.186; el-Halil, Kitabu'l-Ayn, c.3, s.120.
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O halde, Hz. Fatıma'nın (s.a) kitabına "mushaf" denilmesi, Hz. Fatıma'nın (s.a)
elimizdeki Kur'ân'dan farklı bir Kur'ân nüshasına sahip olduğunun düşünülmesine
neden olmamalıdır; çünkü bu sanının, Hz. Fatıma'nın (s.a) kitabı hakkında "mushaf"
kelimesinin kullanılmasına dayandığı açıktır,oysa "mushaf" kelimesi Kur'ân nüshası
değil, kitap anlamındadır
Hz. Fatıma'nın (s.a) mushafının içeriği hakkındaki hadisler, bunu en güzel şekilde
ortaya koymaktadır:
Hadislere göre, Hz. Fatıma'nın (s.a) mushafının metin ve içeriğinin Kur'ân ile
hiçbir alakası yoktur ve onda Kur'ân'dan bir ayet bile yoktur; aksine, onun içeriğini
Ehl-i Beyt ve Müslümanlarla ilgili gelecekte vuku bulacak olan olaylar hakkındaki
kutsî hadisler oluşturmaktadır. Aşağıdaki hadisler, bu gerçeği çok iyi bir şekilde ortaya koymaktadırlar:
Ali b. Hamza, İmam Musa Kâzım'dan (a.s) şöyle nakletmektedir:
Benim yanımda Fatıma'nın mushafı var; onda Kur'ân'dan bir şey yoktur.1
İmam Cafer Sadık (a.s), Abdullah b. Hasan'ın "Cifr" hakkındaki iddialarının cevabında şöyle buyurmuştur:
Cifr, kese gibi kesilmiş inek derisidir; onda kitaplar ve kıyamet gününe kadar insanların ihtiyaç duyduğu helal ve haramların ilmi vardır. Cifr, Allah Resulü'nün (s.a.a)
imlası ve Ali'nin el yazısı iledir; onda Fatıma'nın (s.a) mushafı vardır; Fatıma'nın
mushafında Kur'ân'dan tek bir ayet bile yoktur. Benim yanımda Allah Resulü'nün
(s.a.a) yüzüğü, zırhı, kılıcı ve sancağı vardır...2
Hammad b. Osman şöyle diyor: İmam Cafer Sadık'tan (a.s) Fatıma'nın (s.a) mushafının ne olduğunu sordum. İmam (a.s) buyurdu ki:
Allah Teala, Peygamberinin canını alınca Hz. Fatıma (s.a) o kadar büyük bir üzüntü
duydu ki, ancak Allah bilir. Bunun üzerine Allah Teala, onu teselli etmesi ve onunla
konuşması için bir melek gönderdi. Hz. Fatıma (s.a), durumu Hz. Ali'ye (a.s) bildirdi. Bunun üzerine Emîrü'l-Müminin Ali (a.s), "O durumu hissettiğin ve meleğin
sesini duyduğun zaman bana haber ver." dedi. Fatıma (s.a) o durumu hissedince Hz.
Ali'ye (a.s) haber verdi; Hz. Ali (a.s) de duyduğu her şeyi yazmaya başladı; nihayet
o yazılanlardan bir kitap oluştu.
İmam (a.s) daha sonra şöyle buyurdu:
O mushafta helal ve haramdan hiçbir şey yoktur; onda gelecekte vuku bulacak olayların ilmi vardır.3
İbn Ubeyde, İmam Cafer Sadık'tan (a.s) naklettiği bir hadiste, Fatıma'nın (s.a)
1- Besairu'd-Derecat, s.153.
2- Besairu'd-Derecat, s.155.
3- Kuleynî, el-Kâfî, c.1, s.240.
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mushafı hakkında bir soru sorduğunu belirtiyor. İmam (a.s) uzun bir süre sustuktan
sonra şöyle buyuruyor:
Siz istediğiniz ve istemediğiniz (size faydalı olan ve olmayan) şeyler hakkında konuşuyorsunuz. Fatıma (s.a), Allah Resulü'nden (s.a.a) sonra yetmiş beş gün yaşadı
ve babasından dolayı büyük bir üzüntü yaşadı. Cebrail onun yanına gelerek babasının yasında onu teselli ediyor, kalbini hoş tutmaya çalışıyor, babası ve babasının
(cennetteki) yeri hakkında ona bilgi veriyor ve kendisinden sonra soyunun başına
gelecek olayları haber veriyordu. Ali (a.s) de bunları yazıyordu. İşte bu Fatıma'nın
mushafıdır.1
Hz. Fatıma (s.a), Muhacirler ve Ensar'a hitap irat ettiği meşhur hutbesinde Kur'
ân-ı Kerim'in her türlü tahriften korunduğunu apaçık bir şekilde dile getirmiş, onun
bütün Müslümanların elinde bulunduğunu ve onun insanlar için bir hüccet olduğunu
vurgulamıştır.
Dolayısıyla, Hz. Fatıma'nın (s.a) halk arasında yaygın olan Kur'ân'dan başka bir
Kur'ân'ı olduğu iddiası onun kendi sözleri ve tanıklığıyla da bağdaşmayıp hiçbir temel
ve esası yoktur.
Burada şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz: Şia, Hz. Fatıma'nın (s.a) Hz. Cebrail'den
(a.s) birtakım ilim ve öğretiler aldığına, bunları Hz. Ali'ye (a.s) yazdırdığına ve bu
yazıların Ehl-i Beyt İmamları'nın yanında saklanan bir kitap haline geldiğine nasıl inanabiliyor? Meleklerle konuşmak peygamberlere has bir olay değil midir?
Bu sorunun cevabı şudur: Kur'ân-ı Kerim, Hz. İbrahim'in (a.s) eşinin, Hz. Mu
sa'nın (a.s) annesinin ve Hz. Meryem'in (s.a) meleklerle konuştuğunu bildiriyor. Bu
da Allah'ın izniyle peygamber olmayanların da meleklerle konuşmasının ve onlardan
gaybî bilgi ve haberler almalarının mümkün olduğunu gösteriyor.
Hz. İbrahim'in (a.s) eşinin, Hz. Musa'nın (a.s) annesinin ve Hz. Meryem'in
(s.a) meleklerle konuştuğunu ortaya koyan ayetler bunu apaçık bir şekilde bildirmektedirler.
Bu ayetlerden bazıları şöyledir:
"Eyvah! Ben yaşlı bir kadın, kocam da ihtiyar bir erkek olduğu halde çocuk mu
doğuracağım?! Gerçekten bu şaşılacak bir şeydir!" dedi. (Melekler) Dediler ki:
"Allah'ın işine mi şaşıyorsun?! Allah'ın rahmet ve bereketleri siz ev halkının üzerine olsun. Kuşkusuz O, övgüye layık ve yücedir."2
Hani melekler, "Ey Meryem! Allah seni seçti, arındırdı ve seni âlemlerin kadınlarından üstün kıldı." dediler.3
1- Kuleynî, el-Kâfî, c.1, s.241.
2- Hud, 72-73.
3- Âl-i İmrân, 42.
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Hani melekler, "Ey Meryem! Allah, adı Meryem Oğlu İsa Mesih olan bir kelimeyi
sana müjdeliyor; dünyada ve ahirette saygındır ve (Allah katına) yakın kılınanlardandır." dediler.1

Hadislerde bu makama erişen kişilere "muhaddes" ve "muhaddese" denir. Dolayısıyla Hz. Fatıma'nın (s.a) "muhaddese" olması, onun peygamber olmasını gerektirmez;
aksine, sadece onun Allah'ın veli kullarından biri olduğunu gösterir. Nitekim Sünnî ve
Şiî kaynaklardaki sahih hadisler, apaçık bir şekilde onun böyle bir makama sahip olduğuna delalet etmektedir. Biz bu hadislerden bazılarına değiniyoruz:
Peygamber efendimiz (s.a.a) Hz. Fatıma'ya (s.a) hitaben şöyle buyurmuştur:
Allah, senin gazabınla gazap eder ve senin rızanla razı olur.2
Diğer bir hadiste de şöyle geçer: Huzeyfe diyor ki: Allah Resulü (s.a.a) şöyle
buyurdu:
Gökyüzünden daha önce hiç nazil olmamış bir melek nazil oldu ve beni selamlamak
için Allah'tan izin istedi. O melek bana, Fatıma'nın cennet kadınlarının efendisi olduğunu müjdeledi.3
İbn Hacer, Fethu'l-Barî'de şöyle yazmıştır: "Şafiî mezhebinin ileri gelen ulemasından Subukî, kadınların en üstününü belirleme konusunda ulema ve muhaddislerin
tartışmalarına işaret ettikten sonra şöyle diyor:"
Ancak bizim benimsediğimiz ve onunla Allah'a yaklaştığımız görüş, Fatıma'nın
daha üstün oluşudur…4
Dolayısıyla, manevî makam bakımından sadece Hz. Meryem (s.a) gibi kişilerle
mukayese edilebilecek olan Hz. Fatıma'tüz-Zehra'nın (s.a) muhaddese oluşu, hiçbir
şekilde şaşırılacak bir durum değildir.
(vel-Hamdu Lillahi Rabbi'l-Âlemin)5

1- Âl-i İmran, 45.
2- Hâkim Nişaburî, Müstedreku's-Sahihayn, c.3, s.153 ve Tehzibu't-Tehzib, c.12, s.441. Hâkim, "Bu
hadisin senedi sahihtir." demiştir. Bk. Zehebî, Mizanu'l-İ'tidal, c.2, s.72.
3- Hâkim Nişaburî, Müstedreku's-Sahihayn, c.3, s.151 ve bk. -az bir farkla- Sahih-i Buharî, c.4,
s.209; Sünen-i Tirmizî, c.5, s.326; Müsned-i Ahmed, c.5, s.391.
4- İbn Hacer, Fethu'l-Barî, c.7, s.105; İbn Hacer daha sonra şöyle eklemiştir: "Fatıma'nın üstünlüğ ne, onun âlemdeki kadınların efendisi oluşu ile delil getirilmiştir."
5- Kaynak olarak genelde kitapların adını vermekle yetindik, bazen kitabın adının yanı sıra yazarının
adını da zikrettik. Kaynaklar hakkındaki ayrıntılı bilgi yayınevi aracılığıyla mütercimden istenebilir.

CÜZ: 1, SÛRE: 1

FÂTİHA SÛRESİ

(1)
FÂTİHA SÛRESİ
(Mekke’de inmiştir; 7 ayettir.)
(Bu sûreye başlangıç anlamında el-Fâtiha,
Kur'ân’ın başlangıcı anlamında Fâtıhatu’l-Kitab
denilmiştir. Yine ikinci ayeti Allah’a hamd ile başladığı için Hamd ve yedi ayetten oluşup iki defa
indiğinden Seb'u’l-Mesani diye adlandırılmıştır.)

1. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
2-4. Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman ve
Rahim, din gününün sahibi Allah’a mahsustur.
5. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6. Bizi doğru yola ilet.
7. Gazaba uğramamış ve sapmamış olan,
nimet verdiğin kimselerin yoluna.
(Her Müslümanın günlük namazlarında bu
sûreyi okumasının farz oluşu, bu sûrenin dini
öğretiler arasında büyük bir önem taşıdığını
gösterir. Bu sûrenin önemini ve onu okumanın
kişinin manevi yönden yücelmesinde büyük
bir etkiye sahip olduğunu bildiren birçok hadis
Peygamber ve Ehl-i Beyt imamlarından nakledilmiştir. Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Fâtihatu’l-Kitab’sız namaz olmaz.”
İmam Ca’fer-i Sadık (a.s) da bu sûrenin ruh ve
bedendeki etkisine işaretle: “Eğer Fatıha sû
resini bir ölüye yetmiş kere okuduktan sonra o
ölü dirilirse buna şaşırmamak gerekir.” diye buyurmuştur. (el-Kafi c. 2 s. 623) Bu sûre, bir yandan Allah’a hamd ve senayı diğer yandan
yakarış ve duayı içerir. Böylece ruhu okşayan
ilahi bir nağme ve kulluğun ameli bir eğitimi
olmanın yanı sıra fikir alanında da dinde temel
ilke olan tevhit ilkesini, en kapsamlı ve en derin anlamıyla açıklamaktadır. Şöyle ki, Allah’ın
bütün âlemlerin sahibi olduğu vurgulanarak
her türlü şirk ve guluv inancı iptal edilmekte
sonra bu mutlak egemenliğin en belirgin yönünün kuşatıcı ve kalıcı bir merhamet olduğu
vurgulanmaktadır. Daha sonra Allah, mükafat
günün sahibi olarak tanıtılarak tevhid inancının tabii bir sonucu olarak yaratılışın başıboş,
hedefsiz olmadığı bildirilmekte ve ahiret inancı
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açıklanmaktadır. Mükafat ve ceza gününün Allah’ın mutlak ege menliğinin tecellisi altında gerçekleşeceğinin tekit edilmesi
insanın hiçbir durumda ümidini yitirmemesi
gerektiğine işaret eder, böylece onun ümit
ve korku içinde bütün davranışlarına yön
vermesi sağlanır. Sonra hak yolu tanıma ve
takıp etmede Allah’ın seçkin kıldığı kişileri
tanımanın ve onların yolunu takip etmenin
önemi dile getirilir. Böylece peygamberlere
ve masum imamlara uymanın önemi vurgulanır. Son olarak da bu yolun kesin çizgilerinin olduğu ve hak yolu takip etmenin
ancak hakka karşı olanlardan ayrılmakla,
onları reddetmekle mümkün olduğu beyan edilir.)
***
(Dördüncü ayette geçen “din” kelimesi,
ceza ve mükâfat anlamındadır.
Bir arada tercüme ettiğimiz 2-4 ayetlerinin
ayet ayet tercümesi söyle yapılabilir:
2. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
3. O, Rahman ve Rahim’dir.
4. Din günün sahibidir.)
***
(“Bizi doğru yola ilet” yani bizi, ömrümüzün
geri kalan kısmında da sana itaat etmeye
muvaffak eyle! Hayat canlı bir süreç olarak
sürekli insanı farklı tavırlar ortaya koymak
zorunda bırakır. Bu tavırlar; eğilimler, davranışlar, etki ve tepkiler olarak kendini gösterir.
Tüm bu süreçte insanın Allah’ın belirlediği
çizgi üzerinde hareket etmesi ve O’nun rızası doğrultusunda ilerlemesi, doğru yol üzere
olmasını sağlar. Buna göre ayetten şu anlam çıkıyor: “Bizi her gün için karşılaştığımız
olaylara karşı ortaya koyduğumuz tavırlarda batıla eğilim göstermeden yalnız senin
emirlerini gözetmeye muvaffak eyle!” Dolayısıyla doğru yoldan maksat; gerek inanç ve
akide, gerekse ahlak, tutum ve davranışlar
alanında kişinin hem aşırılık ve hem de tefrit
içinde olmaması, batıla eğilim göstermemesi ve orta yolu takip etmesidir. Örneğin inanç
alanında hakka sarılma iddiasını taşıyan bir
kişi guluv (aşırılık) veya taksir (eksiklik) içinde
olursa, doğru yoldan uzaklaşmış olur. Ancak
dünyada bu doğru inanca sahip olan kişi,
ahirette cennete giden doğru yolu takip
edebilir ve bu yoldan cehenneme doğru
sapmaz. bk. Tefsir-i İmam Hasan Askerî ve
Meani’l-Ahbar-i Saduk, s.33.)
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CÜZ: 1, SÛRE: 2

(2)
BAKARA SÛRESİ
(Medine’de inmiştir; 286 ayettir.)
(Bu sûrenin 67-73 ayetlerinde İsrailoğulları’nın
bir inek boğazlaması kıssası anlatıldığından
sûreye Bakara (inek) adı verilmiştir.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Elif, Lâm, Mîm.
2. İşte o kitap (Kur'ân); onda bir kuşku
yoktur. O, takvalı olanlar için yol göstericidir.
3. Onlar, gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızklardan (Allah yolunda) harcarlar.
4. Ve onlar, sana indirilene, senden
önce indirilene inanırlar ve ahirete de
onlar yakin ederler (kesinkes inanırlar).
5. İşte onlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler,
işte onlardır.
(Kur'ân-ı Kerim’in bazı sûrelerinin başında,
bu sûrede olduğu gibi, el-hurufu’l-mukattaa
denilen birtakım harfler bulunmaktadır. Bu
harfler de Kur'ân-ı Kerim’in bir parçasıdır.
Müfessirlerden birçoğuna göre bu harfler,
Yüce Allah ile Peygamber arasındaki birtakım sırlardan ibarettir. Feyz-i Kaşanî, değerli
es-Safî adlı tefsirinde şöyle diyor: “Meani’lAhbar kitabında, İmam Sadık’tan nakledilmiştir ki: “Elif, Lâm, Mîm, Kur'ân’da dağınık
şekilde bulunan Allah’ın ism-i a’zamının
harflerinden birkaç harftir. Bu harfleri, ancak Peygamber ve İmam bir araya getirip
birleştirir ve Allah’ı bu isimle çağırdığında
duaları kabul edilir.” Feyz-i Kaşanî şöyle de-

vam ediyor: “Bu da gösteriyor ki, bu harfler,
Allah Teala ile Peygamber arasındaki birtakım
sırlardan ibarettir...”)

***
(O, takvalı olanlar için yol göstericidir…” Buradaki takva kavramından maksat, genel
anlamda kötülüklerden korunmak olabilir. Bu
anlamdaki takva insanın fıtratı, aklı ve öğrenebildiği ilahî öğretiler çerçevesinde kötülüklerden uzak durmasına denir. Sadece bu tür
takvaya sahip kişiler hidayete layıktırlar. Bu anlamdaki takva Müslümanlara mahsus değildir;
Müslüman olmayanlar da böyle bir takvaya
sahip olabilirler.)

***
(“Onlar, gayba inanırlar…” His ve duyu ile değil, delil ve belirtilerle bilinen gerçeklere gayb
denir. Gayba iman; Allah’a, peygamberlere
ve peygamberlerin getirdikleri her şeye iman
etmeyi ifade eder. Gayba inanan kimse, kendisini maddî âlemin sınırlarıyla kısıtlamaz ve
madde ötesi âlemi de aklı ile kavrar ve ona
inanır. Ehl-i Beyt mektebine göre imanın kâmil
olması için Allah’ın birliğine, O’nun adaletine,
gönderdiği tüm peygamberlere, son peygamber Hz. Muhammed’e, kıyamete ve Son
Peygamber’den sonra masum olan on iki Ehl-i
Beyt İmamı’na ve onların sonuncusu olup şimdi gaybet döneminde bulunan Hz. Mehdi’ye
inanmak gerekir. (bk. Tefsir-i Burhan, c.1, s.124;
Yenabiu’l-Mevedde, c.3, s.284.)

***
(“Ve ahirete de onlar yakin ederler…” Yani bu
dünya hayatından sonra meydana geleçek
diriliş ve hayatın varlığından kuşku duymazlar.)
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mektedir. Bu arada her grubun en önemli
özelliklerini de açıklamakta ve münafıkların
özelliklerine daha geniş yer vermektedir.Bu,
nifakın fert ve toplum açısından küfürden
daha tehlikeli bir olgu olduğunu veya genelde nifakın örtülü olduğu ve tehlikesinin
göz ardı edildiği için ona dikkat çekmek
gerektiğini vurgulamak için olabilir.

9. Allah'ı ve inananları aldatmak isterler. Oysa sadece kendilerini aldatırlar,
ama farkında değillerdir.
10. Kalplerinde hastalık var; Allah da
hastalıklarını artırmıştır ve yalan söyledikleri için onlara acı bir azap vardır.
11. Onlara, "Yeryüzünde bozgunculuk
yapmayın." denildiğinde, "Biz ancak
yapıcı ve düzeltici kimseleriz." derler.
12. Bilin ki, onlar bozguncuların ta ken
dileridir; ama farkında değillerdir.

6. İnkâr edenleri korkutsan da, korkutmasan da, onlar için birdir; inanmazlar.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 1)

13. Onlara, "Diğer insanların inandığı gibi, siz de inanın." denildiğinde,
"Akılsızların inandığı gibi, biz de mi
inanalım?" derler. Bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir; ama bilmezler.

7. Allah, (inkârları sebebiyle) onların
kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir;
gözlerinin üzerinde de bir perde bulunmakta ve onlara büyük bir azap vardır.

14. İnananlarla karşılaştıklarında, "İnan
dık." derler. Şeytanlarıyla (onları kötülüklere yönelten dostlarıyla) baş başa
kaldıklarında ise, "Biz sizinleyiz, biz sadece (onlarla) alay etmekteyiz." derler.

8. İnsanlardan bazıları, inanmadıkları
hâlde, "Allah'a ve ahiret gününe inandık." derler.

15. (Aslında) Allah onlarla alay etmektedir ve azgınlıklarında onlara süre tanımaktadır ki bocalayıp dursunlar.

Yüce Allah bu sûrenin başlangıcında insanları
üç gruba ayırmaktadır. Bunlardan yalnız birini,
yani takvalı olan ve Kur'ân'ın rehberliğine uyanları kurtuluşa erenler olarak tanıtmaktadır. Diğer iki grubun, yani kâfirlerin ve münafıkların ise
sonlarının ilahî azaba uğramak olacağını bildir-

16. Onlar, hidayet karşılığında sapıklığı satın alanlardır. Sonuçta ticaretleri onlara bir kâr sağlamamış ve doğru
yolu da bulamamışlardır.
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17. Onların durumu, (karanlıkta) ateş
yakan kimsenin durumuna benzer.
Ateş onun çevresini aydınlatınca, Allah ışıklarını alıp götürür ve onları karanlıklar içinde bırakır, artık (bir tarafı)
görmezler.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 2)

18. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler;
artık (doğru yola) dönmezler.
19. Ya da (onların durumu) gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakması olan şiddetli
bir yağmura (tutulmuş kimsenin durumuna) benzer. Yıldırımların saldığı
dehşetle ölüm korkusundan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah, in
kâr edenleri çepeçevre kuşatmıştır.
20. Şimşek çakması, neredeyse gözlerini alıverecektir; (şimşeğin ışığı) onlar
için (etrafı) aydınlatınca, o ışıkta yürürler; üzerlerine karanlığı çökünce de
dikilip kalırlar. Allah dileseydi, onların
işitmelerini ve görmelerini (kulaklarını
ve gözlerini) alıp götürürdü. Allah'ın
her şeye gücü yeter.
21. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin;
umulur ki takvalı (kötülüklerden korunmuş) olursunuz.
Bu ayete göre, Allah'ı tanımanın ve O'na
ibadet ederek şükrünü yerine getirmenin
delili, Yüce Allah'ın nimetlerinin esasını oluşturan yaratılış nimetini insanlara vermesidir.
Sonraki ayette de diğer temel nimetlere
işaret edilmiştir. Bu gibi temel nimetleri veren birisine ibadet ederek şükretmenin gerekliliğine akıl hükmeder. Tüm nimetlerin aslı
durumundaki bu nimetleri Allah'tan başka
hiçbir kimsenin vermesi mümkün değildir.

22. Sizin için yeri döşek, göğü de bina
yapan ve gökten su indirerek onunla sizin için rızk olarak çeşitli meyveler çıkaran O'dur. Öyleyse bile bile Allah'a eşler
koşmayın.
23. Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an) hakkında şüphedeyseniz, -doğru söylüyorsanız- ona benzer bir sûre getirin.
Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 3)

24. Eğer (bunu) yapmazsanız -ki asla yapamayacaksınız- yakıtı insanlar ve taşlar
olan ateşten sakının. O, inkâr edenler için
hazırlanmıştır.
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geçen niyet, insanın kazandığı kişilik ve karakterinin bir ifadesi olabilir. Buna göre, insanın inanç ve amellerinin sonucunda elde
ettiği kişiliği ölümden sonra da ondan ayrılmayacak ve bu kişilik gereği nimet veya
azap da sürekli onunla beraber olacaktır.

25. İnanıp iyi işler yapmış olanlara, ken
dileri için (ağaçlarının) altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Onlara bu cennetlerin meyvelerinden
verildikçe, "Bu, önceden bize verilen
rızktır." derler. Onlara birbirine benzeyen
rızklar getirilir. Orada onlara tertemiz eşler de vardır ve orada ebedi kalırlar.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir:
"Cehennem ehlinin cehennemde ebedi kalmalarının sebebi, dünyada ebedi kalmaları
hâlinde sürekli Allah'a karşı gelme niyetinde
olmaları; cennet ehlinin cennette ebedi kalmalarının sebebi ise, dünyada ebedi kalmaları hâlinde sürekli Allah'a itaat etme niyetinde
olmalarıdır. Böylece niyetleri yüzünden bu iki
grup (cennet ve cehennemde) ebedi kılınmışlardır..." (bk. Usul-i Kâfi, İlelü'ş-Şerayi') Bu hadiste

26. Allah, herhangi bir örnek vermekten utanmaz. Bu, bir sivrisinek de olabilir, onun üstünde bir şey de. İman
edenler, bunun Rablerinden gelen bir
gerçek olduğunu bilirler. İnkâr edenler
ise, "Allah, bu örnekle ne demek istemiştir?" derler. O, bu örnekle birçoğunu saptırır, birçoğunu da doğru yola
iletir; onunla fasıkların dışında kimseyi saptırmaz.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 4)

27. Ki onlar, Allah'a kesin söz verdikten sonra onu çiğnerler, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları koparırlar
ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Zarara
uğrayanlar, işte onlardır.
28. Allah'ı nasıl inkâr edersiniz? Oysa
siz ölü idiniz, O sizi diriltti; sonra sizi
öldürecek, sonra sizi diriltecek, sonra
O'na döndürüleceksiniz.
29. O'dur, yerde olan her şeyi sizin için
yaratan, sonra göğe yönelip de onları yedi gök olarak düzenleyen. O, her
şeyi bilir.
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30. Hani Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim."
dedi. (Melekler,) "Biz seni överek sürekli tenzih ve takdis ederken, orada
fesat çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?" dediler. (Allah,)
"Şüphesiz ben, sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim." dedi.
31. Ve Âdem'e bütün isimleri öğretti.
Sonra onları (o isimlerle anılan şeyleri)
meleklere gösterip, "Eğer doğru söylüyorsanız, bunların isimlerini bana haber verin." dedi.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 5)

32. (Melekler:) "Münezzehsin sen! Bizim, senin öğrettiklerinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hikmet sahibisin." dediler.
33. (Allah:) "Ey Âdem! Meleklere bunların isimlerini bildir." dedi. (Âdem)
bunların isimlerini onlara bildirince,
(Allah:) "Ben göklerin ve yerin gizliliklerini bilirim, sizin açığa vurduğunuzu da, gizlemekte olduğunuzu da
bilirim." demedim mi?" dedi.
34. Hani meleklere, "Âdem'e secde
edin." demiştik. İblis'ten başka hepsi
secde etti, (ama) o kabul etmedi, büyüklük tasladı ve inkâr edenlerden
oldu.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 6)

35. "Ey Âdem!" dedik, "Sen ve eşin cennete yerleşin ve ondan (ondaki nimetlerden) dilediğiniz yerde bol bol yiyin,
ama şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zalimlerden olursunuz."

36. Sonra Şeytan o ikisinin ayağını oradan
kaydırdı ve onları içinde bulundukları
nimetlerden çıkardı. Biz (onlara), "İnin,
birbirinize düşmansınız ve bir süreye kadar sizin için yeryüzünde yerleşim yeri
ve (yaşayıştan) yararlanma imkânı olacaktır." dedik.
(Yani Âdem ve oğulları Şeytan'a, Şeytan ve
yardımcıları da Âdem ve oğullarına düşmandırlar. bk. es-Safî Tefsiri.)

37. Sonra Âdem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı da (o kelimelerle Allah'a yalvarınca, Allah) tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeleri kabul eden ve sürekli
merhamet edendir.
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rulayıcı olarak indirdiğime (Kur'ân'a)
inanın; onu ilk inkâr edenler olmayın;
ayetlerimi az bir değer karşılığında
satmayın ve yalnız benden korkun.
42. Hakkı batılla karıştırmayın ve bile
bile hakkı gizlemeyin.
43. Dosdoğru namaz kılın, zekât verin
ve rükû edenlerle birlikte rükû edin.
44. Kitabı (Tevrat'ı) okuduğunuz
hâlde, kendinizi unutur da insanlara mı iyiliği emredersiniz?!
Acaba düşünmez misiniz?!
45. Sabır ve namazla (Allah'tan) yardım dileyin. Hiç kuşkusuz o (namaz),
huşu duyanlardan başkasına ağırdır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 8)

46. Onlar (huşu duyanlar), Rablerine
kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini
umarlar.
38. "Hepiniz oradan inin" dedik, "Eğer
benden size bir hidayet gelirse, benim
hidayetime uyanlara ne bir korku vardır,
ne de üzüleceklerdir onlar."
39. "İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlar
ise, cehennemlik olanlardır; onlar orada
ebedi kalacaklardır."
40. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın ve ahdimi (bana verdiğiniz sözü) yerine getirin ki, ahdinizi (size
verdiğim sözü) yerine getireyim ve yalnız benden korkun.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 7)

41. Sizinle birlikte olanı (Tevrat'ı) doğ-

Ayetin orjinalinde geçen "yezunnune" "zannederler", yakin etmek (kesin bilmek) olarak tefsir edilmiştir. Bu tefsir, Hz. Ali (a.s)'dan
nakledilmiştir. bk. Saduk, et-Tevhid ve elAyyaşî Tefsiri. Diğer bir hadise göre de zan,
düşünme ve bekleme olarak tefsir edilmiştir. Ayetin meali, ikinci tefsir üzere yapılmıştır. (bk. Tefsir-i İmam Hasan Askerî.)

47. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir dönem) âlemlere
üstün kıldığımı hatırlayın.
48. Kimsenin, başkasının yerine bir şey
ödeyemeyeceği, kimseden şefaat (aracılık) kabul edilmeyeceği, kimseden
bir kurtulma bedeli (fidye) alınmayacağı ve kendilerine bir yardım da edilmeyeceği günden korkun.
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49. Hani sizi Firavun ailesinden kurtardık. Onlar size kötü işkence(ler) yapıyorlardı; erkek çocuklarınızı kesiyor
ve kadınlarınızı (kızlarınızı) sağ bırakıyorlardı. Bunda Rabbiniz tarafından
size büyük bir imtihan vardı.
50. Hani sizin için denizi yarıp da sizi
kurtardık ve baktığınız hâlde (gözünüzün önünde) Firavun ailesini (denizde) boğduk.
51. Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sonra siz, onun ardından (kendinize) zulmederek buzağıyı (tanrı)
edindiniz.
52. Sonra bunun ardından, şükredersiniz diye sizi bağışladık.
53. Hani doğru yolu bulursunuz diye
Musa'ya kitap (Tevrat) ve furkan verdik.
54. Hani Musa kavmine, "Ey kavmim!
Siz buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize zulmettiniz. Öyleyse (hemen) Yaratıcınıza tövbe edip (buzağıya tapmanın
kefareti olarak) kendinizi (birbirinizi)
öldürün. Bu, Yaratıcınız katında sizin
için daha iyidir." dedi. O zaman (Rabbiniz) tövbenizi kabul etti. Çünkü O, tövbeleri kabul edendir, merhametlidir.
55. Hani, "Ey Musa! Allah'ı apaçık görünceye kadar sana inanmayız." demiştiniz. O zaman baktığınız hâlde
yıldırım sizi çarpmıştı.

56. Sonra şükredersiniz diye, ölümünüzden sonra tekrar sizi dirilttik.
İsrailoğulları'nda vuku bulan sünnetlerin bir
benzerinin İslam ümmetinde de vuku bulacağını açıklayan naklî deliller ışığında (bk. Sahih-i
Buhari c. 4 s. 144) bu ayetten, İslam ümmetinde de benzeri olayların ve ric'atin (kıyametten
önce bazı kimselerin tekrar dirilişinin) vuku bulacağı anlaşılmaktadır. (bk. es-Safî ve Kummî
Tefsirleri.)

57. Bulutu üstünüze gölgelik yaptık ve
size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.
"Size verdiğimiz temiz rızklardan yiyin."
(dedik). Onlar (nankörlükleriyle) bize
zulmetmediler, fakat kendilerine zulmediyorlardı.
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60. Hani Musa kavmi için su istemişti. (Ona,) "Asanla taşa vur." demiştik.
Ondan on iki pınar fışkırdı. (Böylece)
Herkes su içeceği yeri bildi. (Onlara,)
"Allah'ın rızkından yiyin, için; yalnız
yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." (dedik.)
58. Hani, "Şu şehre (Beytü'l-Makdis'e)
girin, ondan (ondaki nimetlerden) dilediğiniz yerde bol bol yiyin ve kapısından secde ederek girip, 'Hıtta (günahlarımızın dökülmesini istiyoruz)' deyin ki,
günahlarınızı bağışlayalım ve (bilin ki)
iyilik yapanlara (nimetlerimizi) daha da
arttıracağız." demiştik.
59. Ama zulmedenler, kendilerine söylenmiş olan sözü (Hıtta sözünü) başka
bir sözle değiştirdiler. Biz de, yoldan çıkmaları sebebiyle zulmedenlere gökten
bir azap indirdik.
Allah'ın emriyle alay ederek, Hıtta diyeceklerine İbranice'de kırmızı buğday anlamına gelen
bir söz söylediler.

61. Hani, "Ey Musa! Bir çeşit yemeğe
dayanamayız; bizim için Rabbine yalvar, bize yerin bitirdiklerinden, sebzesinden, hıyarından, sarımsağından,
mercimeğinden ve soğanından yetiştirsin." demiştiniz. (Musa,) "İyi olanı daha
düşük şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? O hâlde bir şehre inin, (orada)
size istediğiniz var." demişti. (Nankörlükleri yüzünden) horluk ve yoksulluğa mahkûm oldular ve Allah'ın gazabına uğradılar. Bu, onların Allah'ın
ayetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere
peygamberleri öldürmelerindendi. Bu
da, onların (emrimize) karşı gelmeleri
ve sınırları aşmalarındandı.
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62. Şüphesiz, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve Sabiîler
den Allah'a ve ahiret gününe inanıp
iyi işler yapanların mükâfatları Rableri
katındadır. Onlar için ne bir korku vardır, ne de üzüleceklerdir.
Sabiîlerin Ehl-i Kitap'tan olup olmadıkları
hakkında ihtilaf vardır. Birunî'den naklen bu
fırkanın Mecusilik, Yahudilik ve Harrani inancının karışımı olduğu ileri sürülmüştür. Bazıları da bunları Hz. Yahya Peygamber'e bağlı
başlı başına bir Ehl-i Kitap fırkası bilmişlerdir.
Bir grup da bunların yıldız ve gezegenlere
taptıklarını ileri sürerek müşrik olduklarını savunmuşlardır. Bu fırkanın "Kenz Erya"
diye mukaddes bir kitabı vardır. İmamiye
fakihleri arasında meşhur görüş, bunların
müşrikler hükmünde oldukları şeklindedir.
Kur'ân-ı Kerim'de üç yerde bu fırkadan söz
edilmiştir.

63. Hani sizden kesin söz alıp Tur dağını üzerinize dikmiştik ve, "Size verdiğimiz şeye (Tevrat'a) kuvvetle sarılın,
onda olanı hatırlayın ki, (kötülüklerden) korunasınız." (demiştik.)
(bk. Açıklamalar Bölümü: 9)

64. Sonra bunun ardından yüz çevirdiniz. Allah'ın size yönelik bol ihsanı ve
merhameti olmasaydı, muhakkak ki
zarara uğrayanlardan olurdunuz.
65. İçinizden cumartesi günü azgınlık
edenleri bildiniz. Onlara, "(Allah'ın
rahmetinden) kovulmuş maymunlar
olun!" dedik.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 10)

66. Bunu, ona şahit olanlar ve daha sonra gelenler için bir ibret, (kötülüklerden)
korunanlar için de bir öğüt kıldık.

67. Hani Musa kavmine, "Şüphesiz ki,
Allah size bir sığır boğazlamanızı emrediyor." dedi. (Onlar,) "Bizimle alay mı
ediyorsun?" dediler. (Musa,) "Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım." dedi.
68. (Onlar,) "(O hâlde) Rabbinden bizim
için iste de nasıl (bir sığır) olduğunu bize
açıklasın." dediler. (Musa,) "Allah diyor
ki: 'O ne çok yaşlıdır, ne de pek genç; ikisinin arası bir sığırdır.' Size emredilen işi
hemen yapın." dedi.
69. (Onlar,) "Rabbinden bizim için iste,
onun ne renk olduğunu bize açıklasın."
dediler. (Musa,) "O diyor ki: O bakanların içini açan, rengi parlak, sarı bir sığırdır." dedi.
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ise, gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı.
73. Bunun için, "Ona (ölüye),
onun (sığırın) bir parçası ile
vurun." dedik. Allah, ölüleri
işte böyle diriltir ve düşünüp
anlayasınız diye ayetlerini size
gösterir.

70. (Onlar,) "Rabbinden bizim için iste,
onun nasıl (bir sığır) olduğunu (tam olarak) açıklasın; onun hangi sığır olduğunu
karıştırdık. Allah dilerse, mutlaka doğruyu buluruz." dediler.
71. (Musa,) "O diyor ki: 'O, boyunduruk altına alınıp da yer sürmemiş, ekin
sulamamış ve (ayrı renkten) hiç alacası
olmayan kusursuz bir sığırdır." dedi.
(Onlar,) "İşte şimdi gerçeği getirdin." dediler de onu boğazladılar; ama az kalsın
yapmayacaklardı.
72. Hani siz bir adamı öldürüp de onun
hakkında birbirinizi suçlamıştınız. Allah

74. Sonra, bunun ardından yine kalpleriniz katılaştı. Kalpleriniz taş gibi
yahut daha da katı (oldu). Çünkü taşlardan öylesi var ki, ondan ırmaklar
fışkırır. Bir kısmı da var ki, yarılır, ondan su çıkar ve bir kısmı da var ki, Allah korkusundan (yüksek yerlerden)
aşağıya yuvarlanır. Allah, yapmakta
olduklarınızdan habersiz değildir.
75. (Yahudilerin) size inanacaklarını
mı umuyorsunuz?! Oysa onlardan bir
topluluk, Allah'ın sözünü işitiyor, sonra onu iyice anladıktan sonra, bile bile
onu tahrif ediyorlardı.
76. İman edenlerle karşılaştıklarında,
"İnandık." derler. Birbirleriyle yalnız
kaldıklarında ise, "Rabbinizin katında size karşı hüccet (delil) getirsinler diye mi Allah'ın size açtığı şeyleri
(Tevrat'taki Hz. Muhammed'in peygamberliği ile ilgili bilgileri) onlara anlatıyorsunuz?! (Bunları) düşünmüyor
musunuz?!" derler.
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77. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah, onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarınızı da?!
78. Onların içinde okuma yazması
olmayanlar da var ki, Kitap'tan (Tev
rat'tan) (başkalarının kendilerine anlattıkları) kuruntulardan başka hiçbir
şey bilmezler. Onlar, sadece zan içindedirler.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 11)

79. O hâlde, elleriyle kitap yazıp, sonra onu az bir değer karşılığında satmak
için, "Bu, Allah katındandır." diyenlerin
vay hâline! Ellerinin yazdığından ötürü
vay onların hâline! Kazanmakta olduklarından ötürü vay onların hâline!
Sert tehditleri içermekte olan bu ayet,
dünya çıkarı için Allah'a yalan isnat eden,
Allah'ın ayetlerini gizleyen Yahudi din bilginleri hakkında inmiştir ve dinin herhangi
bir hükmünü bir dünya kazancı için değiştiren herkes hakkında geçerlidir. Ayetteki
"veyl" kelimesine karşılık olarak "vay hâline"
tabirini kullandık. "Veyl" kelimesinin asıl anlamı da budur. Elbette bazı hadislere göre
"veyl", cehennemde bir vadinin adıdır;
kâfirler oraya atılınca kırk yıla onun dibine
varmazlar. (bk. Mecmau'l-Beyan. )

80. (Yahudiler,) "Sayılı birkaç gün dışında ateş bize dokunmayacaktır." dediler. De ki: "Allah katından bir söz mü
aldınız -ki Allah sözünden asla dönmez- yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?"

81. Hayır! Kim bir kötülük işler de suçu
kendisini kuşatırsa, işte onlar, cehenneme yerleşecek olanlardır; onlar orada
ebedi kalırlar.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 12)

82. İman edip iyi işler yapanlar ise, onlar
cennete yerleşecek olanlardır; onlar orada ebedi kalırlar.
83. Hani İsrailoğulları'ndan, "Allah'tan
başkasına ibadet etmeyin; anne babaya,
akrabalara, yetimlere, yoksullara iyilik
edin, insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın ve zekâtı verin." diye söz almıştık. Ama sonra, pek azınız hariç, (haktan)
yüz çevirerek (sözünüzden) döndünüz.
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yorsunuz?! Sizden böyle yapanların
cezası, dünya hayatında ancak rezil
olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar,
en şiddetli azaba uğratılırlar. Allah,
yaptıklarınızdan gafil değildir.
86. Onlar, ahiret karşılığında dünya
hayatını satın alanlardır. Onların azapları hafifletilmez, onlara yardım da
edilmez.

84. Hani, "Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz ve birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayacaksınız." diye sizden söz almıştık. Sonra siz de bunu kabul etmiştiniz ve
buna (geçmişlerinizin bunu kabul ettiğine) siz de tanıksınız.
85. Sonra siz, yine birbirinizi öldürüyor,
içinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, günah ve zulüm ile onlara karşı
birbirinize arka çıkıyorsunuz. Onları çıkarmak size haram olduğu hâlde (onları
yurtlarından çıkarıyor,) esir olarak size
geldiklerinde (ise,) fidye verip onları
kurtarıyorsunuz. Yoksa siz Kitab'ın bir
kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı edi-

87. Gerçekten biz Musa'ya kitap verdik; ondan sonra da art arda peygamberler gönderdik. Ve Meryem
oğlu İsa'ya apaçık deliller verdik, onu
Ruhu'l-Kudüs ile destekledik. Ne zaman bir peygamber nefsinizin istemediği bir şey (bir hüküm) getirdiyse,
siz (ona karşı) büyüklük taslamadınız
mı?! Kimini yalanladınız, kimini de öldürüyordunuz!
(bk. Açıklamalar Bölümü: 13)

88. (Onlar,) "Kalplerimiz kılıf içindedir (Senin ne dediğini anlamıyoruz)."
dediler. Oysa Allah, inkârlarından dolayı onları lânetlemiştir; artık (çok) az
inanırlar.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 14)
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89. Daha önce (Son Peygamber'in
gönderilmesiyle) kâfirlere karşı zafer
beklerken, onlara Allah katından, yanlarında olanı (Tevrat'ı) doğrulayan bir
kitap gelince, önceden bilip tanıdıkları şey gelince, onu inkâr ettiler. Artık
Allah'ın lâneti kâfirlere olsun.
90. Allah'ın, kullarından dilediğine,
ihsanından (bir şey) indirmesini çekemeyerek Allah'ın indirdiğini (Kur'ân'ı)
inkâr etmekle kendilerini ne kadar da
kötü bir şey karşısında sattılar! Böylece
onlar, gazap üstüne gazaba uğradılar.
Ve kâfirlere alçaltıcı bir azap vardır.
91. Onlara, "Allah'ın indirdiğine (Kur'
ân'a) inanın." denince, "Biz, kendimize
indirilene inanırız." derler de, ondan
ötesini (Kur'ân'ı), onların yanlarında
bulunanı (Tevrat'ı) doğrulayıcı hak bir
kitap olmasına rağmen, inkâr ederler.
Onlara de ki: "Eğer inanan kimseler iseniz, o hâlde neden daha önce Allah'ın
peygamberlerini öldürüyordunuz?!"
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilir: "Bu
ayet, Hz. Muhammed (s.a.a)'in döneminde
yaşayan Yahudiler hakkında nazil olmuştur.
Oysa onlar, peygamberleri bizzat öldürmemiş ve o peygamberlerin döneminde yaşamamışlardı. Sadece önceki dönemlerde
yaşamış ilk Yahudi grupları peygamberleri
öldürmüşlerdi. Allah, o Yahudilere tâbi oldukları ve onlara bağlılıklarını sürdürdükleri
için bunları da o katiller yerine koymuş,

onlardan saymış ve öncekilerin işini bun-

lara da isnat etmiştir." (bk. Ayyaşî Tefsiri ve
Bakara Sûresi'nin 65. ayetinin dipnotu.)

92. Gerçekten Musa apaçık delillerle
(mucizelerle) size geldi. Sonra onun ardından, (kendinize) zulmederek buzağıyı (tanrı) edindiniz.
93. Hani sizden kesin söz almıştık ve Tur
dağını üzerinize dikmiştik. "Size verdiğimize (Tevrat'taki ilahî emirlere) kuvvetle
sarılın ve dinleyin (itaat edin)." demiştik.
(Onlar ise,) "İşittik ve karşı geldik." demişlerdi. İnkârları sebebiyle kalplerine
buzağı sevgisi yerleştirildi. De ki: "Eğer
inanmışsanız, imanınız ne kötü şey emrediyor size!"

CÜZ: 1, SÛRE: 2
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97. De ki: "Kim Cibril'e (Cebrail'e) düşman ise, (bilsin ki) o, Allah'ın izniyle,
önündeki kitapları doğrulayıcı, inananlara yol gösterici ve müjdeleyici
olarak onu (Kur'ân'ı) senin kalbine indirmiştir."

94. De ki: "Eğer Allah katında ahiret yurdu diğer insanların değil de yalnız sizin
ise, (bu iddianızda) doğru iseniz, ölümü
arzulayın."
95. Fakat onlar, kendi elleriyle hazırlayıp gönderdikleri şeyler yüzünden onu
(ölümü) asla arzulamazlar. Allah, zalimleri bilir.
96. Gerçekten onları insanların yaşamaya
en düşkünü olarak bulursun; hatta müşriklerden bile yaşamaya daha düşkündürler. Her biri, ömrünün bin yıl olmasını ister. Oysa bu uzun ömür, onu azaptan
uzaklaştıracak değildir. Allah, onların
yaptıklarını görür.

98. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, (bilsin ki) Allah da inkâr
edenlerin düşmanıdır.
99. Gerçekten sana apaçık ayetler indirdik; onları ancak fasıklar inkâr eder.
100. Onlar, ne zaman bir antlaşma yaptılarsa, (yine) kendilerinden bir topluluk onu bozmadı mı?! Zaten onların
çoğu inanmazlar.
101. Allah katından onlara, yanlarında
bulunan (kitab)ı doğrulayan bir peygamber gelince, Ehl-i Kitap'tan bir topluluk, Allah'ın kitabını, sanki (hiçbir şey)
bilmiyorlarmış gibi arkalarına attılar.
(Ondaki emirlere önem vermediler.)
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102. Onlar, Süleyman'ın hükümranlığı döneminde şeytanların okudukları büyülere uydular. Süleyman küfre
sapmadı (ve asla büyü yapmadı), oysa
şeytanlar küfre saptılar. Onlar, halka
büyüyü ve Babil'de iki melek olan Harut ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı.
Hâlbuki o iki melek, "Biz bir imtihan
vesilesiyiz, sakın küfre sapma!" demedikçe kimseye (bir şey) öğretmezlerdi.
Onlardan, kocayla karısının arasını
açacak şeyleri öğreniyorlardı. Ne var
ki, Allah'ın izni olmadan öğrendikleriyle kimseye bir zarar veremezlerdi.
Onlar, kendilerine zarar veren ve bir
yarar sağlamayan şeyleri öğreniyorlardı. Onlar, bunu (büyüyü) satın alanın
ahirette hiçbir nasibi olmadığını iyice
biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey (ne) kötüdür! Keşke
(bunu) bilselerdi.
103. Eğer iman edip (kötülüklerden)
korunsalardı, şüphesiz Allah katından
(verilecek) olan mükâfat daha hayırlı
olurdu. Keşke (bunu) bilselerdi.
104. Ey iman edenler! (Peygamber'e)
"Raina" demeyin, "Bize nazar eyle" de
yin ve (Peygamber'in emirlerini) dinleyin. Kâfirlere elem verici bir azap
vardır.

CÜZ: 1, SÛRE: 2

'Raina', (' )راعناbizi gözet' anlamına gelir. Müslümanlar, Peygamber'den bir şey öğrenirken,
'bizi de gözet, yani biraz bekle, biz de öğrenelim' manasını kastederek raina derlerdi. Ama
Yahudiler bu kelimeyi çobanımız anlamında
raîna ( )راعيناolarak veya kendi dillerinde hakaret ifade eden başka bir anlamı kastederek
Peygamber'e karşı kullanmaya başladılar. Bu
yüzden ayet müminlerden 'Raina' kelimesi yerine, yine 'bizi gözet, bize bak' anlamına gelen
'Unzurna' tabirini kullanmalarını istemiştir. Nisâ
Sûresi'nin 46. âyeti de bu konuyla ilgilidir. (bk.
Tefsir-i İmam Hasan Askerî, s.479)

105. Kitap Ehli'nden ve Allah'a eş koşanlardan olan kâfirler, Rabbinizden size
bir iyilik indirilmesini istemezler, fakat
Allah rahmetini dilediğine tahsis eder.
Allah büyük lütuf sahibidir.

CÜZ: 1, SÛRE: 2
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106. Biz bir ayeti yürürlükten kaldırır
(nesheder) veya unutturursak, ondan
daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu
bilmez misin?
107. Bilmez misin göklerin ve yerin
hükümranlığı yalnızca Allah'ındır ve
Allah'tan başka bir veli (dost ve koruyucu) ve yardımcınız yoktur.
108. Yoksa önceden Musa'dan (Allah'ı
açıkça görmek ve benzeri şeylerin) istenildiği gibi, siz de kendi peygamberinizden (benzeri şeyleri) mi istiyorsunuz?
Kim imanı küfürle değiştirirse, doğru
yoldan sapmıştır.
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109. Kitap Ehli'nden birçoğu, kendilerine hak apaçık belli olduktan sonra,
içlerindeki çekemezlikten ötürü, sizi
inandıktan sonra küfre döndürmeyi
istemekteler. Allah emrini getirinceye kadar onları affedip (onlardan)
vazgeçin. Gerçekten Allah'ın her şeye
gücü yeter.
110. Namazı dosdoğru kılın ve zekâtı
verin. Kendiniz için önceden yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulursunuz. Gerçekten Allah yaptıklarınızı
görendir.
111. "Yahudi veya Hıristiyan olanlardan başka kimse cennete girmeyecektir." dediler. Bu onların kuruntularıdır.
De ki: "Doğru söylüyorsanız, delilinizi
getirin."
112. Kim iyilik yaparak kendisini Al
lah'a teslim ederse, onun mükâfatı Rab
binin katındadır. Onlara korku yoktur
ve onlar üzülmezler de.
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113. Yahudiler, "Hıristiyanlar (doğru)
bir şey üzere değillerdir." dediler. Hıristiyanlar da, "Yahudiler (doğru) bir şey
üzere değillerdir." dediler. Oysa onlar
kitabı (Tevrat ve İncil'i) okuyorlar. Bir
bilgisi olmayanlar da (müşrikler) onların söylediğinin aynısını söylemişlerdi.
Allah, kıyamet günü onların arasında,
anlaşmazlığa düştükleri hususlarda
hükmedecektir.
114. Allah'ın mescitlerinde O'nun isminin anılmasına engel olan ve onların yıkılmasına çalışan kimseden daha
zalim kim var? (Hâlbuki) onlar bu
mescitlere ancak korku içinde girebilmelidirler. Onlara dünyada zillet ve
ahirette büyük azap vardır.
115. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye yönelseniz, orası Allah'ın yüzüdür.
Allah, (güç ve merhametiyle her şeyi)
kapsayandır ve (O her şeyi) bilendir.
İbn Abbas şöyle anlatır: "Bir Yahudi Hz. Ali
(a.s)'a, 'Allah'ın yüzü neredir?' diye sordu.
Hz. Ali (a.s), 'Ey İbn Abbas, ateş ve odun
getir.' dedi. Ben ateş ve odun getirdim. Hz.
Ali (a.s) odunu yaktı. (Odun alevlenince
Yahudi'ye,) 'Bu ateşin yüzü neredir?' diye
sordu. O adam, 'Bu ateşin yüzünün neresi
olduğunu bilmiyorum.' dedi. Bunun üzerine
Ali (a.s), 'Yüce Rabbim, bu örnekten yücedir. Doğu ve batı O'nundur. Nereye yönelseniz, orası Allah'ın yüzüdür.' diye buyurdu."
(el-Hisal, c.2, s.597.)

116. "Allah oğul edinmiştir." dediler.
(Hâşâ) O (her eksiklikten) münezzehtir. Göklerde ve yerde olan her şey
O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir.
117. Gökleri ve yeri bir örnek olmadan yoktan var eden O'dur. Bir şeyi

(yaratmayı veya bir işi yapmayı) kesinleştirince ona sadece, "Ol!" der, o da
olur.
118. Bir bilgisi olmayanlar (müşrikler),
"Niçin Allah bizimle konuşmuyor veya
bize bir ayet (mucize) gelmiyor?" dediler. Onlardan öncekiler de bunların dediklerinin aynısını demişlerdi. Kalpleri
(körlük ve hakka karşı gelmekte nasıl da)
birbirine benzemektedir. Biz, yakin sahibi olanlara ayetleri iyice açıkladık.
119. Biz seni hak üzere müjdeleyici ve
uyarıcı olarak gönderdik. Sen, cehenneme gidecek olanlardan ötürü sorguya çekilmeyeceksin.

CÜZ: 1, SÛRE: 2
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123. Kimsenin başkasının yerine bir
şey ödeyemeyeceği, kimseden bir fidye
(kurtulma bedeli) kabul edilmeyeceği,
kimseye bir şefaatin (aracılığın) yarar
sağlamayacağı ve kendilerine bir yardım da edilmeyeceği günden korkun.
124. Hani Rabbi İbrahim'i birtakım kelimelerle denemiş, o da tam olarak onları yerine getirmişti. (İşte o zaman Allah,) "Ben seni insanlara imam (önder)
kılacağım." dedi. (İbrahim,) "Benim
soyumdan da." dedi. (Allah,) "Benim
ahdim (imamet makamı) zalimlere
erişmez." dedi.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 16)

120. Dinlerine uymadıkça Yahudiler
ve Hıristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar. De ki: "Gerçek hidayet Allah'ın
hidayetidir." Sana gelen bilgiden sonra,
onların isteklerine uyacak olursan, artık
Allah katından senin için ne bir veli (dost
ve koruyucu), ne de bir yardımcı olur.
121. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu hakkıyla okurlar. Onlar, ona (o
kitaba) inanırlar. Onu inkâr edenlerse,
işte ziyana uğrayanlar onlardır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 15)

122. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) âlemlere
üstün kıldığımı hatırlayın.

125. Hatırlayın ki biz o evi (Kâbe'yi),
halk için toplanma mahalli ve güvenlik yeri kıldık. Siz de İbrahim'in makamından (duruş yerinden) namaz yeri
edinin. İbrahim'e ve İsmail'e, "(Dünyanın çeşitli yörelerinden gelen) tavaf
edenler, (Kâbe'nin etrafında) yerleşenler, rükû ve secde edenler için evimi
tertemiz tutun." diye emir verdik.
Bazı müfessirler, "âkifîn" kelimesinin itikâf ibadetini yerine getirenler anlamına geldiğini
ifade etmişlerdir. İtikâf, Mescidu'l-Haram
veya diğer bir camide ibadet için kalmayı
niyet etmektir. Bu ibadetin en az süresi üç
gündür. İtikâfa giren kişi, bu üç gün boyunca zarurî ihtiyaçları dışında camiden dışarı
çıkmaz ve oruç da tutar.

126. İbrahim, "Ey Rabbim! Burayı güvenli bir şehir kıl ve halkından Allah'a
ve kıyamet gününe iman edenleri
(çeşitli) ürünler ve meyvelerle besle."
dedi. Allah dedi ki: "Küfre sapanı da
(faydalandırırım ama), onu azıcık faydalandırdıktan sonra cehennem azabına sürüklerim. Orası ne de kötü bir
dönüş yeridir!"
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127. Hani İbrahim ve İsmail, o evin
(Kâbe'nin) temellerini yükseltiyorlardı (ve şöyle diyorlardı): "Ey Rabbimiz!
Bizden kabul buyur. Şüphesiz, sen hakkıyla işitensin ve hakkıyla bilensin."
(bk. Açıklamalar Bölümü: 17)

128. "Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş iki kul kıl; soyumuzdan da sana
teslim olmuş bir topluluk oluştur. Bize
ibadetimizin (hac amellerinin) usulünü göster ve tövbemizi kabul et. Gerçekten sen, tövbeleri kabul eden ve sürekli merhamet edensin."
129. "Ey Rabbimiz! Onların içerisinde,
kendilerine senin ayetlerini okuyacak,
kitabı ve hikmeti (sağlam bilgileri) öğretecek ve onları arındıracak, kendilerinden olan bir elçi gönder. Şüphesiz
ki sen, güçlü ve hikmet sahibisin."
130. Kendini horluk ve zillete uğratan
akılsız kimseden başka, kim İbrahim'in
dininden yüz çevirir?! Gerçekten biz
onu (İbrahim'i) dünyada seçtik ve şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.
131. Rabbi ona, "Boyun eğ ve teslim
ol." deyince o, "Âlemlerin Rabbine boyun eğdim ve teslim oldum." dedi.
132. İbrahim, bunu (Allah'a boyun
eğip teslim olmayı) çocuklarına da
vasiyet etti; Yakub da (aynı vasiyeti
etti). "Ey evlatlarım! Şüphesiz Allah bu
dini sizin için seçmiştir; öyleyse ancak

Allah'a boyun eğerek ve Müslüman olarak can verin." (dediler.)
133. Yoksa sizler, Yakub'un ölümü gelip
çatınca (onun yanında) bulunuyor muydunuz? O zaman Yakup kendi oğullarına, "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" dedi. (Onlar,) "Tek ilâh olan senin
ilâhına ve senin babaların İbrahim, İsmail
ve İshak'ın ilâhına (ibadet edeceğiz). Biz
O'na boyun eğmiş ve teslim olmuşuz."
dediler.
134. Onlar, gelip geçmiş bir topluluktur.
Onların kazandığı kendilerinin ve sizin
kazandığınız da sizindir. Onların yaptıklarından siz sorguya çekilmeyeceksiniz.

CÜZ: 1, SÛRE: 2
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yüz çevirirlerse, şüphesiz ayrılık ve
bölünmeye duçar olurlar. Allah, onlara karşı sana yetecektir. O, hakkıyla
işitendir ve hakkıyla bilendir.
138. Allah'ın boyamasıyla boyanmışız.
Boyaması, Allah'ın boyamasından (fıtrata uygun olan İslam dininden) daha
güzel olan kim var? Biz yalnız O'na
ibadet (ve kulluk) edenleriz.

135. (Yahudiler ve Hıristiyanlar,) "Yahudi
veya Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız." dediler. De ki: "Hayır, hakka yönelmiş olan İbrahim'in dinine uyarız. O,
müşriklerden de değildi."
136. "Biz Allah'a ve bize indirilene (Kur'
ân'a) ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Ya
kub'a ve onun torunlarına indirilene,
Musa'ya ve İsa'ya verilene ve Rableri tarafından tüm peygamberlere verilenlere
inandık. Biz onlardan hiçbiri arasında
fark gözetmeyiz ve biz O'na teslim olanlarız." deyin.
137. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi
inanırlarsa, doğru yolu bulmuş olurlar;

139. De ki: "Allah hakkında mı bizimle tartışıyorsunuz? Oysa O hem bizim
Rabbimizdir, hem de sizin Rabbinizdir; bizim yaptıklarımız bize ve sizin
yaptıklarınız size aittir ve biz temiz
yürekle (ihlas ile) O'na bağlanmışız."
140. Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Ya
kup ve onun torunlarının Yahudi veya
Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?! De ki: "Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?!" Allah tarafından (bu peygamberler hakkında)
kendisine ulaşmış olan şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir?! Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.
141. Onlar, gelip geçmiş bir topluluktur; onların kazandığı kendilerinin ve
sizin kazandığınız da sizindir. Onların
yaptıklarından siz sorguya çekilmeyeceksiniz.
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142. Yakında insanlardan bazı beyinsiz
kimseler, "Onları bağlı bulundukları
kıblelerinden çeviren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da Allah'ındır, batı
da. O, dilediğini doğru yola iletir."
143. Böylece sizi, insanlara tanık olasınız ve Peygamber de size tanık olsun
diye, orta bir topluluk kıldık. Önceden bağlı olduğun kıbleyi, sadece
Peygamber'e uyanı, ona sırt çeviren
kimseden ayırt etmek için kıble yapmıştık. Ve bu, Allah'ın doğru yola kılavuzluk ettiği kimselerden başkasına
gerçekten ağır idi. Allah, imanınızı
zayi edecek değildir. Şüphesiz, Allah
insanlara şefkatli ve sürekli merhamet
edendir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 18)

144. Yüzünü göğe doğru çevirdiğini (ve kıblenin değiştirilmesiyle ilgili
emri beklediğini) görüyoruz. Biz seni,
razı olacağın kıbleye yönelteceğiz. Ar-

tık yüzünü Mescidu'l-Haram'a doğru
çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü
oraya doğru çevirin. Kendilerine kitap
verilmiş olanlar, bunun Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. Allah,
onların yaptıklarından gafil değildir.
145. Kendilerine kitap verilmiş olanlara
her türlü ayet (delil) getirsen, yine de
onlar senin kıblene uymazlar. Sen de
onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar
da birbirlerinin kıblesine uyacak değiller. Sana gelen bilgiden sonra onların
isteklerine uyarsan, kuşkusuz zalimlerden olursun.

CÜZ: 2, SÛRE: 2
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Rabbinden gelen bir gerçektir ve Allah
yaptıklarınızdan gafil değildir.
150. Nereden (yolculuğa) çıksan, yüzünü Mescidu'l-Haram'a doğru çevir.
Zulmedenlerin dışında, insanların
size karşı bir delili olmaması ve size
olan nimetimi tamamlamam için ve
belki doğru yolu bulursunuz diye nerede olsanız, yüzünüzü oraya doğru
çevirin. O hâlde onlardan korkmayın,
benden korkun.

146. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu (son peygamberi) çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Onların bir kesimi,
bile bile hakkı gizlemekteler.
147. Hak, Rabbinden gelendir. Öyleyse
asla şüphecilerden olma.
148. Herkesin yöneldiği bir yön vardır.
(Onu) Allah o yöne yöneltir. O hâlde iyiliklerde yarışın. Nerede olursanız olun,
Allah tümünüzü bir araya getirir. Şüphesiz, Allah'ın her şeye gücü yeter.
149. Nereden (yolculuğa) çıksan, yüzünü Mescidu'l-Haram'a doğru çevir. Bu,

151. Nitekim (nimetimi size tamamlamak için) ayetlerimizi okuyan, sizi
arıtan, size kitabı ve hikmeti öğreten
ve yine size bilmediklerinizi öğreten,
kendinizden bir peygamber de gönderdik.
152. Artık beni anın ki, (ben de) sizi
anayım. Bana şükredin ve nankörlük
etmeyin.
İmam Cafer Sadık (a.s)'dan rivayet edildiğine göre, Allah Teala, bir hadis-i kutsîde Hz.
İsa'ya (a.s) şöyle buyurdu: "Ey İsa! Beni kendi
nefsinde an ki, ben de seni kendi nefsimde
anayım. Beni toplantılarda an ki, ben de
seni insanların toplantılarından daha hayırlı
olan toplantılarda (meleklerin içinde) anayım." Şükrün nasıl gerçekleşeceği hakkında
ise Hz. Ali (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Her
nimetin şükrü, Allah'ın haramlarından çekinmektir." (bk. es-Safî Tefsiri.)

153. Ey iman edenler! Sabır ve namazla (Allah'tan) yardım dileyin. Allah, sabredenlerle beraberdir.
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154. Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin; onlar diridir; ama siz
fark etmiyorsunuz.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 19)

155. Muhakkak sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden azaltma ile deneriz. Sabredenleri müjdele.
156. Onları (o sabredenleri) ki, bir musibete uğradıklarında, "Kuşkusuz biz
Allah'tanız ve kuşkusuz O'na döneceğiz." derler.
157. İşte Rablerinin özel bağışları ve
rahmeti onlaradır ve onlar doğru yolu
bulanlardır.
158. Şüphesiz Safa ile Merve, Allah'ın
(koyduğu ibadet) alâmetlerindendir.
Kim hac için Beytullah'ı ziyaret eder
veya umre yaparsa, onları tavaf etmesinin kendisine bir sakıncası yoktur. Kim
kendi isteğiyle bir iyilik yaparsa, (bilsin ki) Allah, iyiliğin karşılığını veren
ve (her şeyi) bilendir.
159. İndirdiğimiz açık delilleri ve doğru yolu kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenler var ya, işte Allah
onlara lanet eder, lanet edenler de onlara lanet ederler.
Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Ümmetim içinde bid'at ortaya çıktığında, âlim, ilmini ortaya koymalıdır; bunu
yapmazsa, Allah'ın laneti onun üzerine olsun." (bk. es-Safî Tefsiri.)

160. Ama tövbe edenler, (kendilerini)
düzeltenler ve (hakkı) açıklayanlar bu-

nun dışındadır. Bunların tövbelerini kabul ederim. Ben, tövbeyi çok kabul eden
ve sürekli merhamet edenim.
161. Kâfir olanlar ve kâfir olarak ölenler
var ya, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onlaradır.
162. Ebediyen onda (o lanette) kalırlar;
azapları hafifletilmez ve onlara bir süre
de tanınmaz.
163. Sizin tanrınız, tek tanrıdır. O'ndan
başka bir tanrı yoktur; (O) rahman ve
rahimdir (merhameti her şeyi kapsayan
ve sürekli merhamet edendir).
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Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çetin olduğunu bir görselerdi!
166. O zaman kendilerine uyulup arkalarından gidilenler, kendilerine
uyanlardan uzaklaşırlar; (her iki topluluk da) azabı görürler ve aralarındaki bağlar kopar.
167. Uyanlar, "Keşke bizim için (dünyaya) bir dönüş olsaydı da onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan
uzaklaşsaydık!" derler. Böylece Allah,
onların işlerini pişmanlık ve üzüntü
kaynağı olarak kendilerine gösterir.
Onlar, ateşten çıkacak değillerdir.
168. Ey insanlar! Yeryüzündeki helâl ve
temiz olan şeylerden yiyin ve Şeytan'ın
adımlarını izlemeyin. Şüphesiz o, size
apaçık bir düşmandır.

164. Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, denizde insanların yararına dolaşan gemilerde, Allah'ın gökten
su indirip onunla yeri ölümünden sonra
diriltmesinde ve onda (yeryüzünde) her
türlü canlıdan yaymasında, rüzgârların
dolaştırılmasında ve gökle yerin arasında emir altında tutulan bulutta düşünenler için ayetler (açık nişaneler) vardır.
165. İnsanlardan bazıları, Allah yerine
başka şeyleri kendilerine tanrı edinirler.
Onları Allah'ı severcesine severler. İman
edenlerin Allah'a sevgisi ise daha kuvvetlidir. Keşke zalimler, azabı görecekleri
zaman (kıyamet gününde) bütün gücün

169. O, sadece size kötülüğü, iffetsizliği
ve Allah hakkında (doğruluğunu) bilmediğiniz şeyi söylemenizi emreder.
Temelsiz varsayım ve görüşlere dayanarak
dindeki gerçekleri değiştirmeye kalkışan
bazı kimselerin söz ve tavırlarıyla Rahman'ın
değil, Şeytan'ın emrinde oldukları gerçeği
bu ayet ışığında açıklık kazanır. Tarih boyunca ve günümüzde batıl akımların ortaya çıkışının en önemli sebeplerinden biri,
gerekli takvaya ve ilmi salahiyete sahip olmayan insanların din adına konuşmalarıdır.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle buyurduğu rivayet
edilmiştir: "İki hasletten uzak dur; çünkü önceden helak olanlar, şu iki haslet yüzünden
helak oldular: Kendi görüşüne dayanarak
insanlara fetva vermekten ve bilmediğin
şeye bağlanmaktan." Bir başka rivayette şöyle nakledilmiştir: İmam Muhammed
Bâkır (a.s)'a, "Allah'ın insanlar üzerindeki
hakkı nedir?" diye sordular. İmam, "Bildikleri
şeyi söyleyip, bilmedikleri şeyi söylemekten
geri durmalarıdır." diye buyurdu. (bk. el-Kâ
fî, c.1, s.42-43.)
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170. Onlara, "Allah'ın indirdiğine inanın." denince, "Biz babalarımızı neye
bağlı bulduksa, ona uyarız." derler. Ya
babaları bir şey anlamayan ve doğru
yolu bulmayan kimseler idiyseler?!
171. Kâfirlerin (kendilerini imana çağıran kimse açısından) durumu, çağırma
ve bağırmadan başka bir şey duymayan (hayvanlar)a haykıran kimsenin
durumuna benzer; sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bu yüzden hiçbir şey
anlamazlar.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 20)

172. Ey iman edenler! Size verdiğimiz temiz rızıklardan yiyin. Eğer yalnız Allah'a
ibadet ediyorsanız, O'na şükredin.
Cümlede yer alan şartın önce gelmesi için
zamir ile ismin yerini değiştirdik. Cümlenin aslı
şöyledir: "Allah'a şükredin, eğer yalnız O'na
ibadet ediyorsanız." Nimete şükretmek; nimetlerin Allah'tan geldiğine inanmak, haramlardan sakınarak o nimetleri Allah'ın emrettiği şekilde kullanmak ve dille de Allah'a
hamd etmekle olur. (bk. es-Safî Tefsiri.)

173. O, sadece ölü hayvanı, kanı,
domuz etini ve Allah'tan başka bir şeyin ismi anılarak kesilen hayvanı size
haram kılmıştır. Ama bir kimse, zulmetmeden ve haddi aşmadan (bunları
yemeye) mecbur kalırsa, ona bir günah
yoktur. Şüphesiz, Allah bağışlayandır
ve sürekli merhamet edendir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 21)

174. Gerçekten Allah'ın kitaptan indirdiği şeyi gizleyip onu az bir değer
karşılığında satanlar var ya, onların

yiyip karınlarına doldurdukları ancak
ateştir. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları (kötülükten) arındırmaz ve onlara acı bir azap vardır.
("Ekele" maddesi "fi" ekiyle birlikte kullanıldığı
zaman karnını bir şeyle doldurmak anlamına
gelir.)

175. İşte hidayet yerine sapıklığı ve bağışlanma yerine azabı satın alanlar onlardır.
Onlar, ateşe karşı ne kadar da pervasız ve
dayanıklıdırlar!
176. Bu (azap) şunun içindir ki, Allah kitabı hak üzere indirmiştir ve kitap hakkında ihtilaf edenler derin bir ayrılığa
düşmüşlerdir.
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Hüre karşı hür, köleye karşı köle ve
kadına karşı kadın (kısas edilir). Kime
din kardeşi tarafından bir şey (kısas
hakkı) bağışlanırsa, artık iyi ve beğenilir olana uymak ve (öldürülenin diyetini) ona (ölünün velisine) iyilikle
ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden size
bir hafifletme ve merhamettir. Bundan
(kısastan vazgeçildikten) sonra haddi
aşana acı bir azap vardır.
179. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin
için hayat vardır; umulur ki takvalı
olursunuz.

177. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. (Gerçek) iyilik;
Allah'a, kıyamet gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, Allah'ın
sevgisi üzere malı yakınlara, yetimlere,
düşkünlere, yolda kalmışlara, dilenenlere ve köleleri kurtarma uğruna veren,
namazı tam olarak kılan ve zekâtı veren
kimseler ile ahitleşince ahitlerine vefa
edenler ve darlık, sıkıntı ve savaş zamanında direnip sabredenler(in iyiliği)dir.
İşte doğru olanlar, bunlardır ve (gerçek)
takvalılar ancak bunlardır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 22)

178. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas (hükmü) yazılmıştır.

Kısasın hayat ve yaşayış vesilesi oluşu kısaca şu şekilde açıklanabilir: Birini öldürmek
isteyen kimse, kendisinin kısas edileceğini
bilse, adam öldürmekten vazgeçer. Bu da,
hem kendisinin, hem de öldürmek istediği
kişinin ölümden kurtulmalarına ve hayatlarını sürdürmelerine sebep olur. Başka bir ifadeyle, toplum fertleri kısasın farz olduğunu
bildikten sonra, başkasını öldürmeye kolayca cesaret edemezler. Böylece toplumda
öldürülme olayı kendiliğinden azalmış olur.
(bk. es-Safî Tefsiri.)

180. Birinize ölüm geldiği zaman, kendinden sonraya (çok miktarda) mal
bırakıyorsa, ana, baba ve yakınlara iyi
ve beğenilir bir tarzda vasiyet etmesi
(hükmü) size yazılmıştır. Bu, takvalılara düşen bir hak ve görevdir.
181. Kim vasiyeti işittikten sonra onu değiştirirse, şüphesiz bunun günahı değiştirenlere aittir. Allah, işiten ve bilendir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 23)
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182. Kim bir vasiyet edenin (yanılarak)
haksızlığa meyletmesinden veya (bilerek) günaha düşmesinden korkar da
aralarını bulursa, ona bir günah yoktur. Gerçekten Allah, bağışlayan ve sürekli merhamet edendir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 24)

183. Ey iman edenler! Oruç (hükmü) sizden öncekilere yazıldığı gibi size de yazılmıştır; umulur ki takvalı olursunuz.
Mecmau'l-Beyan Tefsiri'nde yer alan bir rivayete göre İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle
buyurmuştur: "Bu ayette yer alan hitabın
lezzeti, (Ey müminler diye Allah'ın, kullarına
hitap etmesi,) oruç ibadetindeki yorgunluk
ve zorluğu gidermiştir."
"Sizden öncekilere yazıldığı gibi" yani, sizden
önceki peygamberler ve ümmetlere de
oruç farz kılınmıştır. Hz. Ali'den nakledilmiştir
ki: "Onların ilki Âdem'dir." (bk. Cevamiu'lCami Tefsiri.)

184. Sayılı günlerde (olmak üzere oruç
size farz kılındı). İçinizden hasta olan
veya yolculukta bulunan (o günlerin
sayısıca) diğer günlerde oruç tutar.
Oruç tutmaya gücü yetmeyenler (her
gün için) bir fakiri doyurmakla fidye
verirler. (Bunun yanı sıra) kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa, bu, kendisi
için daha iyidir. Eğer bilseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 25)

185. Ramazan ayı (o sayılı günleri
içerir) ki, onda Kur'ân, insanlara yol
gösterici, hidayetin ve hakkı batıldan
ayırmanın açık delilleri olarak indirilmiştir. Öyleyse sizden bu ayı idrak
eden (bu ayda seferde olmayıp da
mukim olan), onu oruç tutsun. Has-

ta veya yolculukta olan ise, (o günlerin
sayısınca) diğer günlerde oruç tutsun.
Allah size kolaylık ister, zorluk istemez;
bir de sayıyı tamamlamanız ve size yol
göstermesine karşılık Allah'ı ululamanız
için (bu hükmü koymuştur). (Hastalık ve
yolculuk günlerinin yerine diğer günlerde oruç tutmayı emretmiştir.) Umulur ki
şükredersiniz.
186. Kullarım sana beni sorduklarında,
(onlara de ki:) Ben (onlara) yakınım; bana
dua edince, dua edenin duasını kabul
ederim. Onlar da benim çağrımı kabul
edip bana iman etsinler. Umulur ki (hakka) erişirler.
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187. Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak
size helal kılındı. Onlar size elbisedir, siz
de onlara elbisesiniz. Allah sizin kendinize
hıyanet ettiğinizi bildi de sizin tövbenizi
kabul etti ve sizi affetti. Artık (Ramazanın gecelerinde) onlarla bir araya gelin ve
Allah'ın size takdir ettiğini isteyin. Sabahın
aydınlığı (gecenin) karanlığından size belirinceye kadar yiyip için. (Aydınlık belirdikten) sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikâfta (ibadete çekilmiş)
olduğunuz zamanlarda kadınlarla temasta bulunmayın. Bunlar (bu hükümler),
Allah'ın koyduğu sınırlardır; bu sınırlara
yaklaşmayın. Allah, ayetlerini böylece insanlara açıklar. Umulur ki takvalı olurlar.
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188. Mallarınızı aranızda haksız olarak
yemeyin ve (haksızlık olduğunu) bildiğiniz hâlde günah işleyerek insanların malından bir kısmını yemek için
malınızı (rüşvet olarak) yöneticilere
vermeyin.
189. Sana hilalleri (ayın hilal hallerini)
soruyorlar. De ki: "Onlar, insanlar ve
hac için vakit ölçüleridir." Evlere arkalarından girmeniz iyilik değildir. İyilik, takvalı olanın davranışıdır. Evlere
kapılarından girin. Allah'tan korkun;
umulur ki kurtuluşa erersiniz.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 26)

190. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda
savaşın; (fakat) haddi aşmayın (haksız
yere kimseye saldırmayın). Allah, haddi aşanları sevmez.
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191. Onları (müşrikleri) yakaladığınız
yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden (Mekke'den) siz de onları çıkarın.
Fitne çıkarmak (Allah'a şirk koşmak ve
müminlere işkence edip yurtlarından
çıkarmak), adam öldürmekten daha
kötüdür. Onlar, Mescidu'l Haram'da
sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Sizinle (orada) savaşırlarsa, onları öldürün. İşte kâfirlerin
cezası böyledir.
192. Eğer (sizinle savaşmaktan ve şirkten) vazgeçerlerse, (onları affedin;) şüp
hesiz, Allah affeden ve sürekli merhamet edendir.
193. Fitne yok oluncaya ve din (kulluk)
yalnız Allah'a yönelik (ait) oluncaya
kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, zalimlerden başkasına saldırı
yoktur.
194. Haram aydaki saldırıya haram
aydaki saldırıyla karşılık verilir. Saygısı farz olan şeyleri çiğnemenin kısası
vardır. O hâlde, size saldırana siz de
saldırısının misliyle saldırın. Allah'tan
korkun ve bilin ki, Allah takvalılarla
beraberdir.
195. (Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye
atmayın ve iyilik edin; şüphesiz, Allah
iyilik edenleri sever.
196. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (hac amellerini tamamlamaktan) alıkonulursanız, (ihramdan
çıkmak için) gücünüzün elverdiği bir
kurbanlık hazırlayın. Kurbanlık, kesi-

leceği yere ulaşıncaya kadar başınızı tıraş
etmeyin. Sizden biri hasta veya başında
bir rahatsızlık olursa, (tıraş olmaya) bedel
olarak oruç tutması veya sadaka vermesi
ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende
olduğunuz zaman, kim umreyi bitirerek
hac amellerine girerse (temettü hacını
yerine getirirse), gücünün yettiği bir kurban kesmesi gerekir. (Kurbanlık) bulmayan kimse, tam on gün olmak üzere, üç
gün hacda ve yedi gün de döndükten
sonra oruç tutar. Bu (temettü hacı), ailesi
Mescidu'l-Haram civarında oturmayan
kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah'ın azabı çetindir.
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doğru yola ilettiği için O'nu anın; oysa
siz ondan önce sapmışlardan idiniz.
199. Sonra halkın toplu olarak akın
ettiği yerden (Meş'aru'l-Haram'dan
Mina'ya doğru) siz de akın edin ve Al
lah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz,
Allah bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir.

197. Hac, bilinen aylardadır. Kim bu aylarda hac farzını yerine getirirse, (bilmelidir ki,) hacda kadınlara yaklaşmak, günah
sayılan (yalan konuşmak ve sövüş gibi)
davranışlarda bulunmak ve cidal etmek
(münakaşa yapmak) yoktur. Ne iyilik yaparsanız, Allah onu bilir. Kendinize yol
azığı hazırlayın. (Bilin ki) en iyi azık, takvadır. Ey akıl sahipleri! Benden korkun.
198. (Hac yolculuğu esnasında ticaret
yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütuf (kazanç) aramanızda size bir günah
yoktur. Arafat'tan hep birlikte akın edince, Meş'aru'l Haram'da Allah'ı anın; sizi

200. Hac amellerinizi bitirdiğinizde babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan
daha güçlü bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Rabbimiz bize dünyada (istediğimiz şeyleri) ver." derler.
Bunlara ahirette bir pay yoktur.
201. Onlardan bazısı da, "Rabbimiz
bize dünyada da iyilik ver, ahirette de
iyilik ver ve bizi cehennemin azabından koru." derler.
İmam Ali (a.s)'dan Peygamber (s.a.a)'in
şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Allah kime
şükreden bir kalp, zikreden bir dil, dünya ve
ahiret işlerinde kendisine yardımcı olan bir
zevce (hanım) verirse, ona dünya ve ahiret
iyiliğini vermiş ve cehennem ateşinden onu
korumuştur." (bk. Mecmau'l-Beyan.)

202. İşte bunlara kazandıklarından bir
pay vardır. Allah'ın hesap görmesi çok
süratlidir.
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203. Sayılı günlerde Allah'ı anın.
Kim acele ederek (Mina'daki
amelleri) iki günde yaparsa,
ona bir günah yoktur. Kim de
gecikirse, ona da bir günah
yoktur. (Bu hüküm, ihram haramlarından) korunanlar içindir. Allah'tan
korkun ve bilin ki, şüphesiz siz, O'nun
katında toplanacaksınız.
204. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya yaşayışı hakkında söyledikleri seni
hayrete düşürür ve kalbinde olana da
Allah'ı tanık tutar; hâlbuki o, en yaman
düşmandır.
205. (Senin yanından) ayrılıp gittiğinde, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
206. Ona, "Allah'tan kork!" denince,
gururu kendisini günaha sevk eder.
Artık (ceza olarak) ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır!
207. İnsanlardan öylesi de var ki, Al
lah'ın rızasını elde etmek için canını
satar (feda eder). Allah, kullarına şefkatlidir.
Bu ayet Hz. Ali (a.s) hakkında nazil olmuştur. Kureyş müşriklerinin Peygamber'i öldürmek için gizlice sözleşmeleri üzerine,
Peygamber (s.a.a) Mekke'den ayrılmak
zorunda kaldı. Düşmanların Peygamber'in
Mekke'den ayrıldığını fark etmemeleri için
birisinin onun yerinde yatması gerekiyordu.
Bu işte can tehlikesi olmasına rağmen Hz.
Ali (a.s), Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini Resulullah (s.a.a)'e feda etmeye hazır
oldu ve Peygamber'in yatağında yattı. Rivayete göre, Hz. Ali, Peygamber'in yerinde
yattığında Cebrail onun baş ucunda ve Mikail ayak tarafında bekliyorlardı ve Cebrail
şöyle diyordu: "Ne mutlu sana ey Ali! Kim
senin gibi olabilir! Melekler seninle iftihar etmekteler." (bk. es-Safî Tefsiri; Taberî, Tefsir, 2

/ 99; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1 / 331;
Üsdü'l-Gabe, 4 / 45; İbn Asakir, Tarih-u Dimaşk,
1 / 137; Biharu'l-Envar, 19 / 60.)

208. Ey iman edenler! Hep birden barış
ve esenliğe girin. Sakın Şeytan'ın adımlarını izlemeyin; kuşkusuz, o size açık bir
düşmandır.
209. Size apaçık deliller geldikten sonra
(hak yoldan) sürçerseniz, şunu (iyi) bilin
ki, Allah üstündür ve hikmet sahibidir.
210. Onlar, Allah'ın ve meleklerin beyaz
buluttan gölgelikler içinde gelmelerini
mi bekliyorlar?! Oysa o zaman Allah'ın
emri gerçekleşmiş olur! Bütün işler
Allah'a döner.
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beraber hak üzere kitap indirdi. Ama
kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller kendilerine geldikten sonra aralarındaki zulüm ve azgınlıktan ötürü
onda ayrılığa düştüler. Bunun üzerine
Allah, kendi izni ile iman edenleri ayrılığı düştükleri gerçeğe iletti. Allah,
dilediğini doğru yola iletir.
211. İsrailoğulları'na sor ki, biz onlara
ne kadar açık ayet (mucize) verdik! Kim
Allah'ın nimetini, kendisine geldikten
sonra değiştirirse, (nankörlük ederse, bilsin ki) şüphesiz, Allah'ın azabı çetindir.
212. Kâfir olanlara dünya yaşayışı çekici
kılınmıştır. Onlar, iman edenlerle alay
ederler. Oysa takvalı olanlar, kıyamet gününde onların üstünde olacaklardır. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
213. İnsanlar bir tek ümmet (topluluk)
idi. Sonra Allah müjdeleyici ve korkutucu olarak peygamberleri gönderdi ve
insanlar arasında ayrılığa düştükleri
şeylerde yargıda bulunmak için onlarla

214. Yoksa sizden önce gelip geçmiş
olanların başlarına gelen zorlukların
benzerinin sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?!
Onlar, öylesine yoksulluk, darlık ve
sıkıntılara uğramış ve sarsılmışlardı
ki, (nihayet) peygamber ve beraberindekiler, "Allah'ın yardımı ne zaman?!"
demişlerdi. Biliniz ki, Allah'ın yardımı
yakındır!
215. Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "Harcayacağınız her türlü mal, ana baba,
yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda
kalanlar için olmalıdır. Şüphesiz, Allah
yapacağınız her iyiliği bilir."
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216. Hoşunuza gitmediği hâlde savaş
size yazıldı (farz kılındı). Hoşunuza
gitmeyen birçok şey sizin için hayırlı
ve hoşunuza giden birçok şey de sizin
için kötü olabilir. Allah (sizin yararınıza olanı) bilir, ama siz bilmezsiniz.
217. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: "O ayda savaşmak, büyük
bir günahtır. Ama (insanları) Allah'ın
yolundan alıkoymak, O'nu inkâr etmek, (insanları) Mescidu'l-Haram'dan
alıkoymak ve halkını oradan çıkarmak,
Allah katında daha büyük bir günahtır.
Fitne çıkarmak ise, adam öldürmekten
de büyüktür." (Müşrikler) güçleri yetse, sizi dininizden döndürene kadar
sizinle sürekli savaşırlar. Sizden kim
dininden döner ve kâfir olarak ölürse,
işte bunların yaptıkları dünyada da,
ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler; orada sürekli kalırlar.
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(Ayette geçen haram aydan maksat haram
aylardan olan Recep ayıdır)

218. Şüphesiz, inananlar ve Allah yolunda hicret ve cihad edenler, işte bunlar,
Allah'ın rahmetini umarlar. Allah bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir.
219. Şarap ve kumar hakkında sana soruyorlar. De ki: "Bu ikisinde büyük bir
günah ve insanlar için (birtakım) yararlar
vardır. Ancak o ikisinin günahı, yararından daha büyüktür." Allah yolunda ne
harcayacaklarını sana soruyorlar. De ki:
"İhtiyacınızdan fazla olanı." Allah, ayetlerini size böyle açıklıyor ki düşünesiniz,
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cariye, Allah'a ortak koşan bir kadın
dan -onu beğenseniz bile- daha iyidir.
Allah'a ortak koşan erkekleri de, iman
etmedikçe (kızlarınızla) evlendirmeyin. İman etmiş bir köle, Allah'a ortak
koşan bir erkekten -onu beğenseniz
bile- daha iyidir. Onlar (sizi) ateşe çağırırlar; Allah ise kendi izniyle (yardımıyla) sizi cennete ve mağfirete çağırır ve hatırlasınlar (öğüt alsınlar) diye
ayetlerini insanlara açıklar.

220. dünya ve ahiret hakkında. Yetimler
hakkında sana soruyorlar. De ki: "Onların
işlerini düzeltmek, (onları sahipsiz bırakmaktan) daha iyidir. Eğer onlarla bir arada
yaşarsanız (ve mallarınızı karıştırırsanız,
bunun bir sakıncası yoktur) onlar sizin
kardeşinizdir. Allah, bozgunluk yapanla
(yetimin işlerini) düzelteni bilir. Allah dilese, sizi zahmet ve zorluğa sokar. Şüphesiz, Allah üstündür ve hikmet sahibidir."
"Dünya ve ahiret hakkında" ibaresi önceki
ayetteki son cümleye aittir. Yani, "Allah, ayetlerini size böyle açıklıyor ki, dünya ve ahiret
hakkında düşünesiniz."

221. Allah'a ortak koşan kadınlarla, iman
etmedikçe evlenmeyin. İman etmiş bir

222. Senden kadınların aybaşı hâli
hakkında soruyorlar. De ki: "O bir rahatsızlıktır. Bu yüzden aybaşı hâli döneminde kadınlardan (onlarla cima
etmekten) uzak durun; temizleninceye
kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendiklerinde ise, Allah'ın emrettiği yerden onlara yaklaşın." Allah, sürekli
tövbe edenleri sever; temizlenenleri de
sever.
223. Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza istediğiniz şekilde gelin. Kendiniz için (iyi amellerle) hazırlık yapın.
Allah'tan korkun ve bilin ki O'na varacaksınız. İman edenleri müjdele!
224. İyilik yapmaktan, takvalı olmaktan ve insanların arasını bulmaktan sakınmak için Allah'ı yeminlerinize konu yapmayın. Allah, duyan ve
bilendir.
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225. Allah, boşuna yemin etmenizden
dolayı sizi sorumlu tutmaz, ama kalbinizin edindiği şeyden (kirlenme ve
günahtan) dolayı sizi sorumlu tutar.
Allah, bağışlayandır ve halimdir.
226. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin
edenler dört ay beklerler. Eğer (bu süre
içinde kadınlarına) dönerlerse, (bilsinler ki) Allah bağışlayandır ve sürekli
merhamet edendir.
227. Eğer boşamaya karar verirlerse,
şüphesiz, Allah işiten ve bilendir.
228. Boşanmış kadınlar, kendi kendilerine üç temizlik süresi beklerler. Allah'a
ve ahiret gününe inanıyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını (çocuğu)
gizlemeleri onlara helal değildir. Kocaları, (onlarla) aralarını düzeltmek ve
uzlaşmak isterlerse, bu süre içerisinde
onları geri almaya tam olarak hak sahibidirler. Kadınların yükümlülükleri
kadar (erkekler üzerinde) hakları da
vardır. Ama erkekler, onlara karşı bir
derece üstünlüğe sahiptirler. Allah, üstündür ve hikmet sahibidir.
229. Boşama iki defadır. Sonra ya (iddet süresinde boşamadan vazgeçerek
kadını) iyilikle tutar, ya da güzellikle
salıverir. Kadınlara verdiklerinizden
bir şey almanız, size helal değil; fakat
eşler Allah'ın sınırlarını (evlilik hükümlerini) doğru bir şekilde koruyamayacaklarından korkarlarsa, o başka.
Eğer onların (kadın kocasına rağbetsiz
olduğundan dolayı) Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, kadının (erkeğe onu boşaması

için) ödediği bedelde her iki taraf için
de bir sakınca yoktur. Bunlar, Allah'ın
koyduğu sınırlardır; o hâlde bu sınırları
aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa,
işte onlar zalimlerdir.
230. Eğer (üçüncü defa) boşarsa, bu boşamadan sonra, kadın başka bir kocayla
evlenmedikçe, (onunla evlenmesi) kendisine (birinci kocaya) helal olmaz. Eğer
ikinci koca onu boşarsa, Allah'ın sınırlarını koruyacaklarını sanırlarsa, o zaman
(birbirlerine) dönmelerinde onlara bir
sakınca yoktur. Bunlar, Allah'ın koyduğu
sınırlardır; (Allah) bunları, bilgi sahibi
olan kimselere açıklar.
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Bu (öğüde uymak), sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Allah (her şeyi)
bilir, (ama) siz bilmezsiniz.

231. Kadınları boşadığınızda, (bekleme)
sürelerini bitirdiler mi, ya iyilikle onları
tutun ya da iyilikle onları salıverin. Haklarına tecavüz etmek için zarar verecek
şekilde onları tutmayın. Kim bu işi yaparsa, kendine yazık etmiştir. Allah'ın
ayetlerini alaya almayın. Allah'ın size
verdiği nimeti ve öğüt vermek üzere size
indirdiği kitap ve hikmeti anın. Allah'tan
korkun ve bilin ki, Allah her şeyi bilir.
232. Kadınları boşadığınızda, (bekleme)
sürelerini bitirdiler mi, aralarında iyilikle anlaşırlarsa, kocalarıyla evlenmelerine
engel olmayın. Bu, sizden Allah'a ve ahi
ret gününe inananlara verilen bir öğüttür.

233. Anneler, tam iki yıl çocuklarına
süt verirler. Bu (hüküm), emzirmeyi tamamlamak isteyenler içindir. Onların
yiyeceğini ve giyeceğini örfe uygun bir
şekilde temin etmek, çocuğun babasına düşer. Herkes ancak gücü yettiği
ölçüde yükümlüdür. Anne çocuğu yüzünden ve baba da çocuğu yüzünden
zarara uğratılmaz. (Çocuğun babası
hayatta olmazsa) mirasçıya da bu işleri
yapmak düşer. Anne ve baba, aralarında anlaşarak ve danışarak (çocuğu
erken) sütten kesmek isterse, onlara
bir günah yoktur. Eğer (sütanne tutup)
çocuklarınızı emzirtmek isterseniz, vereceğinizi örfe uygun bir şekilde ödediğiniz takdirde, size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah
yaptığınız işleri görür.
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234. İçinizden vefat eden erkeklerin
geride bırakmış olduğu eşleri, kendi
kendilerine dört ay on gün beklerler.
(Bekleme) müddetlerini bitirdiklerinde, kendi haklarında örfe uygun bir şekilde yaptıkları işlerde size bir günah
yoktur. Allah, yapmakta olduğunuz
işlerden haberdardır.
235. (İddette olan) kadınlara evlenmek
isteğinizi üstü kapalı olarak anlatmanızda veya bu (isteğinizi) içinizde gizli
tutmanızda size bir günah yoktur. Allah, onları anacağınızı bilir. Meşru söz
söylemek dışında onlarla gizlice sözleşmeyin ve farz olan bekleme müddeti bitmeden evlenme bağını kesinleştirmeyin. Bilin ki, Allah sizin içinizde
olanları bilir. Öyleyse O'ndan çekinin
ve bilin ki, gerçekten Allah bağışlayandır ve halimdir.
236. Kadınlara dokunmadan (onlarla
cinsel ilişkiye girmeden) veya onlar
için bir mehir belirlemeden onları boşarsanız, size bir günah yoktur. Ama
onları (mehri belirlenmeden boşadı-

ğınız kadınları) örfe uygun bir şekilde
yararlandırın; zengin kendi durumuna
göre, fakir de kendi durumuna göre. Bu,
iyilik yapanlar üzerinde bir haktır.
237. Onlar için bir mehir belirlemiş olursanız da kendilerine dokunmadan önce
onları boşarsanız, belirlediğiniz mehrin
yarısını onlara vermelisiniz. Ancak (boşanmış) kadınların kendileri (bu haklarından) vazgeçerler veya nikâh bağı
elinde bulunan kimse (veli) (bundan)
vazgeçerse, o başka. Affetmeniz, takvalı
olmaya daha yakındır. Aranızda iyiliği
unutmayın. Şüphesiz, Allah yaptıklarınızı görür.
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bir günah yoktur. Allah üstündür, hikmet sahibidir.
241. Boşanmış kadınların örfe uygun
bir şekilde (eski kocalarının malından
bir süre geçimlerini sağlamak için) yararlanma hakları vardır. Bu, takvalılara bir borçtur.
238. Namazları ve (özellikle) orta namazı
koruyun. Teslimiyet ve itaat hâlinde Allah
için ayağa kalkın (ayakta namaz kılın).
239. Eğer (düşmandan veya başka bir tehlikeden) korkarsanız, (o zaman namazı)
yürüyerek yahut binekte kılın. Güvenliğe
erişince de, bilmediklerinizi size öğrettiği
gibi Allah'ı anın.
240. Sizden vefat edip geride eşler bırakanlar, eşlerinin, evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar bıraktıkları maldan
yararlanmaları hususunda (sağlıklarında) vasiyet etmelidirler. Eğer (kadınların
kendileri) çıkarlarsa, kendileri haklarında yaptıkları meşru işlerden dolayı size

242. Allah, anlayasınız diye ayetlerini
size böylece açıklamaktadır.
243. Binlerce kişi oldukları hâlde ölüm
korkusundan yurtlarından çıkanları
görmedin mi? Allah onlara, "Ölün!"
dedi, sonra onları diriltti. Şüphesiz,
Allah insanlara ihsan edendir; ama insanların çoğu şükretmezler.
244. Allah yolunda savaşın ve bilin ki,
Allah (her şeyi) duyan ve bilendir.
245. Kendisi için kat kat arttırması üzere Allah'a güzel bir borç verecek olan
kim var? Allah, (nimetini istediğine)
daraltır ve (istediğine) bollaştırır. Siz
O'na götürüleceksiniz.
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246. Musa'dan sonra İsrailoğulları'nın
ileri gelenlerini görmedin mi? Hani
onlar kendi peygamberlerine, "Bize
bir hükümdar gönder de (onun emrinde) Allah yolunda savaşalım." dediler.
Peygamber, "Ya size bir savaş yazılır da
savaşmazsanız?!" dedi. Onlar, "Yurtlarımızdan çıkarılmış ve evlatlarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz hâlde
Allah yolunda neden savaşmayalım?!"
dediler. Ama kendilerine savaşmak
yazılınca onlardan az bir grup hariç
hepsi (sözlerinden) döndü. Allah, zalimleri bilir.
247. Peygamberleri onlara, "Allah, size
Tâlut'u hükümdar olarak göndermiştir." dedi. Onlar, "Biz hükümdarlığa
ondan daha lâyık iken ve mal yönünden de varlıklı olmadığı hâlde nereden
bize karşı hükümdarlık (hakkı) kaza-
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nabilir?!" dediler. Peygamberleri, "Allah,
size (hükümdar olarak) onu seçmiş, ilim
ve vücut yönünden ona fazlalık vermiştir." dedi. Allah, hükümdarlığını istediğine verir. Allah, (güç ve merhametiyle her
şeyi) kapsayandır ve bilendir.
248. Peygamberlerii onlara dedi ki:
"Onun hükümdarlığının alameti, içinde
Rabbinizden bir güvence ve huzur olan,
Musa hanedanının ve Harun hanedanının bıraktıklarından bir kalıntı bulunan
o sandığın gelmesidir; onu melekler taşır. İnanmışsanız, bunda size bir (ilahî)
alâmet vardır."
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249. Tâlut askerlerle beraber (şehirden)
ayrılınca, "Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan (su) içerse, eliyle bir avuç içen hariç, benden değildir.
Kim onu tatmazsa, o bendendir." dedi.
Onlardan pek azı hariç, hepsi o ırmaktan içtiler. Tâlut ve beraberinde bulunan
müminler o ırmaktan geçince, (o sudan
içenler,) "Bugün bizim Calut ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yoktur." dediler. Ama Allah'a kavuşacaklarına inananlar, "Nice az topluluk var ki, Allah'ın
izniyle sayıca çok olan topluluğa üstün
gelmiştir. Allah, sabredenlerle beraberdir." dediler.
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250. Calut ve askerleriyle karşı karşıya
geldiklerinde, "Rabbimiz, bize sabır
ver, direnişimizi artır, bizi kâfirlere
karşı muzaffer eyle." dediler.
251. Böylece Allah'ın izniyle onları
yenilgiye uğrattılar ve Davut, Calut'u
öldürdü. Allah ona (Davud'a) hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediğinden
ona öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbirleriyle savıp defetmesi olmasaydı,
kesinlikle yeryüzü bozulurdu. Fakat
Allah, tüm âlemlere karşı ihsan ve lütuf edendir.
252. İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir;
onları hak üzere sana okuyoruz; şüphesiz, sen peygamberlerdensin.
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253. O peygamberlerin bir kısmını
bir kısmından üstün kıldık. Onlardan bazısı ile Allah konuşmuştur ve
bir kısmını da (verdiği) derecelerle
yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya da
açık deliller (mucizeler) verdik ve onu
Ruhü'l-Kudüs ile destekledik. Allah
dileseydi, onlardan sonrakiler, kendilerine açık deliller geldikten sonra, birbiriyle çarpışmazlardı; fakat ayrılığa
düştüler; onlardan kimi iman etti, kimi
de inkâr etti. Allah dileseydi, onlar birbirleriyle çarpışmazlardı; fakat Allah,
dilediği işi yapar.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 27)

254. Ey iman edenler! Alışveriş, dostluk ve şefaatin olmadığı gün gelip
çatmadan önce size verdiklerimizden
(Allah yolunda) harcayın. İnkâr edenler, zalimlerin ta kendisidir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 28)

255. Allah, O'ndan başka hiçbir ilah
yoktur; diridir, her şeyi koruyan ve
ayakta tutandır. O'nu uyuklama ve
uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olan
her şey O'nundur. İzni dışında O'nun
katında kim şefaat (arabuluculuk)
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edebilir? Onların önlerinde olanı da, arkalarında olanı bilir. Dilediği miktardan
başka, O'nun bilgisinden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Kürsüsü (ilim ve gücü) gökleri ve yeri kapsamıştır. Bunları korumak
ona ağır gelmez. O yücedir, büyüktür.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 29)

256. Dinde zorlama yoktur. Gerçekten olgunluk, eğrilikten ayrılmış, belli olmuştur. Öyleyse kim tağutu (Allah'tan başka
tapılan şeyleri) inkâr eder ve Allah'a inanırsa, kırılması olmayan en sağlam kulpa
yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 30)
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259. Yahut duvarları, tavanları üzerine
çökmüş bir köye uğrayan şahıs gibi. O,
"Allah bu köy halkını ölümünden sonra nasıl diriltir?" dedi. Bunun üzerine
Allah onu yüz yıl öldürdü, sonra diriltti. "Ne kadar burada kaldın?" dedi.
O, "Bir gün veya bir günün bir bölümü kaldım." dedi. Allah, "Oysa yüz
yıl kaldın. Yiyecek ve içeceğine bak,
hiç bozulmamıştır. Bir de eşeğine bak
(nasıl çürüyüp gitmiştir). Seni insanlara bir ayet kılalım diye (böyle yaptık).
Kemiklere bir bak! Nasıl onları kabartıyor, sonra etle bürüyoruz." dedi.
(Bu gerçek) ona açıklık kazandığında,
"(Artık) Allah'ın her şeye gücünün yettiğini biliyorum." dedi.
257. Allah, inananların velisidir; onları
karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr
edenlerin velileri ise, tağutlardır; onları
aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. Onlar,
ateş ehlidirler ve orada ebedi kalırlar.
258. Allah kendisine saltanat verdi diye
Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? Hani İbrahim ona,
"Rabbim, dirilten ve öldürendir." dedi.
O, "Ben (de) diriltir ve öldürürüm." dedi.
İbrahim, "Allah güneşi doğudan getirir;
sen onu batıdan getir." dedi. İnkâr eden
kimse tutulup kaldı. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 31)

Bazı hadislerde bu şahsın 'Ermiya Peygamber', diğer hadislerde ise onun 'Uzeyr Peygamber' olduğu nakledilmiştir. Bu olayın bu
iki peygamber hakkında da vuku bulmuş
olması muhtemeldir. Ayyaşî, kendi tefsirinde şöyle nakleder: "Münafık birisi olan İbn
Kevva, Ali (a.s)'a, 'Dünya halkı içerisinde
babasından daha büyük olan çocuk kimdir?' diye sordu. İmam (a.s) şöyle buyurdu:
'Onlar, Uzeyr'in çocuklarıdır. Uzeyr yıkılmış
bir köye uğradı. O, bir eşeğe binmiş, kendisine ait bir tarladan gelmekteydi. Yanında
saman dolu bir selesi ve meyve suyu içeren
bir testisi vardı. Yıkık köye uğrayınca, 'Allah,
ölümünden sonra burayı nasıl diriltir?' dedi.
Bunun üzerine Allah onu öldürdü ve yüz yıl
ölü olarak bıraktı. Bu süre zarfında onun çocuğunun çocukları oldu. Yüz yıl sonra Allah
tekrar onu öldürdüğü yaşta diriltti. İşte onun
çocukları babalarından daha büyük idiler."
(Ayyaşî Tefsiri.) Bu konuyla ilgili çeşitli hadisleri incelemek için bk. Mecmau'l-Beyan,
Kemalu'd-Din ve es- Safî Tefsiri.
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260. Hani İbrahim, "Ey Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster." dedi.
(Allah,) "İnanmıyor musun?" dedi. O,
"Hayır, inanıyorum; fakat kalbim mutmain olsun diye (bunu istedim)." dedi.
(Allah,) "Öyleyse dört kuş al; onları
doğrayıp bir araya topla; sonra her bir
dağın üzerine onlardan bir parça bırak; sonra onları çağır; süratle sana gelirler. Bil ki, Allah üstündür ve hikmet
sahibidir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 32)

261. Mallarını Allah yolunda harcayan
kimselerin durumu, yedi başak veren
bir tane gibidir; her başakta da yüz
tane vardır; Allah, dilediği kimseye de
kat kat artırır. Allah, (güç ve merhametiyle her şeyi) kapsayan ve bilendir.
Allah yolundan maksat, İslam düşmanlarıyla cihat, fakirlere yardım gibi her türlü hayır
yoludur. (bk. Mecmau'l-Beyan)

262. Mallarını Allah yolunda harcayan
ve harcamalarının peşi sıra minnet ve
eziyet etmeyen kimselerin mükâfatları,
Rablerinin katındadır; onlara bir korku
yoktur ve onlar üzülmezler de.
Kişinin, iyilik yaptığı kimseye, "Sana şu kadar
vermedim mi, sana iyilik etmedim mi, senin
ihtiyaçlarını gidermedim mi" gibi sözler söylemesi minnet sayılır. Eziyet ise, "Allah beni
senden kurtarsın!" ve "Nasıl oldu da sana
yakalandım!" demekle olabileceği gibi,
yüzünü ona karşı ekşitmesi, onu incitmesi
veya birine yaptığı iyiliğe karşılık ondan bazı
işlerini yapmayı istemesiyle de olabilir. Bunlar, eziyetin bazı çeşitleridir. (bk. Mecmau'lBeyan)

263. Uygun bir söz ve bağışlama, peşi
sıra eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halîmdir.
264. Ey iman edenler! Malını insanlara
gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret
gününe inanmayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet emekle batıl
etmeyin. Onun durumu, üzerinde toprak
bulunan sert ve düz bir kayaya benzer;
şiddetli bir yağmur ona vurur, onu sert
ve düz bir taş olarak bırakır. (Gösteriş
için mallarını harcayanların da) kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kâfirleri hidayete erdirmez.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 33)
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267. Ey iman edenler! Temiz kazançlarınızdan ve yerden sizin için çıkardığımız şeylerden (Allah yolunda) harcayın. Kendiniz bile, göz yummadan
almayacağınız değersiz şeylerden Allah yolunda harcamaya yönelmeyin.
Bilin ki, Allah zengindir, övülendir.
268. Şeytan size fakirliği vaat ediyor
(fakirlikle sizi korkutuyor) ve size kötülüğü emrediyor. Oysa Allah kendi
bağışlama ve lütfunu size vaat ediyor.
Allah, (güç ve merhametiyle her şeyi)
kapsayan ve bilendir.
269. O, dilediğine hikmeti verir. Kime
hikmet verilirse, gerçekten ona çok iyilik verilmiştir. Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alırlar.

265. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve
kendilerini (inanç ve ihlâs yönünden) sağlamlaştırmak için mallarını harcayanların
durumu, bol yağmur isabet edip de iki kat
ürün veren yüksekteki bir bahçeye benzer.
Bol yağmur ona yağmasa bile, bir çisenti
ona düşer. Allah yaptıklarınızı görür.
266. Sizden biriniz ister mi ki, altından
ırmaklar akan ve içinde her türlü meyve
bulunan, hurma ve üzüm ağaçlarından
bir bahçesi olsun, yaşlılık dönemi gelip
çattığı, güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları olduğu bir sırada bahçesine içinde ateş
bulunan bir kasırga isabet etsin ve bahçe
yanıp gitsin? İşte Allah, düşünürsünüz
diye ayetlerini size böyle açıklıyor.

Peygamber (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Kuşkusuz, Allah bana Kur'ân'ı ve
Kur'ân'a benzer hikmeti verdi. İçinde hikmet bulunmayan her ev mutlaka harabe
olur. Öyleyse uyanık olun ve bilinç ve ilim
elde etmeye çalışın ve cahil olarak ölmeyin." (Mecmau'l-Beyan) 'Hikmet' ve 'muhkem' aynı kökten olup sağlam olan şey demektir ve sağlam ilim ve bilgiler anlamında
kullanılır. Bilgiye hikmet (sağlam) denilmesi,
onu taşıyan kişinin kötülüklerden korunmasına yol açtığı ve bu açıdan insanda
bir çeşit sağlamlığa sebep olduğu içindir.
(Mecmau'l-Beyan) Bir de "bir yaratıcının
varlığı ve ona şükretmenin gerekliliği" veya
"adaletin güzel, zulmün kötü olduğu" gibi
aklın idrak ettiği veya ilahî menşeli olan
ve peygamberler vasıtasıyla insanlara ulaşan gerçek bilgilere hikmet denir. Çünkü
bu tür bilgiler zaman ve mekân etkisinde
kalmadıkları ve eksilmedikleri için kalıcı ve
sağlamdırlar. Buna göre sürekli değişmekte
olan teori ve görüşler bu kategoride değerlendirilemezler. Çünkü onlar gerçek bilgiler
değildirler.
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270. Allah yolundaki her harcamanızı
ve yaptığınız her adağı, kuşkusuz Allah
bilir. Zalimlere bir yardımcı yoktur.
271. Eğer sadakaları aşikâr etseniz (Allah için açıktan bağışta bulunsanız), bu güzel bir
iştir; ama onu gizler de yoksullara verseniz, bu sizin için daha
iyidir ve (Allah) günahlarınızdan bir
kısmını sizden giderir. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
272. Sen onları hidayete erdirmekle yükümlü değilsin. Ama Allah, dilediğini
hidayet eder. Allah yolunda harcadığınız iyi şey (mal) kendiniz içindir. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için harcama yapın. Harcadığınız her iyi şeyin
(malın) karşılığı size tam olarak verilecektir ve haksızlığa uğramayacaksınız.
Hidayet kavramının 'hedefe ulaştırmak' ve
'yol göstermek' olmak üzere iki kullanışı vardır; burada maksat birinci anlamdır. Çünkü
ikinci anlamdaki hidayetin, peygamberlerin asli görevlerinden olduğunda bir kuşku
yoktur. Buna göre ayetten murat şudur:
"Sen insanların hidayeti kabul etmelerini
sağlamakla yükümlü değilsin. Sana düşen,
sadece halka hakkı açıklamak ve onlara
doğru yolu göstermektir."

273. (Sadakalar,) kendilerini Allah yoluna verdikleri için mahsur kalan, (geçimlerini sağlamak için) yeryüzünde
dolaşamayan yoksullara aittir. Bilmeyen kimse, iffetli ve gözü tok olmaya
çalıştıkları için onları zengin sanır. Onları simalarından tanırsın. Yüzsüzlükle insanlardan bir şey istemezler. Allah
yolunda harcadığınız her iyi şeyi, Allah hakkıyla bilir.

İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Bu ayet, Suffe ashabı hakkında nazil
olmuştur. Bunlar, Medine'de evleri ve kendilerini barındıracak aşiretleri bulunmayan dört
yüze yakın (Muhacir) Müslüman idi. Mescit'te
(Mescidu'n-Nebi'nin kenarında kendilerine tahsis edilmiş yerde) kalıyorlardı ve 'Peygamber'in
gönderdiği her savaşa katılırız' diyorlardı. Birisi
yemeğinden bir şey artınca geceleyin getirip
onlara verirdi." (bk. Mecmau'l- Beyan.)

274. Mallarını gece -gündüz, gizli ve açık
olarak (Allah yolunda) harcayanlar, işte
onların mükâfatı Rablerinin yanındadır;
onlara korku yoktur ve onlar üzülmezler de.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 34)
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verilerinden mahrum sayılır ve böylece güvensizliğe düşerek, ruhî ve manevî tehlikeler uçurumuna yuvarlanmış olur. Sonuçta
onun davranışlarında aklî dengesizlik görülmeye başlar. Belki de bu yüzden Allah'u
Teala, riba yiyenlerin tutumlarını deliren ve
dengesizleşen kişilerin tutumuna benzetmektedir.

276. Allah, ribayı (riba olarak alınan
parayı) azaltır ve yok eder; sadakaları ise arttırır. Allah, hiçbir nankör ve
günahkâr insanı sevmez.
277. Kuşkusuz, iman eden ve iyi işler
yapan, namazı hakkıyla kılan ve zekâtı
veren kimselerin mükâfatları, Rablerinin yanındadır; onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmezler de.
278. Ey iman edenler! Allah'tan korkun
ve inanmış iseniz, ribanın geri kalanını
(geri kalan riba taleplerinizi) bırakın.
275. Riba yiyenler, ancak Şeytan'ın çarparak delirmesine yol açtığı kimsenin kalkması gibi kalkarlar. Bu (duruma düşmeleri), "Alışveriş de riba gibidir." demeleri
yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal
kılmış ve ribayı haram kılmıştır. Kime
Rabbi tarafından bir hatırlatma ve öğüt
gelir de (riba yemeye) son verirse, önceki
(kazançları) kendisinindir ve hakkındaki
hüküm Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar
(bu işe) dönerse, onlar ateş ehlidirler;
orada ebedi kalırlar.
Sermaye ve geliri garantiye almak hesabı
üzere hareket ederek riba yiyen (faizci) kişi,
asıl güven kaynağı olan Allah Teala'ya güven
ve tevekkül bağını koparmış olur. Böyle birisi, Allah'a güvene davet eden akıl nimetinin

279. Eğer böyle yapmazsanız, o zaman
Allah ve Resulü'ne karşı savaştığınızı
ilan edin. Eğer tövbe ederseniz, sermayeniz sizindir; ne kimseye zulmedersiniz ve ne de zulme uğrarsınız.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 35)

280. Eğer (size borçlu olan şahıs) sıkıntıda ise, genişliğe çıkıncaya kadar
beklenmelidir. Eğer bilseniz, (onu) sadaka olarak bağışlamanız, sizin için
daha iyidir.
281. Allah'a götürüleceğiniz günden
korkun. Sonra orada herkese elde ettikleri tam olarak verilir ve onlara zulmedilmez.
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282. Ey iman edenler! Belli bir süreye
kadar birbirinize bir borç verdiğiniz
zaman onu yazın. İçinizden bir kâtip
dosdoğru ve adaletle (bunu) yazsın.
Hiçbir kâtip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi (yazma gücünü verdiğine
şükür olarak) yazmaktan kaçınmasın.
Kâtip yazsın, üzerinde hak olan (borçlu) da söyleyip yazdırsın ve Allah'tan
korksun, ondan bir şey azaltmasın.
Üzerinde hak olan kimse (borçlu) sefih (akılsız) veya güçsüz olur ya da
söyleyip yazdıramıyorsa, velisi adaletle söyleyip yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi tanık tutun; eğer iki
erkek olmazsa, beğendiğiniz tanıklardan bir erkek ve iki kadını tanık tutun
ki, kadınlardan biri unutursa (yanılırsa), diğeri ona hatırlatsın. Tanıklar,

CÜZ: 3, SÛRE: 2

(tanıklık için) çağrıldıklarında kaçınmasınlar. Az veya çok, onu (borcu) vadesine kadar yazmaktan usanmayın. Bu
(yazmanız), Allah katında adalete daha
uygun, tanıklık için daha sağlam ve şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir.
Ama aranızda (elden ele) gerçekleştirdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızda size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınızda da tanık tutun. Yazıcı
ve tanığa bir zarar verilmemelidir. Eğer
yaparsanız (yazıcı veya kâtibe zarar verirseniz), bu sizin için bir itaatten çıkma
olur. Allah'tan korkun. Allah size öğretir.
Allah, her şeyi hakkıyla bilir.
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285. Peygamber, Rabbinden kendisine
indirilene inanmıştır ve müminlerin
de; hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inanmışlardır. "O'nun peygamberleri arasında
ayrım yapmayız." (dediler.) Ve dediler
ki: "Duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senin bağışlamanı diliyoruz ve
dönüş(ümüz) sanadır."
283. Eğer yolculukta olur da bir yazıcı
bulamazsanız, o zaman alınmış bir rehin
gerekir. Sizden biriniz diğerini emin bilirse, emin bilinen kişi emaneti ödesin ve
Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği
gizlemeyin; kim şahitliği gizlerse, kuşkusuz kalbi günah işlemiştir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
284. Göklerde ve yerde olan her şey Alla
h'ındır. İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker;
dilediğini bağışlar ve dilediğine azap
eder. Allah'ın her şeye gücü yeter.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 36)

286. Allah, hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmaz.
Herkesin kazandığı (iyilik) kendi yararınadır ve yüklendiği (kötülük) de
kendi aleyhinedir. "Ey Rabbimiz! Eğer
unutacak veya yanılacak olursak, bizi
sorgulama. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükümlülükleri bizim üzerimize koyma. Ey
Rabbimiz! Gücümüzün yetmediği şeyleri de bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen mevlamızsın; bizi
kâfirler topluluğuna karşı galip eyle.
Bazı hadislerde yer aldığı üzere, Peygamber (s.a.a) miraca gittiğinde ümmeti için
bu ayette yer alan duayı etmiş ve Allah-u
Teala da kabul buyurmuştur. (bk. Kummî ve
Ayyaşî Tefsirleri ve el-İhticac)
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(3)
ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 200 ayettir.
Bu sûre, 33. ayetinde İmran soyundan söz
edildiği için İmran soyu anlamına gelen
"Âl-i İmrân" adını almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Elif, Lâm. Mîm.
2. Allah, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur; diridir ve kayyumdur (yaratıkların
işlerini düzenleyen ve her şeyi ayakta
tutandır).
3-4. O sana kitabı hak üzere ve önceki kitapları tasdik edici olarak indirdi.
İnsanlara yol gösterici olsun diye önceden de Tevrat ve İncil'i indirdi. (Hakkı batıldan ayırt etme ölçüsü olan)
Furkan'ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini
inkâr edenlere şiddetli bir azap vardır.
Allah üstündür, intikam alandır.
5. Gökte ve yerde olan hiçbir şey Al
lah'a gizli kalmaz.
6. Rahimlerde dilediği gibi sizi şekillendiren O'dur. O'ndan başka hiçbir ilah
yoktur. O üstündür, hikmet sahibidir.
7. Sana kitabı indiren O'dur. Onun (o
kitabın) bir kısmı, muhkem (ifadeleri
açık olan) ayetlerdir. Bunlar, kitabın temelidir. Diğer bir kısmı da, müteşabih
(çeşitli manalara benzerliği olan) ayetlerdir. Kalplerinde hastalık olanlar,
fitne çıkarmak ve tevilini bulmak için
ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Hâlbuki onun tevilini Allah ve
ilimde sebata erişenlerden başka kim-

se bilmez. Onlar (ilimde sebata erişenler)
derler ki: "Biz ona iman ettik; tümü Rabbimizin tarafından gelmiştir." Sadece akıl
sahipleri hatırlar ve öğüt alır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 37)

8. Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten
sonra, kalbimizi eğriliğe kaydırma ve
bize kendi katından bir rahmet bağışla.
Kuşkusuz, sen bol bağış sahibisin.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 38)

9. Rabbimiz! Kuşkusuz sen, (gerçekleşmesinde) şüphe olmayan bir günde insanları bir araya toplayacaksın. Şüphesiz,
Allah sözünden dönmez.

CÜZ: 3, SÛRE: 3

ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ

50

Bir topluluk Allah yolunda savaşıyordu, diğeri ise kâfirdi. Kâfir topluluk,
onları açıkça kendilerinin iki misli
görüyorlardı. Allah, dilediğini kendi
yardımı ile destekler. Şüphesiz, bunda
görebilenler için bir ibret vardır.
14. Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşler, salma atlar,
(sağmal) hayvanlar ve ekinler gibi nefsin
arzuladığı şeyleri sevmek, insanlara çekici kılınmıştır. Bunlar, dünya hayatının mal ve
imkânlarıdır; dönülecek güzel
yer ise Allah katındadır.

10. Kâfir olanların ne malları ve ne de çocukları, Allah'a karşı onlara bir yarar sağlar. Onlar, cehennem ateşinin yakıtıdırlar.
11. (Onların durumu,) Firavun ailesi ve
onlardan öncekilerin durumu gibidir.
Onlar ayetlerimizi yalanladılar, Allah da
kendilerini günahları yüzünden yakaladı. Allah'ın azabı çetindir.
12. Küfre sapanlara de ki: "Yakında yenilgiye uğrayacaksınız ve (sonra) cehenneme
götürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yerdir!"
13. Karşı karşıya gelen şu iki topluluğun
hâlinde, size (Peygamber'in doğruluğunu
ispatlayan) bir ayet (açık bir delil) vardır.

İlahî eğilimlerin yanı sıra maddî eğilimlerle de
donanmış olan insan, yaratılış hedefi olan
kemale ve kurtuluşa erişebilmesi için maddî
istekleri kontrol altına alması ve Allah'a doğru ilerlemesine engel oldukları takdirde,
bunlarla mücadele etmesi gerekir. İnsan,
bu mücadeledeki başarısı oranında kemale yaklaşmış olur. Peygamber (s.a.a) buyurmuştur ki: "Cennet, hoşlanılmayan şeylerle
çevrilidir; cehennem ise, şehvetlerle (nefsî
isteklerle) çevrilidir." İmam Ali (a.s) bu hadisi
naklettikten sonra şöyle buyuruyor: "Allah'a
itaat olan her şey (genelde) istenmeyecek
şekilde insana doğru gelir ve Allah'a itaatsizlik olan her şey ise insanın nefsî isteklerine
uyum içinde insanın karşısına çıkar." (bk.
Nehcü'l-Belağa, c.2, s.90.)

15. De ki: "Bunlardan daha iyisini size
bildireyim mi? Takvalı olanlara Rablerinin katında (ağaçlarının) altından
ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın
hoşnutluğu vardır." Allah, kullarını
iyice görendir.
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16. Onlar ki, "Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik; o hâlde günahlarımızı
bağışla ve bizi ateşin azabından koru."
derler.
17. Onlar, sabredenler (direnenler),
doğrular, emre boyun eğenler, mallarını (Allah yolunda) harcayanlar ve seher vakitleri bağışlanma dileyenlerdir.
İmam Cafer Sadık (a.s) buyurmuştur ki: "Kim
vetr namazını (gece (teheccüt) namazının
son rekâtını) kıldığında ayakta durduğu
hâlde yetmiş defa Esteğfirullahe ve etubu ileyh derse ve bir yıl boyunca bu ameli
yapmaya özen gösterirse, Allah katında seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerden
sayılır ve Allah'ın affı onun hakkında kesinleşir." (bk. el-Mehasin c. 1 s. 53; İlelu'ş-Şerai
c. 2 s. 364)

18. Allah, sürekli adaleti koruyarak
O'ndan başka hiçbir ilah olmadığına
şahitlik etmektedir; tüm melekler ve
ilim sahipleri de (buna tanıklık etmektedirler). O'ndan başka hiçbir ilah yoktur; üstündür ve hikmet sahibidir.
19. Allah katında (beğenilen) din, yalnız İslam'dır. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten (yeterli bilgiye sahip olduktan)
sonra, aralarındaki çekememezlik yü
zünden onda ihtilafa düştüler. Kim
Allah'ın ayetlerini inkâr ederse, (bilsin
ki,) şüphesiz Allah'ın hesap görmesi
çok süratlidir.
20. Eğer seninle tartışırlarsa de ki: "Ben,
bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a
teslim ettim." Kendilerine kitap verilenlere ve okuma yazma bilmeyenlere

(ümmîlere, müşriklere), "Siz de (O'na)
boyun eğip teslim oldunuz mu?" de. Eğer
boyun eğip teslim olurlarsa, kuşkusuz
hidayete erişirler. Eğer (haktan) yüz çevirirlerse, (bundan sen sorumlu değilsin,)
sana düşen sadece (hakkı) iletmektir. Allah, kullarını iyice görendir.
21. Allah'ın ayetlerini inkâr eden, haksız
yere peygamberleri öldüren ve insanlardan adaleti emredenleri öldüren kimseleri acı bir azapla müjdele.
22. İşte onlar, dünya ve ahirette, yaptıkları boşa giden (hiçbir övgü ve mükâfatı
hak etmeyen) kimselerdir. Onların yardımcıları da yoktur.
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26. De ki: "Ey Allah! Ey saltanatın (hükümranlığın gerçek) sahibi! Sen dilediğine saltanatı verir ve dilediğinden
saltanatı alırsın. Dilediğine izzet verir
ve dilediğini alçaltırsın. Her hayır ve
iyilik, senin elindedir. Kuşkusuz, senin
her şeye gücün yeter."
27. "Geceyi gündüze geçirirsin (geceyi
kısaltarak gündüze katarsın) ve gündüzü de geceye geçirirsin (gündüzü de kısaltarak geceye katarsın). Diriyi ölüden
çıkarırsın ve ölüyü de diriden çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızk verirsin."

23. Kitaptan (Tevrat'tan) kendilerine bir
nasip verilen kimseleri görmüyor musun
ki, aralarında hükmetmesi için Allah'ın
kitabına çağırılırlar da, sonra onlardan
bir kesimi (haktan) yüz çevirerek geri
dönerler.
24. Bunun sebebi, "Cehennem ateşi, birkaç sayılı günden fazla bize dokunmaz."
demeleridir. Uydurdukları şeyler, onları
dinleri hususunda aldatmıştır.
25. Gerçekliğinde hiçbir şüphe olmayan
bir günde onları topladığımız ve bir haksızlık edilmeden herkese kazandığı tam
olarak ödendiği zaman onların durumu
nasıl olur?!

Bu ayet, hem maddî hayat, hem de mane
vî hayat için geçerlidir. Çünkü Yüce Allah
canlı varlıkları cansız varlıklardan yaratmıştır ve hayatı olmayan maddeleri canlılara
gıda yaparak onlarda değişim meydana
getirir. Canlı varlıkları da ölüm zamanları
gelince öldürür. Manevî hayat hakkında
ise İmam Muhammed Bâkır (a.s) ve İmam
Cafer Sadık (a.s)'dan nakledilen bir hadise
göre, "bu ayet, kâfir olan birisinden mümin
bir çocuk ve mümin olan bir kimseden de
kâfir bir çocuk meydana getirmektir." diye
açıklanmıştır. Çünkü sadece mümin ma
nevî yönden diridir, kâfir ise manevî hayattan yoksun ve ölüdür. (bk. Mecmau'l Beyan
Tefsiri)

28. Müminler, iman edenleri bırakıp da
kâfirleri veli (dost ve koruyucu) edinmesinler. Kim bunu yaparsa, onun Allah ile bir ilişkisi kalmaz; ancak onlardan çekinmeniz (takiyye ederek bunu
yapmanız) başka. Allah, kendisi hakkında sizi uyarıyor (itaatsizlik yüzünden azabına uğramaktan korkutuyor).
Dönüş yalnız Allah'adır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 39)

29. De ki: İçinizde olanı gizleseniz de,
açığa vursanız da, Allah onu bilir.
Göklerde ve yerde olan her şeyi O bilir.
Allah'ın her şeye gücü yeter.
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30. (Kıyamet günü) öyle bir gün ki,
herkes yaptığı her hayırlı işi hazır bulur; yaptığı her kötü iş ile de arasında
uzun bir mesafe olmasını arzular. Allah, kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah, kullarına karşı çok şefkatlidir.
31. De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız,
bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve
günahlarınızı bağışlasın. Allah, bağışlayıcı ve merhamet edicidir."
(bk. Açıklamalar Bölümü: 40)

32. De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat
edin." Eğer yüz çevirirlerse, (bilsinler
ki) kuşkusuz, Allah kâfirleri sevmez.
33. Allah Âdem'i, Nuh'u, İbrahim'in
soyunu ve İmran'ın soyunu seçip
âlemlere üstün kıldı.
34. Birbirinden gelen bir soy olarak
(onları seçmiştir). Allah işitendir, bilendir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 41)

35. Hani İmran'ın hanımı şöyle dedi:
"Ey Rabbim! Ben karnımdakini (dünya uğraşılarından) özgür olarak sana
adadım. Benim adağımı kabul buyur!
Kuşkusuz, sen işitensin, bilensin."
Adı Hanne'dir ve Hz. İsa (a.s)'ın anneannesidir. Ayette geçen İmran'dan maksat,
Hz. Musa'nın babası olan İmran değildir.
Çünkü İsa ile Musa arasında yaklaşık 1800
yıl olduğu rivayet edilmiştir. (bk. Mecmau'lBeyan Tefsiri.)

36. Çocuğu doğurduğunda -Allah
onun ne doğurduğunu daha iyi bildiği hâlde- (hasretle) şöyle dedi: "Ey

Rabbim! Ben onu kız olarak doğurdum.
Erkek ise kız gibi değildir. Ona Meryem
adını verdim. Onu ve soyunu, kovulmuş
Şeytan'a karşı kendi korumana almanı
diliyorum."
37. Rabbi, güzel bir kabul ile onu kabul buyurdu ve güzelce onu büyüttü.
Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, mabette onun yanına
her girişinde yanında bir rızk bulurdu.
"Ey Meryem! Bu sana nereden geliyor?"
derdi. Meryem de, "O, Allah'ın katındandır. Allah, dilediğine hesapsız rızk
verir." derdi.
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İbn Abbas'ın naklettiğine göre, Hz. Zekeriyya
çocukla müjdelendiğinde kendisi 120 ve karısı da 98 yaşında idi. (bk. Mecmau'l-Beyan)
Buna göre, Hz. Zekeriyya'nın Allah'tan çocuk
istemesi ile duasının kabul edilmesi arasında
uzun bir süre geçmiş olabilir.

41. Zekeriya, "Rabbim! Bana bir alamet
ver." dedi. Allah, "Senin için alamet, insanlarla üç gün işaretle anlatma dışında bir şey konuşamamandır. Rabbini
çok an, akşam ve sabah vakitleri onu
tenzih et." dedi.

38. İşte burada Zekeriya Rabbine dua etti;
"Ey Rabbim!" dedi, "Bana kendi katından
temiz ve hayırlı bir soy ver. Şüphesiz, sen
duaları işitensin."

42. Hani melekler, "Ey Meryem! Allah
seni seçti, arındırdı ve seni âlemlerin
kadınlarından üstün kıldı." dediler.
43. "Ey Meryem! Rabbine boyun eğ,
secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et."

39. Bunun üzerine, mabette durup namaz
kılarken, melekler ona şöyle nida ettiler:
"Allah sana, kendi tarafından olan kelimeyi (İsa Mesih'i) tasdik eden, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak
Yahya'yı müjdeliyor.

44. Bu, sana vahyettiğimiz gayba ait
haberlerdendir. Hangisi Meryem'i himayesine alacak diye (kur'a çekmek
üzere) kalemlerini (suya) atarlarken
sen onların yanında değildin; çekişirlerken de onların yanında değildin.

40. Zekeriya, "Rabbim!" dedi, "İhtiyarlık
çağım gelip çattığına ve karım da kısır olduğuna göre nasıl oğlum olabilir?!" Allah
şöyle dedi: "İşte (Rabbinin işi) böyledir.
Allah dilediği işi yapar."

45. Hani melekler, "Ey Meryem! Allah,
adı Meryem oğlu İsa Mesih olan bir
kelimeyi sana müjdeliyor; dünyada ve
ahirette saygındır ve (Allah katına) yakın kılınanlardandır." dediler.
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46. "Beşikte ve yetişkin iken insanlarla
(vahyi iletmek için) konuşacak ve iyilerdendir."
47. Meryem, "Ey Rabbim! Hiçbir insan
bana dokunmamışken nasıl çocuğum
olur?!" dedi. Allah dedi ki: "İşte (Rabbinin işi) böyledir. Allah dilediği şeyi
yaratır. Bir işi kararlaştırdığında ona,
'Ol!' der, o da oluverir."
48. "Ve ona kitabı, hikmeti, Tev
rat'ı ve İncil'i öğretir."
49. "Onu İsrailoğulları'na bir
elçi olarak gönderir ve o (İsra
iloğulları'na) şöyle der: "Ben,
Rabbiniz tarafından size açık
bir işaret ile geldim. Ben çamurdan
kuş sureti yapıyor, sonra ona üflüyorum ve o Allah'ın izniyle kuş oluyor.
Allah'ın izniyle anneden doğma körleri ve alacalıları iyileştiriyorum, ölüleri
diriltiyorum. Evlerinizde ne yediğinizi ve ne biriktirdiğinizi size bildiriyorum. İman etmişseniz, bunda (benim
peygamberliğim hususunda) sizin için
bir işaret vardır."
(bk. Açıklamalar Bölümü: 42)

50. "Benden önce gönderilmiş olan
Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size (günahlarınız yüzünden) haram kılınan
bazı şeyleri helal kılmak için (geldim)
ve Rabbiniz tarafından size bir ayet
getirdim. O hâlde Allah'tan korkun ve
bana itaat edin."

Musa'nın şeriatında haram olan deve eti, içyağı ve bazı balıklar gibi. (bk. eş-Şübber ve
Mecmau'l-Beyan Tefsirleri)

51. "Kuşkusuz, Allah benim de Rabbim,
sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na ibadet
edin. İşte budur doğru yol."
52. İsa onlarda inkârcılığı hissedince
şöyle dedi: "Allah yolunda bana yardım
cı olacaklar kimlerdir?" Havariler, "Biz
Allah'ın (dininin) yardımcılarıyız; Allah'a
iman ettik; sen de bizim (O'na) boyun eğdiğimize (Müslüman olduğumuza) tanıklık et." dediler.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 43)
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(bk. Açıklamalar Bölümü: 44)

56. Küfre sapanları dünyada ve ahirette şiddetli azaba çarptıracağım ve onların yardımcıları da olmayacaktır.
57. İman edip salih (uygun ve iyi) işler
yapanların ise, (Allah) mükâfatlarını
tam olarak verecektir. Allah, zulmedenleri sevmez.
58. Bunlar, sana okuduğumuz ayetlerden ve Hikmetli Öğüt'tendir (Kur'
ân'dandır).

53. "Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine (kitaba) iman ettik ve Peygamber'e uyduk;
öyleyse bizi de (hakka) tanıklık edenlerle
birlikte yaz."
54. Onlar (İsa'nın düşmanları) tuzak kurdular, Allah da (onlara karşı) tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en iyisidir.
55. Hani Allah, "Ey İsa! Ben seni alacak ve
kendime doğru yükselteceğim, seni inkâr
eden kimselerden arındıracağım ve sana
uyan kimseleri küfre sapan kimselerden
kıyamete dek üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz banadır ve ben üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda
hükmedeceğim." demişti.

59. Allah katında İsa'nın durumu,
Âdem'in durumuna benzer; onu topraktan yarattı, sonra ona, "Ol!" dedi;
(Allah bir şeye, "Ol!" deyince) o da hemen oluverir.
60. Bunlar, Rabbinden gelen hak bilgilerdir. O hâlde asla şüphecilerden
olma!
(bk. Açıklamalar Bölümü: 45)

61. Kim sana gelen bilgiden sonra seninle bu konuda tartışırsa, de ki: Gelin
oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve
kendinizi çağıralım, sonra mübahele
(beddua) edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lânet dileyelim."
(bk. Açıklamalar Bölümü: 46)
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62. Şüphesiz, bu (İsa hakkında anlatılanlar) hak kıssadır. Allah'tan başka
hiçbir ilah yoktur ve kuşkusuz, Allah
üstündür, hikmet sahibidir.
63. Eğer (haktan) yüz çevirirlerse, kuşkusuz, Allah bozguncuları iyice bilir.
64. De ki: Ey kitap ehli! Gelin bizimle
sizin aranızda aynı olan bir sözde birleşelim: Allah'tan başka bir şeye ibadet
etmeyelim, hiç bir şeyi O'na ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp kimimiz kimimizi rab edinmesin." Yüz çevirirlerse, (onlara) deyin ki: "Şahit olun ki biz
Müslümanız (Allah'a teslim olanlarız)."
65. Ey kitap ehli! Niçin İbrahim hakkında tartışıyorsunuz (ve her topluluk
onun kendisinden olduğunu iddia ediyor)?! Hâlbuki Tevrat ve İncil, ancak
ondan sonra indirildi. Düşünmüyor
musunuz?!
66. Hadi bilginiz olan şeylerde tartıştınız, peki bilginiz olmayan şeylerde neden tartışıyorsunuz?! Allah (gerçeği)
bilir, oysa siz bilmezsiniz.
67. İbrahim, Yahudi veya Hıristiyan değildi. O, hakka yönelen, Allah'ın emirlerine boyun eğmiş (teslim olmuş) bir
kimse idi. O, müşriklerden de değildi.

68. Gerçekte İbrahim'e en yakın kimseler, ona uyanlar ile bu peygamber ve (bu
peygambere) iman edenlerdir. Allah,
müminlerin velisidir (koruyucusu ve yöneticisidir).
69. Kitap ehlinden bir topluluk, sizi saptırmayı arzu ediyorlar. Oysa onlar sadece
kendilerini saptırırlar, ancak bunun farkında değillerdir.
70. Ey kitap ehli! Kendiniz (doğruluğuna)
tanık olduğunuz hâlde (son peygamber
Muhammed'in kitaplarınızda yazılı olan
alametlerinin gerçekleştiğini gördüğünüz hâlde) niçin Allah'ın ayetlerini inkâr
ediyorsunuz?!
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73. "Ve dininize uyanlardan başkasına
inanmayın (güvenmeyin)." De ki: Hidayet, Allah'ın hidayetidir. (İstediğine
hidayeti verir.) (Ve dediler ki: "Böyle
yapın ki) size verilenin benzeri başka
hiç kimseye verilmesin veya Rabbiniz
karşısında size karşı delil getirmesinler." De ki: İhsan ve lütuf, Allah'ın elindedir; onu dilediğine verir. Allah, (güç
ve merhametiyle her şeyi) kapsayandır
ve bilendir.
74. Dilediğini merhametine özgü kılar.
Allah, büyük lütuf sahibidir.

71. Ey kitap ehli! Neden bildiğiniz hâl
de, hakkı batıla karıştırıyor ve hakkı
gizliyorsunuz?!
72. Kitap ehlinden bir topluluk (dostlarına) şöyle dediler: "Günün başlangıcında iman edenlere indirilene (Kur'ân'a)
iman edin ve günün sonunda onu inkâr
edin. Belki (bu hile ile) onlar dinlerinden
dönerler."
Bu ayette, İslam düşmanlarının önemli bir hile
ve oyunlarına işaret edilmektedir. Şöyle ki, bazen İslam düşmanları, sözlerinin müminlerde
etkili olması için ilk önce kendilerini dinin savunucusu gösterirler ve bu yolla halkın kalbinde
kendilerine bir yer açtıklarında, kendi zehirli
fikirlerini ortaya koyar ve bazı insanların kalplerinde şüphe uyandırmaya çalışırlar.

75. Kitap ehlinden öylesi var ki, eğer
büyük bir serveti ona emanet olarak
verecek olsan, onu sana geri öder. Onlardan öylesi de var ki, eğer bir dinar
ona emanet olarak versen, başında
durmadıkça -ısrarla talep etmedikçeonu sana geri ödemez. Onların böyle
davranmalarının sebebi, "Kitap ehli
olmayanlar hususunda sorumlu tutulmayız." demeleridir. Onlar, (yalan olduğunu) bildikleri hâlde Allah'a yalan
isnat ediyorlar.
76. Hayır; kim verdiği sözü yerine getirir ve takvalı olursa, (bilsin ki) Allah
takvalı olanları sever.
77. Şüphesiz, Allah ile olan sözleşmelerini ve yeminlerini az bir bedele karşılık satanlara ahirette bir pay yoktur.
Kıyamet günü Allah onları konuşturmaz, onlara bakmaz ve onları kötülüklerden temizlemez. Ve onlar için acı bir
azap vardır.
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78. Kitap ehlinden bazıları, (uydurdukları şeyi) kitaptan sanasınız diye kitabı
okurken dillerini eğip bükerler. Oysa
o, kitaptan değildir. "O, Allah'ın katındandır." derler. Oysa o, Allah'ın katından değildir. Onlar, bilerek Allah'a
yalan isnat ediyorlar.
79. Allah'ın kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği hiçbir insan, "Allah'ı bırakıp bana ibadet edin." deme hakkına
sahip değildir. Ama (o şöyle der): "Kitabı öğrettiğiniz ve okuduğunuza göre
Rabbanî kişiler (Allah'ı tanıyan ve O'na
yönelen din âlimleri) olun."
(bk. Açıklamalar Bölümü: 47)

80. O, melekleri ve peygamberleri rab
edinmenizi emretmez. Allah'ın emirlerine boyun eğmenizden (ve hakka
teslim olmanızdan) sonra size kâfir olmayı mı emredecek?!
81. Hani Allah, peygamberlerden (ve
onların ümmetlerinden), 'Size kitap
ve hikmetten bir şey verdikten sonra,
sizin yanınızda olanı tasdik eden bir

peygamber gelince, mutlaka ona iman
edecek ve ona yardımda bulunacaksınız.'
diye kesin söz almıştı ve "ikrar ettiniz mi,
bu ağır ahdimi boynunuza aldınız mı?"
demişti. "İkrar ettik." demişlerdi. (Allah,)
"O hâlde (bu ahde) şahit olun; ben de sizinle birlikte (buna) şahit olanlardanım."
demişti.
82. Artık bundan (bu ağır sözleşme ve
ikrardan) sonra kim dönerse, işte onlar
fasıktırlar.
83. Allah'ın dininden başka bir din mi
arıyorlar?! Oysa göklerde ve yerde olan
herkes, gönüllü veya gönülsüz O'na boyun eğmiştir ve O'na döndürülecekler.
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87. Onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lanetinin onların
üzerine olmasıdır.

84. De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene
(Kur'ân'a) ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a,
Yakub'a ve Esbat'a (Yakub'un torunlarına)
indirilene, Rableri tarafından Musa'ya,
İsa'ya ve tüm peygamberlere verilenlere
inandık. Biz onlardan hiçbiri arasında fark
gözetmeyiz ve biz O'na boyun eğenleriz."
85. Kim İslam'dan başka bir din ararsa,
asla ondan kabul edilmez. Ve o, ahirette
ziyana uğrayanlardandır.
86. Peygamber'in hak olduğuna tanık oldukları ve kendilerine apaçık deliller geldiği hâlde imanlarından sonra kâfir olan
bir topluluğa Allah nasıl hidayet verir?!
Allah, zalim topluluğa hidayet vermez.

88. Ebediyen onda (o lanette) kalırlar,
azapları hafifletilmez ve onlara bir
süre de tanınmaz.
89. Ama ondan sonra tövbe edenler
ve (kendilerini) düzeltenler müstesna; çünkü Allah, çok bağışlayandır ve
merhamet edendir.
90. Kuşkusuz, imanlarından sonra
kâfir olan, sonra küfürlerini artıranların tövbeleri asla kabul edilmez. İşte
onlar, sapıkların kendileridir.
91. Kuşkusuz, küfre sapan ve kâfir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden,
(azaptan kurtulmak için) yeryüzü dolusu altını fidye olarak verse bile, asla kabul edilmez. Onlara acı bir azap vardır
ve onlar için bir yardımcı da bulunmaz.

61

ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ

CÜZ: 4, SÛRE: 3

92. Sevdiğiniz şeylerden Allah
yolunda harcamadıkça iyiliğe
erişemezsiniz. Allah yolunda
ne harcarsanız, şüphesiz, Allah
onu (hakkıyla) bilir.
Bazı müfessirlere göre "iyiliğe erişemezsiniz"
tabirinden maksat, ilahî mükâfattır; yani
Allah'ın itaat edenlere vadettiği iyilik ve nimetlerdir; bazılarına göre ise iyilik ve ihsan
(iyilerden olma) makamıdır. (bk. Mecmau'lBeyan Tefsiri)

93. Tevrat inmeden önce İsrail'in (Ya
kub'un) kendisine haram ettiği şeyler dışında her (türlü) yiyecek İs
railoğulları'na helal idi. De ki: Eğer
doğru söylüyorsanız, Tevrat'ı getirip
okuyun.
94. Bu açık delilden sonra kim Allah'a
yalan isnat ederse, işte onlar zalimlerdir.
95. De ki: Allah doğruyu söyledi. Öyleyse hakka yönelmiş olan İbrahim'in
dinine uyun. O, müşriklerden değildi.
96. Kuşkusuz, insanlar için (yeryüzünde) kurulmuş olan ilk ev, Mekke'deki
kutlu ve âlemlere hidayet kaynağı
olan evdir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 48)

97. Orada apaçık işaretler ve İbrahim'in
makamı var. Kim oraya girerse, güvende olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi
ziyaret etmesi (haccetmesi), Allah'ın
insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim
de inkâr ederse, (bilsin ki) Allah tüm
âlemlerden müstağnidir.

(bk. Açıklamalar Bölümü: 49)

98. De ki: Ey kitap ehli! Niçin Allah'ın
ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Oysa Allah
sizin yaptıklarınıza şahittir.
99. De ki: Ey kitap ehli! Niçin iman edenleri Allah yolundan alıkoyuyorsunuz?
Kendiniz (bu yolun doğruluğuna) tanık
olduğunuz hâlde onun eğri olmasını istiyorsunuz. Allah, yaptıklarınızdan gafil
değildir.
100. Ey iman edenler! Eğer kendile-rine
kitap verilenlerden bir kesime itaat etseniz, iman etmenizden sonra yeniden sizi
kâfirlik hâline geri çevirirler.
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dınız; O, kalplerinizi birbirine kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeş
oldunuz ve bir ateş uçurumunun kenarındaydınız; O, sizi oradan kurtardı.
Allah, hidayet bulasınız diye işte böyle
ayetlerini size açıklıyor.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 50)

101. Allah'ın ayetleri size okunduğu ve
Allah'ın Resulü aranızda bulunduğu
hâlde nasıl inkâra saparsınız? Kim Allah'a
sarılırsa, şüphesiz, doğru yola iletilmiştir
(hidayet bulmuştur).
102. Ey iman edenler! Allah'a yakışır biçimde O'ndan korkun ve ancak Müslüman olarak can verin.
İmam Sadık (a.s), Allah'tan gereği gibi korkmak hususunda şöyle buyurmuştur: "Bu; Allah'a
itaat edilip isyan edilmemesi, anılıp unutulmaması ve şükredilip nankörlük edilmemesidir."
(bk. eş-Şübber Tefsiri)

103. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın;
parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani birbirinize düşman-

104. İçinizden, halkı hayra davet eden,
iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler, onlardır.
105. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünen ve ihtilafa düşen
kimseler gibi olmayın. Onlara büyük
bir azap vardır.
106. O gün ki, bazı yüzler ağarır ve
bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara
(şöyle denir): İman ettikten sonra, tekrar mı kâfir oldunuz. Küfre saptığınız
için tadın azabı!
107. Yüzleri ağaranlar ise, Allah'ın rahmetinde yer alıp orada sürekli kalırlar.
108. Bunlar, sana hak üzere okuduğu
muz Allah'ın ayetleridir. Allah, âlem
lere bir zulüm olsun istemez.
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109. Göklerde ve yerde ne varsa Al
lah'ındır ve tüm işler Allah'a döner.
110. Sizler, insanlar için (ortaya) çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a
iman edersiniz. Eğer kitap ehli iman
etseydi, kendileri için daha iyi olurdu.
Onlardan iman edenler de vardır; ama
onların çoğu, emre karşı gelen (fasık)
kimselerdir.

Bu da, Allah'ın emirlerine karşı geldiklerinden ve hadleri aşmalarından dolayıdır.

111. Onlar, (az) bir incitmeden başka
size bir zarar dokunduramazlar. Sizinle savaşacak olsalar, arkalarını dönüp
kaçarlar. Sonra kendilerine bir yardım
da edilmez.

113. Ama (hepsi) bir değillerdir. Kitap
ehlinden, (ibadet için) ayağa kalkan, gece
saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyan ve
(Allah'ın azameti karşısında) secdeye kapanan bir topluluk vardır.

112. Onlar, Allah'tan olan bir ipe (ahde)
ve insanlardan olan bir ipe (ahde) sarılmadıkça, nerede bulunsalar zillete
mahkûmdurlar ve Allah'ın gazabına
uğramışlardır ve onlara sefillik damgası vurulmuştur. Bu, Allah'ın ayetlerini
yalanlamalarından ve peygamberleri
haksız yere öldürmelerinden dolayıdır.

114. Onlar, Allah'a ve ahiret gününe iman
eder, iyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve hayır işlere koşarlar. İşte onlar, salihlerdendir.
115. Yaptıkları hiçbir hayır işte onlara
karşı nankörlük edilmez (çabaları karşılıksız kalmaz). Allah, takvalıları bilir.
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larından) bellidir. Göğüslerinde gizledikleri (düşmanlık) ise, (söylediklerinden) daha büyüktür. Eğer düşünecek
olursanız, ayetlerimizi size açıklamış
bulunuyoruz.

116. Şüphesiz, kâfir olanların ne malları
ve ne de çocukları Allah'ın azabına karşı
kendilerine bir yarar sağlamaz. Onlar cehennemliktirler, orada sürekli kalırlar.
117. Onların bu dünya hayatında harcadıkları şeylerin örneği, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinine ulaşan ve
onu yok eden soğuk bir rüzgârın örneği
gibidir. Allah onlara zulmetmedi; fakat
onlar kendilerine zulmediyorlar.
118. Ey iman edenler! Başkalarından
kendinize sırdaş edinmeyin; onlar sizin
hakkınızda hiçbir kötülükten geri durmazlar ve sıkıntıya düşmenizi isterler.
Düşmanlıkları ağızlarından (konuşma-

119. Bilin ki, bu sizsiniz ki onları seviyorsunuz, ama onlar sizi sevmezler
ve (Allah'ın göndermiş olduğu) tüm
kitaplara iman ediyorsunuz (ama onlar Kur'ân'a inanmazlar). Sizinle karşılaştıklarında, "İman ettik" derler; fakat
yalnız bir yere çekildiklerinde size karşı olan öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. De ki: "Öfkenizle ölün! Kuşkusuz, Allah gönüllerde olanı iyice bilir."
120. Size bir iyilik ulaşırsa, bu onları üzer; ama size bir kötülük gelirse,
buna sevinirler. Eğer sabreder ve takvalı olursanız, onların tuzakları size
hiçbir zarar vermez. Kuşkusuz, Allah
onların yaptıklarını kuşatmıştır.
121. Hatırla o zamanı ki, sen müminleri
savaş mevzilerine yerleştirmek için sabahın erken saatlerinde ailenden ayrıldın. Allah, hakkıyla işiten ve bilendir.
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122. Hani sizden iki topluluk yenilgiye
eğilim gösterdiler. Oysa Allah onların
sahibi ve koruyucusu idi. Müminler,
ancak Allah'a tevekkül etsinler.
123. Zayıf (bir topluluk) olduğunuz
hâlde Allah Bedir'de size yardım etti.
O hâlde Allah'tan korkun ki, belki (bu
yolla) O'na şükretmiş olursunuz.
124. Hani müminlere, "Allah'ın (gökten) indirilmiş üç bin melekle sizi desteklemesi size yetmez mi?" diyordun.
125. Evet; sabredip takvalı olsanız ve
düşman bu şekilde ansızın size saldıracak olsa, Rabbiniz nişanlayan beş bin
melekle sizi destekler.
126. Allah bunu (bu vaadi), ancak size
bir müjde kıldı ve kalplerinizin bununla güven bulması için böyle yaptı. Yoksa zafer, yalnız üstün ve hikmet sahibi
Allah tarafındandır.
127. (Zafer Allah katından gelir) ki,
kâfirlerin bir kolunu yok etsin veya onları hezimete uğratsın da maksatlarına
ermeden geri dönüp gitsinler.
128. Senin (kâfirlerin veya savaştan kaçan müminlerin affı hususunda) hiçbir

yetkin yoktur. Ya da onların tövbesini kabul etsin veya onları cezalandırsın. Onlar,
şüphesiz zalimdirler.
129. Göklerde ve yerde olan her şey
Allah'ındır; dilediğini bağışlar ve dilediğini cezalandırır. Allah bağışlayan ve
merhamet edendir.
130. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış
olarak riba yemeyin. Allah'tan korkun;
olur ki kurtuluşa erersiniz.
131. Kâfirler için hazırlanmış olan ateşten çekinin.
132. Allah'a ve Peygamber'e itaat edin;
olur ki size merhamet edilir.
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başka günahları kim bağışlar?ve (günah
olduğunu) bildikleri hâlde yaptıklarında ayak diretmezler.
136. İşte onların mükâfatı, Rableri tarafından affedilme ve (ağaçlarının) altından ırmaklar akan cennetlerdir. Orada
sürekli kalırlar. Amel edenlerin yaptıklarının karşılığı ne güzeldir!

133. Rabbinizden olan mağfirete ve takvalılar için hazırlanmış, eni gökler ve yer
kadar olan cennete doğru koşun.
134. Ki onlar, kolaylık ve zorlukta mallarını Allah yolunda harcarlar, öfkelerini
yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapanları sever.
İmam Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Cömert kişi Allah'a yakındır, cennete
yakındır, insanlara yakındır ve ateşten uzaktır.
Cimri ise Allah'tan uzaktır, cennetten uzaktır,
insanlardan uzaktır ve ateşe yakındır." (bk.
Uyun-u Ahbari'r-Rıza, c.1, s.15

135. Ve onlar, kötülük yaptıklarında veya
kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlarlar ve günahları için af dilerler Allah'tan

137. Sizden önce birtakım sünnetler
(kurallar) uygulanmıştır. Öyleyse yeryüzünde dolaşın ve yalanlayanların
sonunun nasıl olduğuna bakın.
138. İşte bu, insanlara bir açıklama ve
takvalılara bir kılavuz ve öğüttür.
139. Gevşemeyin ve üzülmeyin; inançlı olursanız, üstün olan sizsiniz.
140. Eğer siz bir yara aldıysanız, (düşmanınız olan) o topluluk da benzeri
bir yara aldı. O günleri, (zafer ve yenilgi günlerini) Allah içinizden iman
edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan
tanıklar edinsin diye, insanlar arasında döndürür dururuz. Ve Allah zalimleri sevmez.
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141. Ve (Allah) iman edenleri arıtsın
ve kâfirleri yok etsin diye (böyle yapıyoruz).
142. Allah içinizden cihad edenleri ve
sabredenleri (Allah yolunda zorluklara karşı direnenleri) ayırt etmeden (sırf
iman ettik demekle) cennete gireceğinizi mi sandınız?!
143. Sizler ölümle (şahadetle) karşılaşmadan önce onu arzu ediyordunuz;
ancak onu görünce baka kaldınız.
144. Muhammed, sadece bir peygamberdir; ondan önce peygamberler gelip geçtiler. Acaba o ölür veya öldürülürse, geriye mi döneceksiniz? Kim
geriye dönerse, Allah'a hiçbir zarar
vermez. Allah, şükredenleri (yakında)
mükâfatlandıracaktır.
145. Hiçbir nefis, Allah'ın emri olmadan ölmez; (bu,) belirlenmiş bir yazıdır. Kim dünya mükâfatı isterse, dünya mükâfatından ona veririz ve kim
ahiret mükâfatını isterse, ona da ahiret
mükâfatından veririz. Yakında şükredenleri mükâfatlandıracağız.

146. Nice peygamberler var ki, nice kendilerini Allah'a adamış kişiler onlarla
birlikte savaştılar. Onlar, Allah yolunda uğradıkları sıkıntılar yüzünden ne
gevşeklik gösterdiler, ne de (düşmana)
boyun eğdiler. Allah, sabredenleri (direnenleri) sever.
147. Onların sözleri sadece şöyle demek
oldu: "Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sabit kıl (direncimizi çoğalt) ve bizi
kâfirler topluluğuna karşı muzaffer eyle!"
148. Bu yüzden Allah onlara hem dünya mükâfatını, hem de ahiretin güzel
mükâfatını verdi. Allah iyileri sever.
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149. Ey İman edenler! Kâfir olanlara boyun eğerseniz, sizi (inancınızdan) geriye
çevirirler de ziyan edersiniz.
150. Oysa sizin dostunuz ve yardımcınız
Allah'tır. O, yardımcıların en iyisidir.
151. Allah'ın, hakkında bir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koştukları için,
kâfir olanların kalplerine yakında korku
salacağız. Onların barınağı ateştir. Zalimlerin barınağı ne de kötüdür!
152. Gerçekten Allah, izniyle onları (düşmanları) öldürüp yok ettiğiniz zaman
size vaadini gerçekleştirdi. Nihayet gevşeklik gösterdiniz, savaş konusunda bir-
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birinizle tartıştınız ve sevdiğiniz şeyi
(ganimetleri) size gösterdikten sonra
itaatsizlik ettiniz. İçinizden bazısı dünyayı istiyordu ve bazısı da ahireti istiyordu. Sonra (Allah), sizi sınamak için,
sizi onlardan (onlarla savaşmaktan)
vazgeçirdi. Gerçekten Allah, sizi affetti. Allah, müminlere karşı lütufkârdır.
153. Hani savaş meydanından kaçarak
uzaklaşıyordunuz ve dönüp kimseye
bakmıyordunuz, Peygamber de arkanızdan sizi çağırıyordu. Bunun üzerine
Allah, elinizden çıkana ve uğradığınız
yenilgiye üzülmeyesiniz diye üzüntünüze üzüntü katarak karşılık verdi. Allah, yaptıklarınızı iyice bilmektedir.
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154. Üzüntüden sonra, içinizden bir
grubu saran hafif bir uyuklama şeklinde size bir güven indirdi. Bir topluluk ise, kendi canları için endişeye
kapılmışlar, Allah hakkında haksız ve
cahilce zanlarda bulunuyorlardı ve,
"Bu işte bizim elimizde olan bir şey var
mı?" diyorlardı. De ki: "Her iş Allah'ın
elindedir." Onlar sana açmadıkları
şeyi gönüllerinde gizliyorlar; "Bizim
elimizde bir şey olsaydı, burada öldürülmezdik." diyorlar. De ki: "Evlerinizde olsaydınız bile, kendilerine ölüm
yazılmış olanlar, ölüm yerlerine doğru çıkarlardı." Bunlar, sizin gönüllerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde
olanı arıtmak içindir. Allah gönüllerde
olanı bilir.
155. İki ordu birbiriyle karşılaştığında
şeytan, aranızdan geri dönüp kaçanların ayaklarını, yaptıkları bazı işlerden
dolayı kaydırdı. Ancak Allah onları
affetti. Şüphesiz, Allah bağışlayandır,
halimdir.
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156. Ey iman edenler! Yolculuğa çıkan
veya savaşa katılan kardeşleri (ve yakınları) hakkında, "Bizim yanımızda kalsalardı, ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi."
diyen küfre düşmüş kimseler gibi olmayın. Allah, bunu onların kalplerinde bir
hasret ve pişmanlık vesilesi kılar. Dirilten
ve öldüren, Allah'tır. Allah, yaptıklarınızı
hakkıyla görür.
157. Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, (bir zarar etmiş olmazsınız; çünkü)
Allah'ın mağfireti ve rahmeti, onların
(ömür boyu) topladıkları şeylerden daha
hayırlıdır.

CÜZ: 4, SÛRE: 3

ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ

70

kim yardım eder? Bu yüzden müminler, yalnız Allah'a tevekkül etsinler.
161. Hiçbir peygambere hıyanet etmek yakışmaz. Kim hıyanet ederse,
kıyamet günü hıyaneti ile birlikte gelir.
Sonra kendilerine haksızlık edilmeden
herkese yaptığı(nın karşılığı) tam olarak verilir.
162. Allah'ın rızasına uyan ile Allah'ın
gazabına uğrayan ve yeri cehennem
olan kimse aynı mıdır? Orası (ne) kötü
bir dönüş yeridir!

158. Ölseniz de, öldürülseniz de, Allah'a
doğru götürülüp O'nun katında toplanacaksınız.
159. Allah'ın merhameti ile onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı
yürekli olsaydın, etrafından dağılırlardı.
O hâlde onları affet, onlar için bağışlanma dile ve işlerde onlara danış. Ancak
karar aldığında (artık kararını uygula ve)
Allah'a tevekkül et. Şüphesiz, Allah kendisine tevekkül edenleri sever.
160. Eğer Allah size yardım ederse, artık
size galip gelen olmaz; ama eğer yardımını sizden keserse, O'ndan başka size

163. Onlardan her birisinin Allah'ın
huzurunda (kendine has) dereceleri
vardır. Allah, onların yaptıklarını hakkıyla görür.
164. Gerçekten Allah, ayetlerini onlara okuması, onları arıtması ve onlara
kitabı ve hikmeti öğretmesi için, kendilerinden olan bir peygamber göndermekle müminlere büyük bir lütufta
bulunmuştur. Oysa önceden açık bir
sapıklık içindeydiler.
165. (Düşmanınıza) iki mislini vurmuş
olduğunuz bir darbe size değdiğinde,
"Bu nereden kaynaklandı?" mı diyorsunuz?! De ki: "Bu kendinizden kaynaklanmıştır. Kuşkusuz, Allah'ın her
şeye gücü yeter."
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166. İki ordu karşılaştığı gün size değen darbe, Allah'ın izniyle (sünnetullah gereği) gerçekleşmiştir ki, böylece
müminleri ortaya çıkarsın.
167. Ve yine böylece münafıkları ortaya çıkarsın. Onlara
(münafıklara), "Gelin Allah yolunda savaşın veya savunma
yapın." denildi. Onlar, "Savaş bilseydik, şüphesiz size katılırdık." dediler.
O gün onlar, imandan çok küfre yakın
idiler. Kalplerinde olmayanı, dilleriyle
söylüyorlar. Allah, onların gizlediklerini (herkesten) daha iyi bilir.
168. Onlar, evlerinde oturup kardeşleri hakkında, "Eğer bizi dinleselerdi,
öldürülmezlerdi." diyenlerdir. De ki:
"Doğru söylüyorsanız, ölümü kendinizden uzaklaştırın."
169. Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın; onlar diridirler, Rableri
katında nimetlerden yararlanıyorlar.
170. Allah'ın kendilerine lütfuyla verdiği nimetlerden dolayı sevinçlidirler
ve arkalarından henüz kendilerine kavuşmayanlar (ileride şehit olacak müminler) için hoşnutturlar. Çünkü (biliyorlar ki) onlara ne bir korku var ne de
onlar üzülecekler.

171. Onlar, Allah tarafından kendilerine
verilecek nimet ve lütfa ve Allah'ın müminlerin çabalarının karşılığını zayi etmeyeceğine sevinirler.
172. Savaşta yara aldıktan sonra, yine
Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına icabet
edenlerden iyi ve takvalı olanlar için büyük bir mükâfat vardır.
173. Halk onlara, "İnsanlar size karşı (savaşmak için) bir araya gelmiştir, onlardan korkun." dediklerinde, bu söz onların imanlarını daha da artırdı ve, "Allah
bize yeter; O ne güzel vekildir!" dediler.

CÜZ: 4, SÛRE: 3
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177. Kuşkusuz, iman karşılığında küfrü satın alanlar, asla Allah'a bir zarar
veremezler. Onlara acı bir azap vardır.
178. Kâfirler, kendilerine mühlet vermemizin onlar için hayırlı olduğunu
sanmasınlar. Onlara, sırf günahlarını
artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Onlara aşağılayıcı bir azap vardır.

174. Kendilerine bir zarar dokunmadan
Allah'ın verdiği nimet ve lütuf ile (savaştan) döndüler ve Allah'ın rızasına (emir
ve yasaklarına) uydular. Allah, büyük bir
lütuf sahibidir.
175. Kuşkusuz, Şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Öyleyse mümin iseniz,
onlardan korkmayın, (ancak) benden
korkun.
176. Küfür uğruna koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar vermezler.
Allah (onları kendi hallerine bırakarak)
ahirette onlara bir pay vermemek istiyor.
Onlara büyük bir azap vardır.

179. Allah, pisleri iyilerden seçmedikçe, müminleri içinde bulunduğunuz
bu durumda bırakacak değildir. Allah,
sizi gayba da vâkıf kılacak değildir
(ki siz bu yolla kimin gerçek mümin
olduğunu bilesiniz). Ama Allah, elçileri içinden dilediğini seçer. (Gaybi
haberleri ancak ona bildirir.) O hâlde,
Allah'a ve elçilerine iman edin. İman
edip takvalı olursanız, size büyük bir
mükâfat vardır.
180. Allah'ın kendilerine lütfuyla verdiği şeylerde cimrilik yapanlar, bunun
kendileri için iyi olduğunu sanmasınlar; tersine, bu onlar için (çok) kötüdür.
Onların cimrilik ettikleri şey, kıyamette boyunlarına dolandırılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah,
yaptıklarınızdan iyice haberdardır.
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181. "Allah fakirdir; biz zenginiz." diyenlerin sözünü, hiç şüphesiz Allah
duymuştur. Onların dediklerini ve
peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve onlara (kıyamette),
"Yakıcı azabı tadın!" diyeceğiz.
182. Bu (azap), sizin önceden kendi ellerinizle yaptığınız işlerin sonucudur.
Yoksa Allah, kullarına asla zulmedici
değildir.
183. "Allah bize emretti ki: Hiçbir peygambere (gökten inen) ateşin yutacağı
bir kurban getirmedikçe inanmayalım." diyenlere, "Benden önce açık delillerle ve dediğiniz mucizeyle birçok
peygamber size geldi; doğru söylüyorsanız, neden onları öldürdünüz?" de.
184. Onlar seni yalanladılarsa, (bil ki)
senden önce açık deliller, sağlam yazılar ve açıklayıcı kitaplar getiren pey-

CÜZ: 4, SÛRE: 3

gamberler de (kavimleri tarafından) yalanlanmışlardır.
185. Her can ölümü tadacaktır. Şüphesiz,
kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı
size tam olarak verilecektir. Kim (o gün)
ateşten uzaklaştırılıp cennete konulursa,
şüphesiz o kazanmıştır. Dünya hayatı ancak aldatıcı bir metadır.
186. Şüphesiz sizler mallarınızda ve canlarınızda sınanacaksınız. Sizden önce
kendilerine kitap verilenlerden ve şirke
düşenlerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvalı davranırsanız, (bilin ki) bu, kararlılık gerektiren sağlam işlerdendir.

CÜZ: 4, SÛRE: 3
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190. Göklerin ve yerin yaratılışında,
gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıl sahipleri için ayetler vardır.
191. Onlar ki, ayaktayken, otururken
ve yanları üzere yatarken Allah'ı anar,
göklerin ve yerin yaratılışı hakkında
düşünürler: "Ey Rabbimiz! Sen bunu
(bu evreni) boşuna yaratmadın! Her
türlü eksiklikten münezzehsin! Bizi
cehennem azabından koru!"
187. Hani Allah, kendilerine kitap verilen kimselerden: "Bu kitabı halka açıklayıp onu asla gizlemeyeceksiniz" diye
söz aldı. Ama onlar, (itinasızlık ederek)
onu arkalarına attılar ve ona karşılık az
bir bedel aldılar. Aldıkları karşılık ne de
kötüdür!
188. İşledikleri (kötü) işlere sevinen ve
yapmadıkları (iyi) işlerle övülmek isteyenlerin azaptan kurtulacaklarını sanma!
Sakın böyle sanma! Onlara acı bir azap
vardır.
189. Göklerin ve yerin hükümdarlığı Al
lah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter.

192. Ey Rabbimiz! Kuşkusuz, sen kimi
ateşe (cehenneme) sokacak olursan,
gerçekten onu aşağılamış olursun. Zalimlere hiçbir yardımcı da bulunmaz.
193. Ey Rabbimiz! Biz, "Rabbinize
iman." edin diye imana çağıran bir davetçinin çağrısını işittik de iman ettik.
Ey Rabbimiz! O hâlde günahlarımızı
bağışla, kötülüklerimizi bizden gider
ve bizim canımızı iyilerle birlikte al.
194. Ey Rabbimiz! Peygamberlerin vasıtasıyla bize vadettiğin şeyleri bize
ihsan eyle! Kıyamet günü bizi rüsva
etme. Şüphesiz, sen vaadinden asla
dönmezsin.
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195. Rableri onların dualarını kabul
buyurdu (ve şöyle dedi): Şüphesiz,
ben içinizden erkek olsun, kadın olsun,
amel eden hiç kimsenin çabasını boşa
çıkarmam. Kiminiz kiminizdensiniz.
Hicret eden, yurtlarından çıkarılan,
benim yolumda eziyete maruz kalan,
savaşan ve öldürülen kimselerin kesin
olarak kötülüklerini gidereceğim ve
onları (ağaçlarının) altından ırmaklar
akan bahçelere yerleştireceğim. (Bu,)
Allah katından bir mükâfattır. En güzel mükâfat, Allah katındadır.
196. Kâfirlerin şehirlerde dolaşması
asla seni aldatmasın.
197. Bu, az bir yararlanmadan ibarettir; sonra varacakları yer, cehennemdir
ve orası ne de kötü bir yerdir!
198. Ama Rablerinden korkup çekinenlere, (ağaçlarının) altından ırmak-

CÜZ: 4, SÛRE: 3

lar akan, sürekli kalacakları bahçeler vardır. Bu, Allah tarafından bir ağırlamadır.
İyiler için, Allah katında olan (nimetler)
daha iyidir.
199. Ehl-i kitaptan bazıları da var ki,
Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah'a boyun eğerek- inanırlar
ve Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında satmazlar. Bunların mükâfatı,
Rablerinin yanındadır. Allah'ın hesap
görmesi çok süratlidir.
200. Ey iman edenler! Sabredin, birbiri
nize direnişi tavsiye edin, dayanışma
içinde olun ve Allah'tan korkun, olur ki
kurtuluşa erersiniz.

CÜZ: 4, SÛRE: 4

NİSÂ SÛRESİ

76

(akrabaların hakkını çiğnemekten) sakının. Şüphesiz, Allah sizi
gözetleyicidir.
2. Yetimlerin mallarını kendilerine verin, kötü olanı iyiyle
değiştirmeyin (kendi kötü malınızı onların iyi malıyla değiştirmeyin) ve onların
malını kendi malınıza ekleyerek yemeyin. Şüphesiz bu, büyük bir günahtır.
3. Eğer yetimler (öksüz kızlar) hakkında
adaletsiz davranmaktan korkuyorsanız,
beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer
veya dörder nikâhlayın. Adaletsiz davranmaktan korkuyorsanız, o zaman yalnız biriyle evlenin veya sahip olduğunuz
cariyelerle yetinin. Bu, adaletsizlikten
uzak durmanız için daha elverişlidir.
4. Kadınların mehirlerini gönül hoşluğu ile kendilerine verin. Eğer gönül rızası ile mehirlerinin bir miktarını size
bağışlarlarsa, onu afiyetle yiyin.

(4)
NİSÂ SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 176 ayettir.
Kadınlarla ilgili şer'î ahkâm ve diğer konular bu
sûrede açıklandığı için sûreye kadınlar anlamına gelen "Nisâ" adı verlmiştir.
İmam Emirü'l-Müminin Ali (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim her hafta Nisa Sûresi'ni
okursa, kabrin sıkmasından korunmuş olur."
(bk. el-Ayyaşî Tefsiri)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ey insanlar! Sizi bir nefisten yaratan,
ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok
erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkun. Adına birbirinizden dilekte
bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalardan

5. Hayatınızın doğrulması için Allah'ın
vesile kıldığı mallarınızı beyinsizlere
vermeyin. O mallardan onların geçimlerini sağlayın, onları giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.
6. Yetimleri (olgunluğa erişip erişmediklerini bilmek için) deneyin; evlenme çağına eriştiklerinde onlarda akıl yönünden olgunluk belirtilerini görürseniz,
mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye
mallarını israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan, iffetli olsun (yetim için
verdiği emeğine karşı bir şey almasın).
Fakir olan ise, ölçülere uygun miktarda
yesin. Yetimlere mallarını teslim ettiğinizde, bunu şahitlerin huzurunda yapın.
Hesap gören olarak Allah yeter.
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7. Erkeklere, baba ve annenin ve akrabaların geride bıraktığından bir pay
vardır; kadınlara da, baba ve annenin
ve akrabaların geride bıraktığından bir
pay vardır. Onun (geride bırakılan malın) azından da, çoğundan da. Ödenmesi gerekli belirlenmiş bir pay olarak.
8. Miras taksiminde (hisseleri olmayan) yakınlar, öksüzler ve fakirler de
bulunurlarsa, onlara da ondan verin
ve beğenilen güzel söz söyleyin.
9. Kendilerinden sonra güçsüz evlatlar
bıraktıkları takdirde onlar için (sıkıntıya düşmekten) endişe edenler, (haksızlık etmekten) korksunlar; Allah'tan
çekinerek sağlam söz söylesinler.
10. Haksız yere yetimlerin mallarını
yiyenler, gerçekte karınlarına ateş doldurmaktadırlar. Yakında onlar, alevli
ateşe atılacaklar.
11. Allah, evlatlarınız hakkında size
şöyle tavsiye eder: Erkeğe iki kadının
payı verilir. Eğer mirasçılar yalnız kız

olur ve (iki veya) ikiden fazla olurlarsa,
bıraktığının üçte ikisi onlarındır; eğer bir
kız olursa, yarısı onundur. Ölenin çocuğu
varsa, baba ve annesinin her birine altıda
bir hisse düşer. Eğer çocuğu yoksa ve (yalnız) baba ve annesi ondan miras alırsa,
annesinin payı üçte birdir (geri kalan mal
babanındır). Ama eğer ölenin kardeşleri
varsa, annesinin payı altıda birdir (geri
kalan babanındır). (Tüm bunlar,) onun
yaptığı vasiyetten ve borcundan sonradır.
Babalarınız ve çocuklarınızdan hangisinin size daha çok faydalı olduğunu siz bilmezsiniz. Bunlar, Allah tarafından belirlenen farzlardır. Kuşkusuz, Allah hakkıyla
bilen ve hikmet sahibidir.
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12. Hanımlarınızın çocuğu yoksa, yaptıkları vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktıklarının yarısı sizindir; eğer çocukları
varsa, dörtte biri sizindir. Sizin de çocuğunuz yoksa, yaptığınız vasiyetten ve
borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri
onlarındır; eğer çocuğunuz varsa, sekizde biri onlarındır. Eğer babası, annesi ve
çocuğu olmayan bir erkek veya kadın
miras bırakır ve onun (anne tarafından)
bir erkek kardeşi veya kız kardeşi olursa, o ikisinden her birinin hissesi altıda
birdir; eğer bundan fazla olurlarsa, o zaman üçte birde ortaktırlar. Bu, zarar vermek niyeti olmaksızın yapılan vasiyetten
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ve borçtan sonradır. Bunlar, Allah'tan
size bir öğüttür. Allah hakkıyla bilendir, halimdir.
13. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve Peygamberi'ne itaat ederse, onu altından ırmaklar akan
cennetlere yerleştirir; orada sürekli
kalırlar. Büyük kurtuluş ve başarı işte
budur.
14. Kim de Allah'a ve Peygamber'ine
karşı gelir ve koyduğu sınırları aşarsa,
Allah onu sürekli kalacağı bir ateşe sokar ve ona aşağılayıcı bir azap vardır.
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15. Kadınlarınızdan fuhuş (kötü iş)
yapanlar aleyhine içinizden dört şahit
getirin; eğer tanıklık ederlerse, ölünceye veya Allah kendilerine bir yol belirleyinceye dek onları evlerde tutun.
16. İçinizden fuhuş yapan iki kişinin
(kadın ve erkeğin) her ikisini de incitin; eğer tövbe eder ve kendilerini düzeltirlerse, artık onlara dokunmayın.
Şüphesiz, Allah tövbeleri kabul eden
ve sürekli merhamet edendir.
17. Allah'ın kabulünü üzerine aldığı
tövbe, sadece cahillikle günah işleyen
ve sonra hemen tövbe eden kimseler
içindir. İşte bunların tövbelerini Allah
kabul eder.Şüphesiz, Allah hakkıyla
bilendir ve hikmet sahibidir.

CÜZ: 4, SÛRE: 4

18. Sürekli günah işleyip nihayet ölümü
gelince, "Ben şimdi tövbe ettim" diyenlere ve kâfir olarak ölenlere tövbe yoktur.
Onlara elemli bir azap hazırladık.
19. Ey iman edenler! Kadınlardan zorla
miras almanız, size helal değildir. Apaçık
bir fuhuş işlemedikçe, verdiğiniz maldan
bir kısmını almak için onları bir kenara
da koymayın (onlara baskı da yapmayın). İyi ve uygun bir şekilde onlarla geçinin. Onlardan hoşlanmıyorsanız, (hemen
ayrılmaya yeltenmeyin; çünkü) Allah'ın,
hoşlanmadığınız bir şeyde çok hayır takdir etmesi mümkündür.
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20. Eğer bir eşi bırakıp yerine başka bir
eş almak isterseniz, (mehir olarak) onlardan birine yüklerle mal vermiş olsanız
dahi, ondan bir şey almayın. Yoksa bunu
(mehri), iftira ve apaçık günaha başvurarak onlardan almak mı istiyorsunuz?!
21. Nasıl bu mehri alıyorsunuz?! Oysa
birbirinizle ilişkide bulunmuşsunuz ve
eşleriniz de sizden sağlam bir ahit almışlardır!
22. Ve geçmişte olanlar bir yana artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu çirkin, iğrenç ve kötü
bir yoldur.

23. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek
kardeşinizin kızları, kız kardeşinizin
kızları, sizi emziren (süt) analarınız,
süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri,
ilişkide bulunduğunuz kadınlarınızdan olma himayenizdeki üvey kızlarınız, -eğer o kadınlarla ilişkide bulunmamışsanız, (kızlarıyla evlenmenizde)
size bir günah yoktur- kendi soyunuzdan olan oğullarınızın eşleri ve -geçmişte olanlar bir yana- iki kız kardeşle
bir arada evli olmanız, size haram kılınmıştır. Gerçekten Allah çok affeden
ve sürekli merhamet edendir.
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24. Ve (harpte esir alarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar da (size
haram kılınmıştır). Bunlar, Allah tarafından size belirlenen hükümlerdir. Bu
sayılanlardan başkasını -zinadan uzak
durup iffetli olarak- kendi mallarınızla
istemeniz, size helal kılınmıştır. Artık
müt'a olarak evlendiğiniz kadınların
belirlenmiş mehirlerini kendilerine
verin. Mehri belirledikten sonra (onu
azaltmak veya çoğaltmak hususunda)
birbirinizle anlaşmanızın bir günahı
yoktur. Kuşkusuz Allah bilendir, hikmet sahibidir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 51)

25. Sizden mümin hür kadınlarla evlenmeye mal varlığı yönünden gücü
yetmeyen kimse, sahip olduğunuz mümin cariye kızlarınızla evlensin. Allah
sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz
birbirinizdensiniz. Fuhuştan uzak durup iffet ölçülerine riayet etmeleri ve
gizli olarak kendilerine

CÜZ: 5, SÛRE: 4

dost edinmemeleri hâlinde onlarla ailelerinin izniyle evlenin, mehirlerini de
uygun şekilde onlara verin. Eğer evlendikten sonra fuhuş yaparlarsa, onlara
hür kadınlara uygulanan cezanın yarısı
uygulanır. Bu, içinizden (evlenmemek
yüzünden) zorluğa duçar olmaktan korkanlar içindir. Fakat sabretmeniz, sizin
için daha iyidir. Allah bağışlayandır ve
sürekli merhamet edendir.
26. Allah (bilmediklerinizi) size açıklamak, öncekilerin sünnetlerine (yol yordamlarına) sizi hidayet etmek ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Allah bilendir
ve hikmet sahibidir.
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31. Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, kötülüklerinizi (günahlarınızı) giderir ve sizi değerli bir
yere yerleştiririz.

27. Allah tövbenizi kabul etmek ister.
Nefsi arzularına uyanlarsa, büsbütün
yoldan çıkmanızı isterler.
28. Allah yükünüzü hafifletmeyi diler.
Zaten insan zayıf olarak yaratılmıştır.
29. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya da
yalı ticaret (alış-veriş) olması durumu
hariç, birbirinizin mallarını batıl yollarla
yemeyin. Kendinizi (birbirinizi) öldürmeyin. Şüphesiz, Allah size karşı sürekli
merhamet edendir.
30. Kim haksızlık ve zulümle bunu yaparsa, yakında onu ateşe koyacağız. Bu,
Allah için pek kolaydır.

32. Sakın, Allah'ın sizden bir kısmınızın diğer kısmınıza üstün olmasına vesile kıldığı şeyleri arzu etmeyin.
Erkeklere kazandıklarından bir pay
vardır ve kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'ın ihsan ve
lütfundan (size bağışta bulunmasını)
dileyin. Şüphesiz, Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Yaratılıştan kaynaklanan farklılıklar, insan
ların birbirlerine muhtaç olmalarını, böyle
ce ailevî ve toplumsal ilişkilerin oluşma
sını,insanoğlunun hayatını sürdürmesini ve
kemale erişmesini sağlar. Bu farklar yüzünden insanların birbirlerinin haklarını çiğnememeleri ve birbirlerini kıskanmamaları
gerekir.

33. Baba ve annenin, yakınların ve kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz
kimselerin bıraktıklarına mirasçı olmaları için her ölüye birtakım mirasçılar belirledik. Öyleyse bunların miras
paylarını verin. Şüphesiz, Allah her
şeyi hakkıyla gözetleyendir.
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34. Allah'ın kimini kiminden üstün
kıldığından ve erkeklerin kendi mallarından harcamada bulunduklarından,
erkekler kadınlara yönetici ve koruyucudurlar. Salih kadınlar, itaatkârdırlar
ve Allah'ın (onların haklarını) korumasına karşılık gizlide (kocaları bulunmadığı zaman onların hak ve sırlarını)
korurlar. Serkeşliğinden endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, (eğer tesir
etmezse) yatakta onları yalnız bırakın,
(eğer bununla da düzelmezlerse) onları dövün. Size itaat ederlerse, onlara
karşı bir yol (bahane) aramayın. Şüphesiz, Allah yücedir ve büyüktür.
35. İkisinin birbirinden ayrılmasından
endişe ederseniz, erkeğin ailesinden
bir hakem ve kadının ailesinden bir
hakem gönderin Eğer bu hakemler
aralarının düzelmesini isterlerse, Allah

CÜZ: 5, SÛRE: 4

aralarını bulur. Şüphesiz, Allah (her şeyi)
bilir ve (her şeyden) haberdardır.
36. Allah'a ibadet edin ve hiçbir şeyi O'na
ortak koşmayın. Anneye, babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya,
uzak komşuya, birlikte olduğunuz arkadaşa, yolda kalmışlara ve sahibi olduğunuz kölelere iyi davranın. Şüphesiz, Allah,
böbürlenen ve övünen kimseyi sevmez.
37. Bunlar (böbürlenen ve övünenler),
cimrilik yaparlar, insanları da cimriliğe
davet ederler ve Allah'ın kendi lütfu ile
verdiği şeyi gizlerler. Kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırladık.

CÜZ: 5, SÛRE: 4
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olarak getirdiğimizde onların halleri
nasıl olur?!
(bk. Açıklamalar Bölümü: 52)

42. O gün, küfre düşenler ve Peygam
ber'e isyan edenler, yerle bir olmalarını arzu ederler ve Allah'tan hiçbir sözü
gizle(ye)mezler.

38. Bunlar, mallarını halka gösteriş için
harcarlar. Allah'a ve ahiret gününe inanmazlar. Kimin arkadaşı Şeytan olursa, o
ne kötü bir arkadaştır!
39. Ne olurdu Allah'a ve ahiret gününe
iman edip Allah'ın kendilerine verdiği
rızktan (Allah yolunda) harcasalardı? Allah, onları iyice bilir.
40. Şüphesiz, Allah zerre kadar (kimseye)
zulmetmez. (Kulun yaptığı iş) zerre kadar bir iyilik bile olsa, Allah onu kat kat
arttırır ve kendi katından ona büyük bir
mükâfat verir.
41. Her ümmetten bir tanık (gözlemci)
getirip seni de onlara tanık (gözlemci)

43. Ey iman edenler! Sarhoş iken ne
dediğinizi bilinceye kadar ve cünüp
iken -yolcu olma durumunuz müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta olursanız yahut biriniz tuvaletten
gelirse ya da kadınlara dokunursanız
(onlarla cinsel ilişkide bulunursanız),
su bulamadığınız takdirde, temiz toprağa teyemmüm edip (yönelip), yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah affedendir ve bağışlayandır.
Bazıları ayette geçen 'salât'tan (namazdan) maksadın namaz yerleri, yani mescitler olduğunu söylemişler. Buna göre ayette cünüp olan birinin mescitte durmamak
kaydıyla mescitlerden geçmesinin caiz olduğu hükmü beyan edilmiştir. Tercümede
esas alınan manaya göre ise, cünüplü olan
birinin güsül etmeden namaz kılamayacağı sadece su bulamadığı vb. mazeretlerde
teyemmümle namaz kılabileceği hükmü
açıklanmıştır. (bk. Cevamul'-Cami' Tefsiri)

44. Kendilerine kitaptan bir pay verilenlere bakmaz mısın? (Nasıl da) sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar!
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45. Allah, düşmanlarınızı (sizden) daha
iyi bilir. Veli olarak Allah yeter; yardımcı olarak Allah yeter.
46. Yahudilerden bazıları, sözleri kendi yerinden çıkarıp saptırıyorlar (tahrif ediyorlar). Dillerini eğip bükmek
ve dine darbe vurmak için, ("İşittik
ve itaat ettik" demenin yerine) "İşittik
ve karşı geldik; dinle, dinlemez olası"
ve "Râina" derler. Eğer "İşittik ve itaat ettik; bizi dinle ve bize fırsat ver"
deselerdi, onlar için daha iyi ve daha
doğru olurdu. Ama Allah, küfürleri
yüzünden onları, kendi rahmetinden
uzaklaştırmıştır. Az bir topluluk dışında onlar iman etmezler.
(bk. Bakara: 104.)

47. Ey kendilerine kitap verilmiş olanlar! Biz bazı yüzleri silip arkalarına çevirmeden veya cumartesi adamlarını
lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden önce, sizin yanınızda olanı tasdik
edici olarak indirdiğimize iman edin.
Allah'ın emri, kesin gerçekleşen bir
emirdir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 53)

48. Şüphesiz, Allah, kendisine ortak
koşulmasını bağışlamaz; ama ondan
başka günahı, dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, gerçekten yalan uydurarak büyük bir günah işlemiştir.

49. Kendilerini temize çıkaranları görmez misin? Oysa Allah, dilediğini (kötülüklerden) temizler ve onlara en ufak bir
haksızlık da edilmez.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 54)

50. Bak, nasıl da Allah hakkında yalan
uyduruyorlar?! Bu apaçık günah (onlara)
yeter.
51. Kitaptan kendilerine bir pay verilenleri görmedin mi? Cibt ve Tağut'a (puta
ve Allah' karşı olan güçlere) inanıyor ve
kâfirler için "Bunlar, (izledikleri) yol bakımından iman edenlerden daha çok hidayete yakındırlar." diyorlar.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 55)
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çevirenler de var. Cehennemin alevli
ateşi (bunlara) yeter.
56. Ayetlerimizi inkâr edenleri yakında
bir ateşe atacağız; derileri (yanıp) kavrulunca, azabı tatmaları için derilerini
başka deriler ile değiştiririz. Şüphesiz,
Allah üstündür ve hikmet sahibidir.
57. İman edip salih amel edenleri altından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetlere yerleştireceğiz. Orada onlar
için temiz eşler vardır ve onları
güzel gölgeliklere yerleştiririz.
58. Allah, emanetleri sahiplerine vermenizi ve insanlar arasında hükmedince adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size ne güzel öğüt veriyor!
Şüphesiz, Allah (her şeyi) işiten ve
görendir.
52. İşte onlar, Allah'ın lanet ettiği (merhametinden uzaklaştırdığı) kimselerdir.
Allah kime lanet ederse, artık onun için
bir yardımcı bulamazsın.
53. Yoksa onların hükümranlıktan bir
payları mı var?! Eğer öyle olsa, insanlara
hurma çekirdeğinin oyuğu kadar bir şey
bile vermezler.
54. Yoksa insanlara Allah'ın kendi lütfu
ile verdiği şeyi mi kıskanıyorlar?! Gerçekten biz İbrahim soyuna kitap ve hikmet verdik, biz onlara büyük bir hükümranlık verdik.
55. Onlardan (kitap ehlinden) ona (Pey
gamber'e) iman edenler de, ondan yüz

59. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin;
Peygamber'e ve sizden olan o yetki
sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a
ve ahiret gününe iman ediyorsanız,
bir şeyde çekiştiğiniz zaman o hususta Allah'a ve Peygamber'e başvurun.
Böyle yapmanız, hem daha iyidir ve
hem de sonu daha güzeldir.
Bu ayette Allah'a ve Peygamber'e olan
mutlak itaatin yetki sahipleri için de geçerli
olduğu açıklanmıştır. Masum olmayan kişiye mutlak itaatin farz olmasının dinin esasları gereğince mümkün olmadığı gerçeği
nazara alınarak ayette sizden olan yetki
sahiplerinden maksadın Peygamber'in vasileri olan On İki İmam olduğu açıklık kazanır. Bu konu Ehl-i Beyt İmamları'ndan gelen
hadislerde de açıklanmıştır. (bk. Nuru's-Se
kaleyn Tefsiri)
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60. Sana indirilene de (Kur'ân'a), senden önce indirilene de (Tevrat'a) iman
ettiklerini sananları görmüyor musun?!
Onlar, tağutun yanında muhakeme olmak isterler; oysa onlara onu inkâr etmeleri emir olunmuştu.Şeytan onları
uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 56)

64. Biz her peygamberi ancak Allah'ın

61. Kendilerine, "Allah'ın indirdiği
şeye ve Peygamber'e gelin." denilince,
münafıkların senden şiddetle yüz çevirdiğini görürsün.

izniyle kendisine itaat edilsin diye gön-

62. Elleriyle önceden hazırladıkları işlerden dolayı bir musibete uğrayınca,
(durumları) nasıl olur?! O zaman sana
gelerek, "Biz sadece iyilik etmek ve uzlaşmak istedik." derler.

için bağışlanma dileseydi, Allah'ı tövbe-

63. Allah, onların kalplerinde olanı bilir. Onlardan yüz çevir (onları cezalandırmaktan vazgeç), onlara öğüt ver ve
kendi halleri hakkında onlara açık ifadeli ve etkili bir söz söyle.

derdik. Eğer onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde sana gelip Allah'tan bağışlanma dileselerdi ve Peygamber de onlar
leri kabul eden ve sürekli merhamet eden
olarak bulurlardı.
65. Hayır, (sandıkları gibi değil,) Rabbine ant olsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem kılıp sonra senin
verdiğin hüküm hakkında kalplerinde
bir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle
teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
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kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular, şehitler (veya amelleri gö
zetleyiciler) ve salihlerle beraberdirler.
Bunlar ne güzel arkadaştırlar!
70. Bu lütuf, Allah tarafındandır; (her
şeyi) bilen olarak Allah yeter.
71. Ey iman edenler! (Savaşmaya giderken) tedbirinizi alın, sonra gruplar
hâlinde veya topluca hareket edin.
66. Biz onlara kendilerini öldürmelerini
(ölüm için hazır olmalarını) veya kendi
yurtlarından çıkmalarını yazsaydık (emretseydik), içlerinden azı müstesna, bunu
yerine getirmezlerdi. Hâlbuki kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için daha iyi ve (hak üzere) sebatları
için daha etkili olurdu.
67. Bu takdirde (biz de) onlara şüphesiz
katımızdan büyük bir mükâfat verirdik.
68. Ve kuşkusuz onları doğru olan yola
hidayet ederdik.
69. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat
ederse, işte onlar, (kıyamette) Allah'ın

72. İçinizden ağır davrananlar olacak
ve size bir musibet gelip çatınca da,
"Allah bana nimet verdi de onlarla birlikte (bu sıkıntılara tanık) olmadım."
diyecektir.
73. Allah'tan size bir lütuf erişecek
olursa, aranızda hiçbir dostluk bağı
olmayan (yabancı) biri gibi, "Keşke
onlarla birlikte olsaydım da büyük bir
başarıya erseydim." diyecektir.
74. Artık dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da
öldürülür veya zafer elde ederse, ona
yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.
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75. Size ne oldu da Allah ve, "Ey Rabbimiz! Halkı zalim olan bu şehirden
bizi çıkar, bize kendi katından bir veli
(koruyucu ve yönetici) ver ve bize kendi katından bir yardımcı ver." diyen
müstaz'af (ezilmiş) erkek, kadın ve çocukların yolunda savaşmıyorsunuz?!
76. İman edenler, Allah yolunda savaşırlar; kâfirler ise, tağut yolunda savaşırlar. O hâlde siz de Şeytan'ın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz, Şeytan'ın tertip
ve tuzağı zayıftır.
77. Kendilerine, "Ellerinizi (savaştan)
çekin, namazı hakkıyla ayakta tutun
ve zekâtı verin." denilen kimseleri görmedin mi?! Onlara savaş yazılınca, onlardan bir kesimi, Allah'tan korkar gibi
veya daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar ve dediler ki:
"Ey Rabbimiz! Niçin bize savaşı yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen olmaz mıydı?" De ki: Dünyanın
zevk ve imkânları azdır. Takvalılar için
ahiret daha iyidir. Ve (orada) size en
ufak bir haksızlık edilmez.
Ayetin son bölümündeki ifadenin tam karşılığı şöyledir: " ve (orada) size hurma çekirdeğindeki incecik kıl kadar bir haksızlık
edilmez".

78. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalayacaktır; sağlamlaştırılmış kalelerde
olsanız bile. Onlara bir iyilik (sıhhat, bolluk, zafer vb.) erişirse, "Bu Allah katındandır." derler. Onlara bir kötülük (hastalık, fakirlik, yenilgi vb.) erişirse, "Bu
senin tarafındandır." derler. De ki: Hepsi
Allah katındandır. Bu insanlara ne oldu
da neredeyse hiçbir sözü (doğru şekilde)
anlayamıyorlar?!
79. Sana gelen her iyilik Allah'tandır.
Sana ulaşan her kötülük kendi nefsindendir. Seni insanlara elçi olarak gönderdik. Gözetici olarak Allah yeter.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 57)
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gönderilmiş olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı.
83. Güvenlik veya korkuyla ilgili bir
haber onlara geldiğinde derhal onu
yayarlar. Hâlbuki onu Peygamber'e
ve kendilerinden olan yetki sahiplerine götürecek olsalar, içlerinde işlerin
gerçeğini anlayan kimseler muhakkak
ki onu(n gerçeğini) bilirlerdi. Allah'ın
size lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek
azınız hariç, hep Şeytan'a uyardınız.
80. Kim Peygamber'e itaat ederse,
Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, (bil ki) biz seni onlara bekçi olarak
göndermedik.
81. (Senin yanında bulunduklarında,)
"Bizden itaat!" derler, ama yanından
ayrılınca, onlardan bir grup, geceleyin
senin sözlerinin dışında başka tertip ve
düzenler kurarlar. Allah, onların geceleyin kurduklarını yazıyor. Onlardan yüz
çevir (onları cezalandırma) ve Allah'a
güven. Güvenilen ve koruyucu olarak
Allah yeter.
82. Kur'ân'ı gereğince düşünmüyorlar
mı?! Eğer Allah'tan başkası tarafından

84. Artık Allah yolunda savaş. Sen yalnız kendinden sorumlusun. Müminleri de (savaşa) teşvik et. Olur ki Allah
kâfirlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü
daha çok ve cezası daha ağırdır.
85. Kim iyi bir (iş için) aracılık ederse,
kendisine ondan bir pay vardır. Kim
de kötü bir (iş için) aracılık ederse, ondan bir payı vardır. Allah, her şeyi gözetleyendir ve koruyandır.
86. Size bir esenlik dileğinde bulunulduğunda, siz daha güzeli ile esenlik
dileğinde bulunun veya onun aynısı
ile karşılık verin. Şüphesiz, Allah her
şeyi hesap edendir.
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87. Allah (ki), O'ndan başka hiçbir ilah
yoktur; O sizi, (gerçekleşeceğinde) hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde
bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha
doğru sözlü olan kimdir?
88. Size ne oldu da münafıklar hakkında iki grup oldunuz?! (Bir grup onlarla savaşmayı kabul ediyor, diğeri ise
buna karşı çıkıyor.) Oysa Allah, yaptıkları işlerden dolayı onları (küfre)
geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdığı (sapıklıkta bıraktığı) kimseyi doğru yola
mı getirmek istiyorsunuz?! Allah kimi
saptırdıysa, artık ona bir kurtuluş yolu
bulamazsın.
89. Eşit olasınız diye, kendileri kâfir
oldukları gibi, sizin de kâfir olmanızı
arzu ederler. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan veli (koruyucu ve
yar) edinmeyin. Bunu kabul etmez
yüz çevirirlerse, onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Onlardan
kendinize bir veli (dost ve koruyucu)
ve bir yardımcı edinmeyin.
90. Ama sizinle aralarında antlaşma
olan bir kavme bağlananlar veya sizinle savaşmaya ya da kendi kavimleriyle savaşmaya yürekleri dayanamayıp
size gelenler, bu hükmün dışındadır.
Allah dileseydi, onları size musallat
ederdi de sizinle savaşırlardı. Sizi kendi hâlinize bırakırlar da sizinle savaş-

mazlar ve barışı önerirlerse, Allah onlara
karşı size bir yetki vermemiştir.
Ayetin son cümlesinin "Bir yol bırakmamıştır"
diye tercüme edilmesi aslına daha uygundur;
ancak anlaşılır olması için yukarıdaki tabiri tercih ettik.

91. Yakında hem sizin tarafınızdan güvende olmak ve hem de kendi kavimleri tarafından güvende olmak isteyen bir
toplulukla karışılacaksınız; fakat ne zaman fitneye çevrilseler (çağrılsalar), ona
dalarlar. Eğer onlar sizi bırakmaz, barışı
önermez ve size karşı kötülükten vazgeçmezlerse, onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. İşte onlara karşı size
apaçık bir yetki verdik.
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92. Hiçbir müminin diğer bir mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla olursa o başka. Kim bir mümini yanlışlıkla
öldürürse, bir mümin köle azat eder ve
bağışlamaları müstesna, öldürülenin ailesine kan parası öder. Eğer öldürülen
kişi, mümin olduğu hâlde size düşman
olan kavme mensup olursa (varisleri
kâfir olursa), o zaman sadece bir köle
azat eder; ama aranızda antlaşma olan
bir kavimden olursa, o zaman ailesine
kan parası öder ve mümin bir köle azat
eder. Köle bulamayan (buna gücü yetmeyen) kimse, iki ay peş peşe oruç tutar. Bu,
Allah tarafından (kararlaştırılan) bir töv-
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be vesilesidir. Allah, (her şeyi) bilen ve
hikmet sahibidir.
93. Kim de bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap eder, ona lanet
eder (onu rahmetinden uzaklaştırır) ve
ona pek büyük bir azap hazırlamıştır.
94. Ey iman edenler! Allah yolunda
(savaşmak için) yolculuğa çıktığınızda
araştırın; size selam verene, kalıcı olmayan dünya malını elde etmek için,
"Sen mümin değilsin." demeyin. Çünkü Allah katında çok ganimetler vardır.
Siz (de) önceden öyleydiniz de Allah
size lütufta bulundu (ve sizi hidayete
eriştirdi). O hâlde araştırın; şüphesiz,
Allah yaptığınız her şeyi bilir.
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95. Müminlerden kendilerinde bir rahatsızlık olmadan evlerinde oturan
kimselerle, Allah yolunda mallarıyla
ve canlarıyla savaşanlar bir değillerdir.
Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihad
edenleri makam bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Allah, hepsine
de güzel mükâfat vadetmiştir. Allah,
cihad edenleri evde oturanlardan pek
büyük bir mükâfatla üstün kılmıştır.
96. Kendi katından verdiği makamlarla, bağışlanmayla ve rahmetle (onları
üstün kılmıştır). Allah bağışlayandır
ve sürekli merhamet edendir.
97. Melekler, kendi nefislerine zulmedenler olarak canlarını aldıkları kimselere, "Ne durumda idiniz?" derler.
Onlar da, "Biz yeryüzünde güçsüz düşürülen (ezilen) kimseler idik." derler.
Melekler, "Allah'ın yeri, hicret etmeniz
için yeterince geniş değil miydi?" derler. İşte onların barınağı cehennemdir.
Varacakları yer ne de kötüdür!
98. Ancak erkekler, kadınlar ve çocuklardan bir çareleri olmayan ve (hicret
için) bir yol bilmeyen güçsüz düşürülmüş kimseler müstesna.

99. Allah'ın bunları bağışlaması umulur.
Allah sürekli affedendir ve (günahları)
bağışlayandır.
100. Kim Allah yolunda hicret ederse,
yeryüzünde barınacak birçok yer ve bolluk bulur ve kim Allah'a ve Resulüne
doğru hicret niyetiyle evinden çıkar da
sonra ölüm ona ulaşırsa, onun mükâfatı
mutlaka Allah'a aittir. Allah çok bağışlayandır ve sürekli rahmet edendir.
101. Yeryüzünde yolculuğa çıktığınızda,
eğer kâfirlerin size zarar vermesinden
korkarsanız, namazı kısaltmanızın bir
sakıncası yoktur. Şüphesiz, kâfirler size
apaçık düşmandır.
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102. Onların içerisinde olur da onlara
namazı kıldırırsan, onlardan bir topluluk, silahlarını kuşanarak seninle birlikte
namaza dursun; secde ettiler mi (namazı
münferit olarak bitirerek) sizin arkanızda yer alsınlar; bu kez namazı kılmamış
olan diğer topluluk, hazırlık içinde ve silahlarını kuşanarak gelip seninle namaz
kılsınlar. Kâfirler, aniden size saldırmak
için sizin silahlarınızdan ve araçlarınızdan gaflet etmenizi isterler. Eğer yağmurdan dolayı rahatsız veya hasta olursanız,
silahlarınızı yere bırakmanızda size bir
sakınca yoktur; fakat hazırlıklı olun. Şüphesiz, Allah kâfirlere aşağılayıcı bir azap
hazırlamıştır.
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103. Namazı kılıp bitirdikten sonra,
ayaktayken, otururken ve yanınız üzere yatarken Allah'ı anın. Güvenliğe
eriştiğinizde ise namazı hakkıyla kılın.
Şüphesiz, namaz, müminler için zamanı belirlenmiş bir farizadır.
104. O kavmi takip etmede gevşek davranmayın. Siz acı çekiyorsanız, onlar
da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar ve siz Allah'tan onların ummadığı
şeyi (cenneti) umuyorsunuz. Allah her
şeyi bilir ve hikmet sahibidir.
105. Biz sana Kitab'ı, insanlar arasında
Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için indirdik. Sakın hainlerin
savunucusu olma.
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106. Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır ve sürekli
merhamet edendir.
107. Kendilerine hıyanet edenler adına (onları desteklemek için) tartışma!
Şüphesiz, Allah hainlikte ileri giden
günahkâr kimseyi sevmez.
108. (Onlar, hıyanetlerini) insanlardan
gizliyorlar da Allah'tan gizlemiyorlar.
Oysa Allah, geceleyin O'nun razı olmadığı sözleri kafalarına koyduklarında (bile) onlarla birliktedir. Allah,
onların yaptıklarını kuşatmıştır.
109. Haydi siz dünya hayatında onları
savundunuz, peki kıyamet gününde
onları Allah'a karşı kim savunur?! Veya
onlara (ahirette) kim sahip çıkar?!
110. Kim kötü bir iş yapar veya kendi
nefsine zulmeder de sonra Allah'tan
bağışlanma dilerse, Allah'ı bağışlayıcı
ve merhamet edici olarak bulur.

111. Günah işleyen kimse, sadece kendi
zararına günah işler. Allah (her şeyi) bilen ve hikmet sahibidir.
112. Kim bir hata yapar veya bir günah
işler, sonra onu suçsuz birinin üzerine
atarsa, gerçekten apaçık bir iftira ve günah yüklenmiştir.
113. Allah'ın sana lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya
yeltenirlerdi. Onlar, sadece kendilerini
saptırırlar ve sana hiçbir zarar dokunduramazlar. Allah sana kitap ve hikmeti
indirmiş ve bilmediğini sana öğretmiştir.
Allah'ın sana olan lütfu pek büyüktür.
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ğışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, muhakkak ki (haktan) pek uzak bir sapıklık içine düşmüştür.
117. Onlar (müşrikler), Allah'tan başka
sadece birtakım dişi putları çağırmaktalar. Onlar, sadece azgın Şeytan'ı çağırmaktalar.

114. Onların gizli konuşmalarının çoğunda bir hayır yoktur; bağışta bulunmayı, iyiliği veya insanların arasını bulmayı emreden kimse müstesna. Bunları
Allah'ın rızasını elde etmek için yapana
büyük bir mükâfat vereceğiz.
115. Kim hidayet yolu kendisine belli
olduktan sonra, Peygamber'e karşı gelir
ve müminlerin yolundan başka bir yola
uyarsa, onu yöneldiği yöne yönlendirir
ve cehenneme sokarız. Orası varılacak ne
kötü bir yerdir!
116. Allah, kendisine ortak koşulmasını
bağışlamaz; ama bunun dışında olanı
(diğer günahları) dilediği kimse için ba-

118. Allah onu (Şeytan'ı) kendi rahmetinden uzaklaştırdı. Ve o şöyle dedi:
"Kullarından mutlaka belirli bir payı
(kendim için) alacağım."
119. "Mutlaka onları doğru yoldan
saptıracağım, onları uzun arzularla
avutacağım ve hayvanların kulaklarını kesmelerini onlara emredeceğim
ve Allah'ın yarattığını değiştirmelerini
onlara emredeceğim. Kim Allah'ı bırakıp Şeytan'ı kendine dost edinirse,
apaçık bir ziyana uğramıştır.
120. Şeytan onlara söz vermekte ve arzularla onları avutmaktadır. Şeytan'ın
onlara verdiği söz, aldatmacadan başka bir şeye değildir.
121. İşte onların yeri cehennemdir ve
oradan kaçış yolu bulamazlar.
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122. İman edip salih ameller yapanları, altından ırmaklar akan cennetlere
yerleştireceğiz; orada ebedi kalırlar.
Bu, Allah'ın hak vaadidir ve kimdir
Allah'tan daha doğru sözlü?
123. Ne sizin arzu ve isteğinizledir,
ne de kitap ehlinin arzu ve isteğiyle;
kötülük işleyen kimse, (mutlaka) o kötülüğü ile cezalandırılır ve Allah'tan
başka kendisine bir dost ve yardımcı
da bulamaz.
Muhammed b. Müslim, İmam Muhammed
Bâkır (a.s)'dan şöyle nakleder: Bu ayet indiğinde ashaptan bazısı, "Ne çetin ayettir!"
dediler. Resulullah (s.a.a) onlara, "Siz malınız, kendiniz ve çocuklarınız hususunda
belalara uğramıyor musunuz?" dedi. Onlar,
"Evet, uğruyoruz." dediler. Resulullah, "İşte
bu belalar, Allah'ın size iyililikler yazmasına
ve günahlarınızın silinmesine sebep oluyor."
dedi. (bk. Ayyaşî Tefsiri, c. 1 s. 277.)

124. Erkek olsun, kadın olsun imanlı
olarak salih amel işleyen kimseler, cennete girerler ve onlara zerre haksızlık
edilmez.
125. İyilik yapan biri olarak kendisini
Allah'a teslim eden ve hakka yönele-

rek İbrahim'in dinine uyan kimseden din
(yol ve yöntem) yönünden daha güzel
olan kim var? Allah, İbrahim'i kendine
dost edindi.
126. Göklerde ve yerde olan her şey
Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatmıştır.
127. Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: Allah onlar hakkında size
fetva veriyor; evlenmek istediğiniz fakat
belirlenen haklarını vermek istemediğiniz yetim kızlar ile âciz çocuklar hakkındaki ve öksüzlere karşı adaletle davranmanız hususundaki hükmü, kitaptan
size okunan ayetler de açıklıyor. Ne iyi iş
yapsanız, Allah mutlaka onu bilir.
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(bilin ki) şüphesiz Allah bağışlayandır
ve sürekli merhamet edendir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 58)

130. Eğer (uyum sağlayamaz) birbirlerinden ayrılırlarsa, Allah kendi geniş
lütfuyla onların her birini ihtiyaçsız
duruma getirir. Allah, (güç ve merhametiyle her şeyi) kapsayandır ve hikmet sahibidir.

128. Eğer bir kadın kocasının geçimsizlik
veya ilgisizliğinden endişe ederse, (bazı
haklarından vazgeçmekle de olsa) barışmalarında her ikisine de bir günah yoktur ve barış daha iyidir. (Gerçi) nefislerde
cimrilik ve açgözlülük ağır basmaktadır.
Eğer iyilik eder ve takvalı olursanız, mutlaka Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
129. Kadınlar arasında ne kadar (adaletli olmaya) düşkün olsanız da (kalbî muhabbet yönünden) denge ve adalet oluşturmaya gücünüz yetmez. Öyleyse birine
(eğilim göstererek diğerine) tam ilgisiz
olmayın ki onu askıdaymış gibi bırakırsınız. Eğer uzlaşır ve takvalı olursanız,

131. Göklerde ve yerde var olan her
şey Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlara da, size de,
"Allah'tan korkun." diye tavsiye ettik.
Fakat eğer kâfir olursanız, (şunu iyice
bilin ki) göklerde ve yerde var olan her
şey Allah'ındır. Şüphesiz, Allah zengindir ve övülendir.
132. Göklerde ve yerde var olan her şey
Allah'ındır. İşleri düzenleyici ve koruyucu olarak Allah (insana) yeter.
133. Dilerse, ey insanlar, sizi götürür
ve başkalarını (sizin yerinize) getirir.
Allah'ın buna gücü yeter.
134. Dünya mükâfatını isteyen, (bilsin
ki) dünya ve ahiret mükâfatı Allah'ın
katındadır. Allah, kulların (yakarışını)
duyan ve (hallerini) görendir.
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135. Ey iman edenler! Sürekli adaleti
ayakta tutun; kendinizin, baba ve annenizin veya akrabalarınızın aleyhine olsa bile, Allah için şahitlik edin.
(Hakkında şahitlik ettiğiniz kişi) fakir
de olsa, zengin de olsa, Allah onlara
(dava taraflarının hakkına riayet etmeye sizden) daha layıktır. O hâlde nefsî
isteklerinize uymayın ki (yoksa) haktan uzaklaşırsınız. Eğer sözü değiştirir
veya (şahitlikten) sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla
haberdardır.
136. Ey iman edenler! Allah'a, Peygam
beri'ne ve Peygamberi'ne indirdiği kitaba ve önceden indirdiği kitaba hakkıyla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini,
kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret
gününü inkâr ederse, (doğru yoldan)
pek uzak bir sapıklığa düşmüştür.
137. İman edip sonra kâfir olan, sonra tekrar iman edip tekrar kâfir olan,
sonra küfür ve inkârlarını arttıranları,
Allah asla bağışlamaz ve onlara bir yol
da göstermez.

CÜZ: 5, SÛRE: 4

138. Münafıklara, kendileri için hazırlanmış olan acı azabı müjdele!
139. Onlar, müminleri bırakıp kâfirleri
kendilerine veli (koruyucu ve dost) edinirler. Yoksa kâfirlerin yanında izzet ve
onur mu arıyorlar?! Oysa izzet ve onurun tümü Allah'a aittir.
140. (Allah) kitapta size şu hükmü indirmiştir: Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde,
başka bir konuya dalmadıkça onlarla
oturmayın; aksi takdirde siz de onlar
gibi olursunuz. Allah, münafıkların ve
kâfirlerin tümünü cehennemde bir araya toplayacaktır.
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Onlar namaza kalktıklarında bezgin
(isteksiz) olarak kalkarlar, insanlara
gösteriş yaparlar ve Allah'ı da çok az
anarlar.
143. Bu ikisinin arasında (küfür ve
iman yollarından birini seçmede) kararsızdırlar; ne bunlarladırlar, ne de
onlarla. Allah kimi saptırsa, artık onun
için bir (kurtuluş) yol(u) bulamazsın.

141. Onlar (sürekli) sizi gözetleyip dururlar. Allah tarafından size bir zafer erişirse, "Biz de sizinle beraber değil miydik?"
derler. Eğer kâfirler için (zaferden) bir
pay olursa, "Size egemen değil miydik?
Ve sizi müminlerden gelen zarardan
korumadık mı?" derler. Allah, kıyamet
günü hakkınızda hükmedecektir. Allah,
kâfirlerin müminlere karşı üstünlüğünü
sağlayan hiçbir yol koymaz.
"Size egemen değil miydik?" yani, "Savaşta sizi
öldürmeye gücümüz var iken sizi öldürmedik."
(bk. Cevamu'l-Cami' Tefsiri)

142. Gerçekten münafıklar, Allah'ı aldatmak isterler. Oysa Allah onları aldatır.

144. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kâfirleri kendinize veli (koruyucu ve dost) edinmeyin. Yoksa (sizi
cezalandırması için) kendi aleyhinize
kesin bir delil mi Allah'a vermek istiyorsunuz?!
145. Kuşkusuz, münafıklar cehennemin en aşağı katındadırlar. Onlara bir
yardımcı da bulamazsın.
146. Ancak tövbe edenler, kendilerini
düzeltenler ve Allah'a sarılıp dinlerini
Allah için halis kılanlar müstesna. İşte
onlar, müminlerle beraberdirler ve
Allah müminlere büyük bir mükâfat
verecektir.
147. Eğer şükredip iman ederseniz,
Allah'ın size azap etmeye ne ihtiyacı
vardır?! Allah, sürekli şükreden (iyiliklere karşı kadirşinas, az amele bol
mükâfat veren) ve bilendir.
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148. Zulüm ve haksızlığa uğrayan kimse müstesna, Allah kötülüğün açıkça
söylenmesini sevmez. Allah işitendir
ve bilendir.
149. (Yapmış olduğunuz) bir iyiliği
açıklasanız veya gizleseniz ya da bir
kötülüğü affetseniz, (tüm bunları Allah bilir,) kuşku yok ki Allah çok affedendir ve güçlüdür.
150. Şüphesiz, Allah ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile peygamberlerini ayırmak isteyenler, "Bir kısmına
iman ediyoruz, bir kısmını inkâr ediyoruz." diyenler ve o ikisinin (iman ile
küfrün) arasında bir (orta) yol izlemek
isteyenler var ya;
151. İşte onlar, gerçek kâfirlerdir ve biz
kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırladık.
152. Allah'a ve peygamberlerine iman
eden ve onlardan hiçbirini (diğerlerin
den) ayırmayanlar, işte onların mükâ
fatlarını (Allah) verecektir. Allah bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir.

153. Kitap ehli, gökten bir kitap indirmeni senden istiyorlar. Musa'dan, bundan
daha büyük bir istekte bulunmuş, "Açıkça Allah'ı bize göster." demişlerdi. İşte
(bu) zulümleri yüzünden onlara yıldırım
çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller (mucizeler) geldikten sonra buzağıyı
(ilah) edindiler. Biz bunu da affettik ve
Musa'ya apaçık bir delil verdik.
154. Antlaşmalarını korumaları için Tur'u
başlarının üzerine diktik ve, "Kapıdan
secde ederek girin ve cumartesi günü taşkınlık yapmayın." dedik. Biz, onlardan
çok sağlam ve ağır bir ahit aldık.
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asmadılar; sadece bir yanılgıya düştüler. Onun (öldürülmesi) hakkında
ayrılığa düşenler şüphe içindedirler ve
bununla ilgili bir bilgileri yoktur; sadece zanna uymaktalar. Kesin olarak onu
öldürmediler.
158. Bilakis, Allah onu kendine doğru
yüceltti. Allah üstündür ve hikmet sahibidir.
159. Kitap ehlinden olan herkes mutlaka ölümünden önce ona iman edecektir ve kıyamet günü o (İsa), onlara
karşı şahit olacaktır.

155. Ahitlerini çiğnemeleri, Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve, "Kalplerimiz
kılıflıdır. demeleri yüzünden (onları
rahmetimizden uzaklaştırdık). Gerçekte
inkâr etmelerine karşılık Allah kalplerini
mühürledi. Artık az bir grup dışında onlar iman etmezler.
(bk. Bakara: 88)

156. (Bu cezalandırma,) inkârlarından ve
Meryem'e büyük bir iftira da bulunmalarındandır.
157. Bir de, "Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük." demelerindendir. Oysa onu öldürmediler ve

160. Yahudilerin zulmetmeleri ve (halkı) Allah'ın yolundan çokça alıkoymaları sebebiyle kendilerine helal edilen
birçok temiz şeyleri onlara haram ettik.
161. Kendilerine yasaklanmış iken riba
(faiz) almaları ve insanların mallarını
batıl yollarla yemeleri yüzünden (onlara bu cezayı verdik). Ve onlardan kâfir
olanlar için elemli bir azap hazırladık.
162. Fakat onlardan ilimde sağlam bir
aşamaya erişenler ile müminler, sana
indirilene, senden önce indirilene ve
hakkıyla namaz kılanlara (peygamberlere) iman ederler. Zekât verenler,
Allah'a ve ahiret gününe iman edenler
var ya, yakında onların tümüne büyük
bir mükâfat vereceğiz.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 59)
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163. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da
vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a,
Yakub'a ve Esbat'a (Yakub'un evlatlarına), İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a
ve Süleyman'a da vahyettik ve Davud'a
Zebur'u verdik.
164. Önceden kıssalarını sana anlattığımız veya anlatmadığımız nice peygamberler (gönderdik) ve Allah, Musa
ile (açıkça) konuştu.

167. Gerçekten inkâr edip Allah'ın yolun-

165. Peygamberleri göndermesinden
sonra insanların Allah'a karşı artık bir
hüccetlerinin (bahanelerinin) kalmaması için müjdeleyici ve uyarıcı olan
peygamberleri (gönderdik). Allah üstündür ve hikmet sahibidir.

medenleri bağışlayacak değildir ve ce-

166. Ama (kâfirler inkâr etseler de) Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu
kendi ilmi ile (senin ehil oluşunu bilerek) indirmiştir. Melekler de buna şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeter.

dan alıkoyanlar uzak bir sapıklık içine
düşmüşlerdir.
168-169. Kuşkusuz, Allah inkâr edip zulhennemin yolu dışında onları bir yola hidayet edecek değildir. Onlar orada ebedi
kalırlar. Bu, Allah için kolay bir iştir.
170. Ey insanlar! Peygamber, Rabbiniz
tarafından hakkı size getirmiştir. Öyleyse
ona iman edin. Bu sizin için daha iyidir.
Eğer inkâr edecek olursanız, (şunu bilin
ki) göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır.
Allah bilendir ve hikmet sahibidir.
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ler. Kim Allah'a ibadet etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, Allah onların
tümünü kendi huzurunda bir araya
toplayacaktır.
171. Ey kitap ehli! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında hak ötesinde bir
şey demeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın peygamberi, Meryem'e salıverdiği bir kelimesi ve O'nun tarafından
(gönderilen) bir ruhtur. O hâlde Allah'a
ve peygamberlerine iman edin ve "(Allah) üç tanedir." demeyin. Vazgeçin. Bu
sizin için daha iyidir. Allah, sadece tek
bir ilahtır; çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa
O'nundur. Vekil (yönetici) olarak Allah
(insana) yeter.
172. Ne Mesih ve ne de mukarreb melekler, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez-

173. İman eden ve salih işler yapanların mükâfatlarını tam olarak verecek
ve kendi lütfuyla onlar için daha fazla
bağışta bulunacaktır. Allah'a kulluk etmekten çekinen ve büyüklük taslayanları ise acı bir azaba uğratacaktır. Onlar, Allah'tan başka kendileri için bir
dost ve yardımcı da bulmayacaklar.
174. Ey insanlar! Rabbinizden size apaçık bir delil gelmiştir ve size açık bir
nur indirmişiz.
175. Artık Allah'a iman eden ve O'na
sımsıkı sarılanları (Allah) kendi rahmet ve lütfuna yerleştirecek ve onları
kendine yönelterek doğru yola hidayet
edecektir.
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176. Senden (kelalenin mirası hakkında) fetva istiyorlar. De ki: Allah kelale
(kardeşler) hakkında şöyle fetva veriyor: Eğer bir erkek ölür de çocuğu
olmaz ve yalnız bir kız kardeşi olursa,
geriye bıraktığı malın yarısı onundur.
Ölen kız kardeş olur ve çocuğu da olmazsa, erkek kardeş ondan miras alır.
Eğer (ölüden miras alacak) kız kardeşler iki kişi olurlarsa, bıraktığı malın
üçte ikisi onlarındır. Eğer (miras alacak kardeşler) birkaç tane kız ve erkek
kardeş olurlarsa, o zaman erkekler kadınların iki payını alırlar. Allah, sapıklığa düşmeyesiniz diye (bu hükümleri)
size açıklıyor. Allah her şeyi bilir.

(5)
MÂİDE SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 120 ayettir. Sadece 3.
ayetin "Bugün dininizi size kâmil kıldım
ve nimetimi size tamamladım ve din olarak
İslam'ı size seçtim." kısmı, Veda Haccı'nda
Gadir-i Humm'da inmiştir.
Bu sûre, 112-115 ayetlerinde Hz. İsa (a.s)'ın
duasıyla gökten, içinde yemekler bulunan
bir sofra indiğini anlatıldığı için sofra anlamına gelen "mâide" adını almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ey iman edenler! Akitleri (anlaşmaları) hakkıyla gözetin ihramlı iken avı
helal bilmemek kaydıyla, açıklanacak
olanlar müstesna, (ot yiyen evcil) hay-

vanlar size helâl kılındı. Allah dilediği
hükmü verir.
2. Ey iman edenler! Allah'ın şiarlarına (nişanelerine), haram aya, alametsiz kurbana, alametli kurbana, Rablerinin lütuf ve
hoşnutluğunu talep ederek Beytullah'a
doğru gelenlere saygısızlığı helal bilmeyin. İhramdan çıktığınızda avlanabilirsiniz. Mescidu'l-Haram'a girmenize engel
oldular diye bir kavme karşı düşmanlığınız, sizi haddi aşmaya sürüklemesin.
İyilik ve takva hususunda birbirinizle
yardımlaşın. Günah işleme ve tecavüz
etmede birbirinizle yardımlaşmayın. Al
lah'tan korkun. Gerçekten Allah'ın azabı
çetindir.

CÜZ: 6, SÛRE: 5
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dım ve din olarak İslam'ı size seçtim.
Günaha meyletmemek kaydıyla açlık
durumunda çaresiz kalan (ve haram
etlerden yiyen bilmelidir ki) şüphesiz, Allah bağışlayandır ve merhamet
edendir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 60)

3. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının ismi anılarak kesilen, boğulan, (ağaçla vb.) vurularak öldürülen, yüksek bir
yerden düşerek ölen, başka bir hayvanın
boynuzlaması sonucu ölen, (ölmeden
önce ulaşıp) başını kestiğiniz müstesna,
yırtıcı hayvanların parçalamış olduğu
hayvanlar, putlar için kesilen hayvanlar
ve fal oklarıyla hayvanların etini bölüşmeniz size haram kılınmıştır. Bunları
yapmanız Allah'ın emirlerine karşı gelmektir. Bugün kâfirler, dininizden (dininizi ortadan kaldırmaktan) ümitlerini
kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın,
benden korkun. Bugün dininizi size
kâmil kıldım ve nimetimi size tamamla-

4. Kendilerine nelerin helal edildiğini
sana soruyorlar. De ki: Size temiz olan
şeyler helal kılındı. Ve av köpeklerinin
eğiticisi olarak Allah'ın size öğrettiklerinden öğreterek yetiştirdiğiniz av
köpeklerine gelince, onların sizin için
tuttuğu avları yiyin ve (köpeği av için
gönderdiğiniz zaman) avın üzerine
Allah'ın adını anın. Allah'tan korkun.
Kuşkusuz, Allah'ın hesap görmesi çok
süratlidir.
5. Bugün temiz şeyler size helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin
yiyecekleri size helaldir ve sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin
kadınlardan iffetli olanlar ve kitap
ehlinden iffetli kadınlar da, zinadan
uzak durarak ve gizli dost tutmayarak iffetli olup mehirlerini vermeniz
kaydıyla (size helaldir). Kim imanı
(iman edilmesi gereken bir şeyi) inkâr
ederse, ameli boşa gider ve ahirette
ziyana uğrayanlardan olur.
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6. Ey iman edenler! Namaz için kalktığınızda yüzünüzü ve dirseklere kadar
(dirseklerle birlikte) ellerinizi yıkayın
ve başınızı ve üzerindeki çıkıntılara
(veya topuklara) kadar ayaklarınızı
meshedin. Eğer cünüp iseniz, kendinizi temizleyin (gusledin). Eğer hasta
veya yolculukta iseniz veya içinizden
birisi tuvaletten gelir yahut kadınlara
dokunursa, (onlarla cinsel ilişki kurarsa, bu durumlarda) su bulamadığınız
takdirde temiz toprak ile teyemmüm
edin; yüzlerinize ve ellerinize ondan
meshedin. Allah, size bir zorluk çıkarmak istemez; sizi arındırmak ve nimetini size tamamlamak ister. Olur ki
şükredersiniz.

CÜZ: 6, SÛRE: 5

7. Allah'ın size verdiği nimetini ve "Duyduk ve itaat ettik." dediğinizde sizinle
sözleşmesini hatırlayın. Allah'tan korkun.
Kuşkusuz, Allah gönüllerde olanı bilir.
8. Ey iman edenler! Sürekli Allah için
hareket eden ve adalet üzere şahitlik yapanlardan olun. Bir topluluğa olan düşmanlığınız, asla sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha
yakındır. Allah'tan korkun; şüphesiz, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
9. Allah iman edip iyi işler yapanlara,
bağışlanma ve büyük bir mükâfat vadetmiştir.

CÜZ: 6, SÛRE: 5
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10. Kâfir olanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar cehennemliktirler.
11. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani (düşmanlardan)
bir topluluk size el uzatmayı kararlaştırdığında O, onların elini sizden kesti.
Allah'tan korkun ve müminler, yalnız
Allah'a tevekkül etsinler.
12. Allah, İsrailoğulları'ndan ahit aldı.
Onlardan on iki önder gönderdik ve Allah dedi ki: "Ben sizinleyim; eğer namaz
kılarsanız, zekât verirseniz, peygamberlerime inanırsanız, onları desteklerseniz
ve Allah'a iyi bir ödünç verirsiniz (fakirlere yardım edersiniz), şüphesiz sizin kö-

108

tülüklerinizi giderir ve altından ırmaklar akan cennetlere sizi yerleştiririm.
Artık bundan sonra sizden kim küfre
saparsa, şüphe yok ki doğru yoldan
sapmıştır."
13. Ahitlerini bozmaları yüzünden onları rahmetimizden uzaklaştırdık ve
kalplerini kaskatı kıldık. Sözlerin yerlerini değiştirip tahrif ediyorlar. Kendilerine hatırlatılan şeylerden önemli
bir payını da unuttular. İçlerinden pek
azı hariç, sürekli onların hıyanetlerini
görürsün. Fakat sen onları affet ve cezalandırmaktan vazgeç. Gerçekten Allah iyilik yapanları sever.
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16. Allah, rızasına uyan herkesi onunla
esenlik yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıklardan çıkarıp nura
14. "Biz Hıristiyanız" diyenlerden de
ahit aldık. Onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden önemli bir kısmını
unuttular. Biz de kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık.
Yakında Allah yaptıklarını onlara bildirecektir.
15. Ey kitap ehli! Kitaptan gizlediğiniz
birçok şeyi size açıklayan ve birçoğundan vazgeçen elçimiz size gelmiştir.
Şüphesiz, Allah'tan size bir nur ve
açıklayıcı bir kitap gelmiştir.

doğru götürür ve onları doğru yola hidayet eder.
17. "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler, kuşkusuz kâfir oldular. De ki:
Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve
yeryüzünde olan herkesi yok etmek isterse, Allah'a karşı koymaya kimin gücü
yeter?! Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan her şeyin egemenliği Allah'a aittir; dilediği şeyi yaratır. Allah'ın her şeye
gücü yeter.
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ci ve korkutucu size geldi. Allah'ın her
şeye gücü yeter.

18. Yahudiler ve Hıristiyanlar, "Biz Al
lah'ın çocukları ve dostlarıyız." dediler.
De ki: "Öyleyse neden Allah günahlarınızdan dolayı sizi cezalandırıyor. Gerçek şu ki, siz de O'nun yaratıklarından
olan insanlarsınız; dilediğini bağışlar ve
dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin
ve aralarında olan her şeyin egemenliği
Allah'a aittir ve dönüş O'na doğrudur.
19. Ey kitap ehli! "Bize ne bir müjdeci geldi ve ne de bir korkutucu." demeyesiniz
diye peygamberlerin arasının kesildiği
bir dönemde, (gerçekleri) açıklayan peygamberimiz size geldi. Şüphesiz, müjde-

20. Hani Musa kavmine şöyle demişti:
"Ey kavmim! Allah'ın size olan nimetini anın; O, aranızda peygamberler
var etmiş, sizi hükümdarlar kılmış ve
âlemlerden hiç kimseye vermediğini
size vermiştir.
21. Ey kavmim! Allah'ın size belirlediği kutsal toprağa girin; ardınıza
dönmeyin; yoksa ziyana uğrayanlardan olursunuz."
22. Onlar, "Ey Musa! Orada zorba bir
topluluk vardır. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyiz. Onlar oradan çıkarlarsa, biz gireriz." dediler.
23. (Allah'tan) korkan kimselerden
Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki
kişi, "Üstlerine yürüyerek kapıdan girin; oradan girseniz, kuşkusuz galip
olursunuz. Eğer iman sahibiyseniz, sadece Allah'a tevekkül edin." dediler.
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24. Onlar (İsrailoğulları), "Ey
Musa! Onlar orada bulunduğu
sürece biz asla oraya girmeyiz.
Sen ve Rabbin gidin ve savaşın, biz burada oturacağız."
dediler.
25. (Musa,) "Ey Rabbim! Ben sadece kendimin ve kardeşimin yetkisini elimde bulunduruyorum. Bizimle
bu itaat etmeyen topluluğun arasını
ayır." dedi.
26. Allah, "Öyleyse orası onlara kırk
yıl haram kılındı, (bu süre içerisinde)
yeryüzünde şaşkın dolaşırlar. İtaat
etmeyen topluluk için sen üzülme!"
dedi.
27. Hak olarak onlara Âdem'in iki oğlunun haberini de oku. Hani o ikisi,
(Allah'a yakın olmak için) birer kurban
sunmuştu; birininki kabul edilmiş; ötekisininki kabul edilmemişti. (Kurbanı
kabul olmayan,) "Mutlaka seni öldüreceğim." demişti. (Diğeri ise,) "Allah
yalnız takvalı olanların çabasını kabul
eder." demişti.
28. "Eğer beni öldürmek için bana el
uzatsan, ben seni öldürmek için sana
el uzatacak değilim. Kuşkusuz ben,
âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum."

29. "İstiyorum ki benim günahımı da,
kendi günahını da taşıyarak (Allah-'ın
huzuruna) geri dönesin ve cehennemliklerden olasın. İşte bu, zalimlerin cezasıdır." (diye eklemişti.)
30. Nefsi kardeşini öldürmeye onu meyillendirdi ve onu öldürdü. Böylece ziyan edenlerden oldu.
31. Allah, ona kardeşinin gövdesini nasıl
örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri
eşeleyen bir karga gönderdi. "Yazıklar olsun bana! Şu karga gibi olup kardeşimin
cesedini örtmekten âciz miyim ben?!"
dedi. Sonunda pişmanlardan oldu.

CÜZ: 6, SÛRE: 5

MÂİDE SÛRESİ

112

bölgeden sürgün edilmeleridir. Bu,
dünyada onlar için bir aşağılanmadır
ve ahirette de onlara büyük bir azap
vardır.
32. İşte bunun için İsrailoğulları'na (şu
hükmü) yazdık ki: Kim bir cana kıyma
veya yeryüzünde fesat çıkarma (suçu)
olmaksızın bir insanı öldürürse, tüm insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir insanı diriltirse (ölümden kurtarırsa), tüm
insanları diriltmiş gibi olur. Gerçekten
peygamberlerimiz onlara apaçık delillerle geldiler. Yine de onların çoğu yeryüzünde aşırı giderler.
33. Allah ve Peygamberi'yle savaşan ve
yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya ça
lışanların cezası, ancak öldürülmeleri
veya asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi yahut o

34. Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler müstesnadır.
Öyleyse bilin ki, Allah bağışlayandır
ve sürekli merhamet edendir.
35. Ey iman edenler! Allah'tan korkun
(emirlerine karşı gelmekten çekinin),
O'na (yakınlaştıran) bir vesile arayın
ve O'nun yolunda cihad edin. Umulur
ki kurtuluşa erişirsiniz.
36. Şüphesiz, yeryüzünde olan her şey
ve bir misli de onunla birlikte kâfirlerin
olsa, tüm bunları kıyamet gününün
azabından kurtulmak için fidye verseler, onlardan kabul edilmez ve onlara
acı bir azap vardır.
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37. Ateşten çıkmak isterler, ancak oradan çıkacak değiller. Onlara kalıcı bir
azap vardır.
38. Hırsız erkek ve hırsız kadının ellerini, yaptıklarına bir karşılık ve Allah
tarafından bir ceza olarak kesin. Allah
üstündür ve hikmet sahibidir.
39. Kim de zulmettikten sonra tövbe
eder ve kendini düzeltirse, şüphesiz
Allah onun tövbesini kabul eder. Gerçekten Allah bağışlayandır ve sürekli
merhamet edendir.
40. Göklerin ve yerin hükümranlığının
Allah'a ait olduğunu bilmez misin? O,
dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.
41. Ey Peygamber! Kalpleri iman etmediği hâlde ağızlarıyla "iman ettik" di-

yenlerden ve Yahudilerden süratle küfre
koşanlar, seni üzmesin. Onlar, (hahamların uydurdukları) yalana iyice kulak
verirler; senin yanına gelmeyen başka bir
topluluğun sözlerine kulak verirler; sözleri asıl yerlerinden çıkarıp tahrif ederler
ve şöyle derler: "Eğer bu (tahrif edilmiş
hüküm) size verilirse, onu tutun; eğer o
verilmezse, kaçının." Allah kimi sınamak
(ve kötülüğünü ortaya çıkarmak) isterse,
artık Allah'a karşı onu korumaya asla
senin gücün yetmez. İşte onlar, Allah'ın
kalplerini arıtmak istemediği kimselerdir. Dünyada onlara horluk ve ahirette
büyük bir azap vardır.
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42. Onlar, yalana çok kulak verenler ve
çok haram (rüşvet) yiyenlerdir. Eğer sana
gelirlerse, aralarında hükmet yahut onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, asla sana bir zarar dokunduramazlar. Eğer hükmedersen, adalet üzere
hükmet. Allah, adaleti gözetenleri sever.
43. Allah'ın hükmünü içeren Tevrat yanlarındayken nasıl seni hakem kılıyorlar,
sonra bunun arkasından (verilen hükümden) yüz çeviriyorlar?! Onlar, iman etmiş
değillerdir.
44. Biz Tevrat'ı indirdik. Onda hidayet ve
nur vardır. Bu kitap ile, (Allah'ın emirlerine) teslim olmuş peygamberler ile
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Allah'ın kitabını korumakla görevli
olmaları ve onun doğruluğuna şahit
olmaları sebebiyle Allah'a yönelmiş
bilginler ve Yahudi din âlimleri, Yahudi olanlara hükmederler. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun ve
benim ayetlerimi az bir değer karşılığında satmayın. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler, işte onlar,
(gerçek) kâfirlerdir.
45. Biz onda (Tevrat'ta) onlara yazdık
ki, can karşılığında can, göz karşılığında göz, burun karşılığında burun,
kulak karşılığında kulak ve diş karşılığında diş kısas edilir ve yaraların
da kısası vardır. Kim ondan (kısastan)
vazgeçerse, bu onun (günahları) için
bir kefaret olur. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler, işte onlar,
(gerçek) zalimlerdir.
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46. Onların izleri üzere, önündeki
Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem
oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik. Onda (İncil'de) hidayet ve nur vardır; önündeki Tevrat'ı doğrulayıcıdır;
takvalılar için hidayet ve öğüttür.
47. İncil ehli, Allah'ın onda indirdiği
ile hükmetsinler. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler, işte onlar,
(gerçek) fasıklardır.
48. Sana da hak üzere ve önündeki kitapları doğrulayıcı ve onları koruyucu
ve gözetici olarak bu kitabı indirdik.
Artık aralarında Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmet. Sana gelen haktan
uzaklaşarak onların heva ve heveslerine uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir apaçık yol belirledik. Allah
dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı;
fakat size verdiği şeyler hususunda sizi
denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde
yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'a doğrudur. Sonra hakkında ihtilaf ettiğiniz
şeyleri O size bildirecektir.

49. Ve (sana bildirdik ki,) aralarında
Allah'ın sana indirdiği hükümlerle hükmet, onların heva ve heveslerine uyma ve
Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından
seni uzaklaştırmaları konusunda onlardan sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki,
Allah onları bazı günahları yüzünden cezalandırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu
gerçekten fasıktırlar.
50. Acaba onlar, cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen (kesin bilgiye sahip olan) bir topluluk için
hükmü Allah'ın hükmünden daha güzel
olan kimdir?
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likteyiz diye şiddetle Allah'a yemin
edenler bunlar mı?!" derler. Amelleri
boşa gitti ve ziyankârlardan oldular.

51. Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları kendinize veli (koruyucu ve dost)
edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridirler. Sizden kim onları kendine veli edinirse,
şüphesiz o da onlardandır. Şüphesiz, Allah
zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
52. Kalplerinde hastalık olanların süratle onlara yöneldiğini görürsün. "Bir felaketle karşılaşmaktan korkarız." derler.
Olur ki Allah kendi katından bir zafer
veya bir olay meydana getirir de onlar
gönüllerinde gizledikleri şeyden dolayı
pişman olurlar.
53. (O zaman) iman edenler (münafıkların durumuna şaşırarak), "Sizinle bir-

54. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (Allah'a bir zararı
dokunmaz;) Allah öyle bir topluluk
getirir ki, O onları sever, onlar da
O'nu severler; müminlere karşı alçak gönüllü ve kâfirlere karşı sert ve
onurludurlar; Allah yolunda savaşırlar ve hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah'ın
lütfudur; onu dilediğine verir. Allah,
(güç ve merhametiyle her şeyi) kapsayan ve (her şeyi) bilendir.
55. Şüphesiz sizin veliniz, yalnızca
Allah, Resulü ve namazı hakkıyla
yerine getiren ve rükû hâlinde zekât
veren müminlerdir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 61)

56. Kim Allah'ı, Resulü'nü ve (sözü
edilen) müminleri kendine veli edinirse, (bilsin ki) Allah'ın hizbi gerçek
galiplerdir.
57. Ey iman edenler! Sizden önce ken
dilerine kitap verilenlerden dininizi alay
ve eğlenceye alanları ve kâfirleri veli (koruyucu ve dost) edinmeyin. Eğer imanınız var ise, Allah'tan korkun.
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58. Namaz için çağırdığınızda onu
alay ve eğlenceye alırlar. Bu, onların
düşünmeyen (ve anlamayan) bir topluluk olmalarındandır.
59. De ki: "Ey kitap ehli! Yalnız Allah'a,
bize indirilene ve bundan önce indirilene iman ettiğimizden ve çoğunuzun
fasık olmasından ötürü mü bizden
hoşlanmıyorsunuz?!"
60. De ki: "Allah katında mükâfatı
bundan daha kötü olanları size bildireyim mi? Allah'ın lanetlediği, gazabına uğrattığı, kendilerinden maymunlar ve domuzlar oluşturduğu kimseler
ile tağuta kul olan kimselerdir. İşte
bunların yeri daha kötüdür ve doğru
yoldan daha çok sapmış olanlardır."
61. Size geldikleri zaman, "İman ettik." derler. Oysa onlar, inkârcılıkla
yanınıza gelmiş ve o halle de ayrılmışlardır. Allah, onların gizlediklerini en iyi bilendir.
62. Onlardan çoğunun günaha, azgınlığa ve haram yemeğe koştuklarını görürsün. Yaptıkları iş ne kötüdür!
63. Niçin Allah'a yönelmiş bilginler ve
Yahudi din âlimleri, onları günah söz
söylemekten ve haram yemekten alı-

koymuyorlar?! Yapmakta oldukları iş ne
kötüdür!
64. Yahudiler, "Allah'ın eli bağlıdır." dediler. Kendi elleri bağlansın ve söyledikleri bu söz yüzünden lanete uğrasınlar.
Hayır, O'nun iki eli de açıktır; dilediği
gibi bağışta bulunur. Kuşkusuz, Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun
azgınlık ve inkârını artıracaktır. Biz aralarına kıyamete kadar (sürecek) düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş için bir
ateş körükledilerse, Allah onu söndürdü.
Yeryüzünde sürekli bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah, bozgunculuk çıkaranları sevmez.
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Allah seni insanlardan korur. Kuşkusuz, Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 62)

65. Eğer kitap ehli iman etselerdi ve takvalı olsalardı, kötülüklerini giderir ve onları nimet dolu cennetlere yerleştirirdik.
66. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni (Kur'ân'ı)
hakkıyla uygulasalardı (bunlardaki hü
kümlere riayet etselerdi), başlarının üzerinden ve ayaklarının altından (bol nimet)
yerlerdi. İçlerinde mutedil bir topluluk
da var. Ama onlardan çoğunun yaptığı
ne kötüdür!
67. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni (halka) ilet. Eğer bunu yapmazsan,
O'nun mesajını iletmemiş olursun (elçilik görevini yerine getirmemiş olursun).

68. De ki: "Ey kitap ehli! Tevrat'ı, İncil'i
ve Rabbinizden size indirileni tam
olarak uygulamadıkça hiçbir şey (hak
bir din) üzere değilsiniz." Kuşkusuz,
Rabbin tarafından sana indirilen, onlardan çoğunun azgınlık ve küfrünü
artıracaktır. Artık kâfirler topluluğu
için üzülme.
69. Kuşkusuz, iman edenler ile Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan
Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve
salih amel işleyen kimseler için hiçbir
korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar.
70. Gerçekten İsrailoğulları'ndan sağlam bir ahit aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Fakat ne zaman bir
peygamber, nefislerinin istemediği bir
şeyi onlara getirdiyse, onlardan bir kesimini yalanladılar ve bir kesimini de
öldürüyorlardı.
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71. Bir azabın gelmeyeceğini sandılar
da kör ve sağır oldular; sonra Allah
onların tövbesini kabul etti. Sonra tekrar onlardan çoğu kör ve sağır oldular.
Allah, onların yaptıklarını hakkıyla
görendir.
72. "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler, gerçekten kâfir oldular. Hâlbuki
Mesih, "Ey İsrailoğulları!" demişti,
"Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz
olan Allah'a ibadet edin. Kim Allah'a
ortak koşarsa, hiç şüphesiz Allah ona
cenneti haram kılmıştır, onun barınağı
ateştir ve zalimler için hiçbir yardımcı
da yoktur.
73. "Allah, üçün (üç ilahın) üçüncüsüdür." diyenler, kuşkusuz kâfir oldular.
Hâlbuki tek ilahtan başka hiçbir ilah
yoktur. Dedikleri sözden vazgeçmezlerse, kuşkusuz onlardan kâfir olanlara acı bir azap dokunacaktır.
Maksadın üçten biri olduğu, üçüncü sırada
yer aldığının kastedilmediği söylenmiştir.
Çünkü Hıristiyanlar Allah'ı üçün birincisi biliyorlardı, üçüncüsü değil.

74. Niçin Allah'a dönüp tövbe etmez ve
O'ndan bağışlanma dilemezler?! Oysa
Allah, çok bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir.
75. Meryem oğlu Mesih, sadece bir peygamberdi; ondan önce de peygamberler
gelip geçmiştir. Annesi de dosdoğru bir
kadındı. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak,
nasıl ayetleri onlara açıklıyoruz; sonra
bak, nasıl (haktan) uzaklaştırılıyorlar.
76. De ki: Allah dışında size bir yarar sağlamaya ve bir zarar dokundurmaya gücü
olmayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz?!
Hâlbuki Allah işitendir ve bilendir.
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77. De ki: "Ey kitap ehli! Haksız yere dininizde aşırı gitmeyin. Önceden sapmış
olan, birçoklarını da saptıran ve doğru
yoldan çıkmış olan bir topluluğun isteklerine uymayın."
78. Emre karşı geldikleri ve hakkı çiğnedikleri için İsrailoğulları'ndan küfre sapanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa'nın
diliyle lanetlenmişlerdir.
79. Onlar, yaptıkları kötü işten birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yapmakta oldukları iş ne de kötüydü!
80. Onlardan birçoğunun kâfirleri kendilerine veli (dost ve koruyucu) edindikle-
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rini görürsün. Kendileri için önceden
hazırlayıp gönderdikleri şey, (yani)
Allah'ın onlara gazap etmesi ne de kötüdür! Onlar sürekli azapta kalırlar.
81. Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilene iman etselerdi, onları (kâfirleri)
kendilerine veli edinmezlerdi. Ama
onlardan birçoğu fasıktır.
82. Kuşkusuz, insanlar içerisinde iman
edenlerin en çetin düşmanı olarak Yahudileri ve (Allah'a) ortak koşanları
bulursun. İnsanların dostluk yönünden iman edenlere en yakın olanlarını da, "Biz Hıristiyanız" diyenleri bulursun. Bu, onların (Hıristiyanların)
içinde keşişlerin (din bilginlerinin) ve
rahiplerin bulunması ve onların büyüklük taslamamalarındandır.
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83. Peygamber'e indirileni işittiklerinde, öğrendikleri gerçek için gözlerinin
yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar
şöyle derler: "Ey Rabbimiz! İman ettik;
artık bizi şahitlerle birlikte yaz."
84. "Rabbimizin bizi salihler topluluğuyla bir araya getirmesini umarken
ne diye Allah'a ve haktan bize gelene
iman etmeyelim?!"
85. Dedikleri bu sözden dolayı Allah,
altından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlerle onları mükâfatlandırdı. İşte bu, iyilerin mükâfatıdır.
86. İnkâr edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler.
87. Ey iman edenler! Allah'ın size helal
ettiği temiz şeyleri haram kılmayın ve
haddi aşmayın. Kuşkusuz, Allah haddi aşanları sevmez.

88. Allah'ın size rızk olarak verdiği helal
ve temiz şeylerden yiyin ve iman etmiş
olduğunuz Allah'tan korkun.
89. Allah, sizi boş (gayri ihtiyari) yeminlerinizden dolayı sorgulamaz; ama sağlamlaştırdığınız yeminlerden dolayı sizi
sorgular. Bunun kefareti, ailenize yedirdiğiniz orta (dereceli) yemeklerden on
fakire yedirmek veya onları giydirmek
yahut da bir köle azat etmektir. (Bunları)
bulamayan, üç gün oruç tutmalıdır. İşte
yemin ettiğinizde yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi koruyun. Şükredesiniz diye Allah ayetlerini size böyle
açıklamaktadır.
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93. İman edip salih işler yapanlara,
takvalı oldukları, iman ettikleri ve salih işler yaptıkları, sonra takvalı oldukları ve iman ettikleri, sonra yine takvalı oldukları ve iyilik ettikleri takdirde
(önceden) yedikleri şeyler yüzünden
bir günah yoktur. Allah iyileri sever.

90. Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlar ve fal okları, ancak Şeytan işi birer
pisliktir. Artık bunlardan sakının; olur ki
kurtuluşa eresiniz.
91. Şeytan, içki ve kumar ile ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi
Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz bunlardan vazgeçer misiniz?!
92. Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat
edin ve (Allah'ın emrine karşı gelmekten)
sakının. Eğer yüz çevirirseniz, şunu bilin
ki Peygamberimize düşen, sadece (mesajı) açık bir şekilde iletmektir.

94. Ey iman edenler! Allah kimin gizlide kendisinden korktuğunu bilmesi
(ortaya çıkarması) için (ihramlı iken)
elinizin ve mızraklarınızın eriştiği avdan bir şeyle mutlaka sizi sınar. Artık
bundan sonra kim (Allah'ın koyduğu)
haddi aşarsa, ona acı bir azap vardır.
95. Ey iman edenler! İhramlı iken av
hayvanı öldürmeyin. İçinizden kim
bilerek onu öldürürse, yaptığı kötü
işin cezasını tatması için ya ceza olarak öldürdüğü hayvanın dengi bir
hayvanı kurbanlık olarak Kâbe'ye
ulaştırır; sizden iki adil şahit de onun
denkliğine hükmeder; ya da kefaret
olarak fakirlere yemek yedirir; ya da
onun dengi oruç tutar. Allah geçmişleri affetti. Kim aynı işe dönerse, Allah
ondan intikam alır. Allah üstündür ve
intikam alandır.
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96. Deniz avı ve yemeği (ürünü), sizin
ve yolcuların yararlanması için size
helal kılındı. Fakat ihramlı olduğunuz
sürece kara avı size haram kılındı. Kendisine doğru götürülüp huzurunda bir
araya getirileceğiniz Allah'tan korkun.
97. Allah, Beytu'l-Haram (Saygın Ev)
olan Kâbe'yi, haram ayı, alametsiz kurbanlıkları ve alametli kurbanlıkları, insanların işlerinin doğrulmasına vesile
kıldı. İşte bu (hükümler), Allah'ın göklerde olan her şeyi ve yerde her şeyi
bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla
bilen olduğunu bilmeniz içindir.
98. Bilin ki, Allah'ın azabı çetindir ve
Allah çok bağışlayandır, sürekli merhamet edendir.
99. Peygamber'e düşen, sadece (mesajı) iletmektir. Allah sizin açıkladığınızı
da bilir, gizlediğinizi de.
100. De ki: Pis ile temiz bir olmazlar;
pisin çokluğu seni hayrete düşürse
bile. Ey akıl sahipleri! Allah'tan korkun; olur ki kurtuluşa eresiniz.

101. Ey iman edenler! Size açıklandığı
takdirde hoşunuza gitmeyecek olan şeyler hakkında soru sormayın. Eğer Kur'ân
indirildiği zaman bunlar hakkında sorarsanız, size açıklanır. Allah bunları affetmiştir. Allah bağışlayandır ve halimdir.
102. Sizden önceki bir topluluk bunları
sordular, sonra da onları inkâr ettiler.
103. Allah bahîre, sâibe, vasîle ve hâm
diye bir şey kılmamıştır (bunlardan yararlanmayı haram etmemiştir). Ama kâfir
olanlar, Allah'a yalan isnat etmektedirler.
Onların çoğu düşünüp anlamazlar.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 63)
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ile karşılaşırsanız, başkalarından olan
iki kişiyi (şahit tutabilirsiniz). Eğer (o
ikisi hakkında) şüpheniz olursa, onları namazdan sonraya bekletirsiniz ve,
"Yakınlarımız hakkında olsa bile biz
şahadeti hiçbir şeyle değişmeyiz ve
Allah'a ait olan şahadeti gizlemeyiz.
Yoksa şüphesiz günahkârlardan oluruz." diye yemin ettirirsiniz.
104. Onlara, "Allah'ın indirdiğine ve
Peygamber'e gelin." denildiği zaman,
"Babalarımızı bağlı bulduğumuz şey bize
yeter." derler. Babaları bir şey bilmiyor ve
hidayete ermemiş olsalar da mı?!
105. Ey iman edenler! Siz kendinizi korumaya bakın. Siz hidayete erişmiş olsanız, sapıklığa düşen kimse size bir zarar
vermez. Hepinizin dönüşü Allah'a doğrudur. O, işlemekte olduklarınızı size
bildirecektir.
106. Ey iman edenler! Birinizin ölüm
vakti gelince vasiyet ederken, içinizden
iki adil kişiyi aranızda şahit olarak bulundurun. Eğer yolculukta olur ve ölüm

107. Eğer o ikisinin günah işlediği belli
olursa, o zaman kendilerine haksızlık
edilmiş ve ölüye daha yakın kimselerden iki kişi, o ikisinin yerine geçerler
ve, "Gerçekten bizim şahitliğimiz, onların şahitliğinden daha doğrudur. Biz
hakkın sınırını aşmadık. Yoksa şüphesiz zalimlerden oluruz." diye Allah'a
yemin ederler.
108. İşte bu (yöntem), şahitliği doğru
şekilde yapmaları ve yemin etmelerinden sonra, yeminlerin (diğerlerine) devredilmesinden korkmaları için
daha uygundur. Allah'tan korkun ve
(O'nun emirlerini) dinleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.
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109. O gün(ü an) ki Allah, peygamberlerini bir araya toplayıp ve, "(Davetiniz
karşısında) size ne cevap verildi?" der.
Onlar, "Bizim bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz, gaipleri (gizlileri) hakkıyla bilen
sensin." derler.
110. Hani Allah şöyle dedi: Ey Meryem
oğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi
an. Hani Ruhu'l-Kudüs ile seni destekledim de beşikte ve yetişkinlik çağında
insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı,
hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim.
Hani çamurdan iznimle kuş şeklinde
bir şey yapıyor ve ona üflüyordun, o
da benim iznimle kuş oluyordu; anadan doğma körü ve alacalıyı iznimle
iyileştiriyordun; ölüleri iznimle (diriltip kabirden) çıkarıyordun. Hani
İsrailoğulları'na apaçık deliller getirdiğinde onların sana zarar dokundurma-
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larını önledim. Onlardan küfre sapanlar,
"Bu apaçık bir sihirdir." demişlerdi.
111. Hani Havarilere, "Bana ve peygamberime iman edin." diye vahyettim. Onlar, "Biz iman ettik, bizim Müslüman olduğumuza şahit ol." dediler.
112. Hani havariler, "Ey Meryem oğlu İsa!
Rabbin gökten bize bir sofra indirebilir
mi?" dedi. (İsa da), "Eğer mümin iseniz,
Allah'tan korkun." dedi.
113. Onlar, "İstiyoruz ki ondan yi-yelim,
kalplerimiz mutmain olsun, bize doğru
söylediğini bilelim ve buna tanık olanlardan olalım." dediler.
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O, "Seni her eksiklikten uzak bilirim,
hakkım olmayan bir şeyi demek bana
yaraşmaz. Eğer söylediysem, kuşkusuz sen onu bilirsin. İçimde olan her
şeyi sen bilirsin; ama ben senin içinde
(zatında) olanı bilmem. Gerçekten sen
gaipleri (gizlileri) çok iyi bilensin."
117. "Onlara ancak bana emrettiğin
şeyi söyledim; 'Rabbim ve Rabbiniz
olan Allah'a ibadet edin.' dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit (gözetici) idim. Beni (aralarından)
aldığında kendin onları kollayıcı oldun ve sen her şeye şahitsin."
114. Meryem Oğlu İsa, "Ey Allah! Ey
Rabbimiz! Bizim için gökten bize bir sofra indir, öncekilerimiz ve sonrakilerimiz
için bir bayram ve senin tarafından açık
bir ayet olsun; ve bize rızk ver; sen rızk
verenlerin en hayırlısısın." dedi.

118. "Eğer onlara azap edecek olursan,
kuşku yok ki onlar senin kullarındır.
Eğer onları bağışlarsan da, şüphesiz
sen güçlüsün ve hikmet sahibisin."
dedi.

115. Allah, "Şüphesiz ben onu size indireceğim; ama ondan sonra içinizden kim
küfre saparsa (inkâr ederse), artık ben
âlemlerden hiçbir kimseyi cezalandırmayacağım bir azapla onu cezalandıracağım." dedi.

119. Allah dedi ki: "İşte bugün doğrulara doğruluklarının yarayacağı gün
dür. Altından ırmaklar akan ebedi
kalacakları cennetler onlarındır. Allah
onlardan hoşnut olmuştur ve onlar da
Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte büyük başarı budur."

116. Hani Allah şöyle dedi: "Ey Meryem
Oğlu İsa! Sen mi insanlara, "Allah yerine
beni ve annemi iki ilah edinin." dedin?

120. "Göklerin, yerin ve aralarında ne
varsa hepsinin hükümranlığı Allah'ındır
ve O'nun her şeye gücü yeter."
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(6)
EN'ÂM SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 165 ayettir. Ancak İbn
Abbas'tan nakledilen bir rivayete göre altı
ayeti, yani 91. ayetten itibaren üç ayet ve 151.
ayetten itibaren üç ayet, Medine'de inmiştir.
Bu sûrenin 136-146. ayetlerinde küçük baş
ve büyük baş hayvanlara ait hükümlerden
bahsedildiği için sûreye bu anlama gelen
"En'âm" adı verilmiştir.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kuşkusuz En'âm Sûresi bir defada
topluca inmiştir ve yetmiş bin melek de onu
Hz. Muhammed'e ininceye kadar uğurlamıştır. Bu sûreye ta'zim edin ve onu övgüyle
anın. Allah'ın adı bu sûrede yetmiş yerde
geçmektedir. İnsanlar bu sûreyi okumakta
ne (mükâfat) olduğunu bilselerdi, onu okumayı asla terk etmezlerdi. (bk. es-Safî Tefsiri,
el-Kâfî ve Sevabu'l-A'mal'dan naklen.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve nuru ortaya çıkaran Allah'a
aittir. (Tüm bu tevhit işaretlerini gördükten) sonra, inkâr edenler, (başka
şeyleri) Rablerine denk tutuyorlar.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 64)

2. Sizi çamurdan O yarattı. Sonra (dünyadaki yaşayışınız için) bir süre koydu.
Belirlenmiş süre ise O'nun yanındadır.
Sonra siz yine şüphe ediyorsunuz.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 65)

3. O, göklerde ve yerde Allah'tır. Gizli
tuttuğunuzu da, açığa vurduğunuzu
da bilir ve kazandıklarınızı da (yaptığınız işleri de) bilir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 66)

4. Rablerinin ayetlerinden kendilerine gelen her ayetten mutlaka yüz çe
virirlerdi.

5. Hak onlara gelince onu yalanladılar.
Yakında alay konusu ettikleri şeyin haberleri onlara gelecektir.
6. Onlardan önce, nice ümmetleri yok
ettiğimizi görmüyorlar mı?! Onlara
yeryüzünde size vermediğimiz güç ve
imkânları verdik. Gökten sürekli olarak
onlara yağmur yağdırdık. Altlarından
ırmakların akmasını sağladık. Ama günahları yüzünden onları helak ettik ve
arkalarından yeni bir nesil türettik.
7. Eğer sana kâğıt üzerinde yazılı bir kitap
indirseydik ve onlar ellerini ona sürselerdi, yine küfre sapanlar, "Bu, sadece apaçık
bir sihirden ibarettir." diyeceklerdi.
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12. De ki: "Göklerde ve yerde olanlar
kimindir?" De ki: "Allah'ındır. O, merhamet etmeyi kendine farz kılmıştır.
Sizi gerçekleşmesinde şüphe olmayan
kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Kendilerini (varlık sermayelerini) ziyan edenler var ya, artık onlar
iman etmezler."
"Merhamet etmeyi kendine farz kılmıştır"
yani, merhamet edeceğine dair kesin söz
vermiştir.

13. Gece ve gündüzde yerleşen her şey
O'nundur. O işitendir ve bilendir.
14. De ki: "Gökleri ve yeri yaratan Al
lah'tan başkasını mı kendime veli
(koruyucu ve yönetici) edineyim?! O
besler, ama beslenmez." De ki: "Bana,
(Allah'a) boyun eğenlerin ilki olmam
emredildi ve, 'Asla müşriklerden
olma.' (denildi)."
8. Onlar, "Niçin ona bir melek inmedi?"
dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş biterdi ve artık onlara fırsat verilmezdi.
9. Eğer onu (peygamberi) bir melek yapsaydık, yine onu bir insan (şeklinde) yapardık ve yanıldıkları şeyde yine onları
yanıltırdık.
10. Kuşkusuz, senden önce birçok peygamberle alay edildi. Ama onlarla alay
edenleri, alay ettikleri şey (azap) yakaladı.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 67)

11. De ki: "Yeryüzünde gezin dolaşın da,
sonra (peygamberleri) yalanlayanların
akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın."

15. De ki: "Rabbime karşı gelirsem,
gerçekten büyük bir günün azabından
korkarım."
(bk. Açıklamalar Bölümü 68)

16. O gün kimden (azap) uzaklaştırılırsa, (Allah) ona merhamet etmiştir. İşte
budur apaçık kurtuluş ve başarı!
17. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, O'ndan başka bunu giderecek
olmaz. Sana bir hayır da ulaştırırsa,
(başkası bunu engelleyemez;) O'nun
her şeye gücü yeter.
18. O, kullarının üzerinde mutlak egemenlik sahibidir. O, hikmet sahibidir
ve (her şeyden) haberdardır.
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19. De ki: "Şahitliği en büyük olan şey
nedir?" De ki: "Allah benimle sizin
aranızda şahittir. İşte bu Kur'ân sizi ve
ulaştığı herkesi uyarayım diye bana
vahyolundu. Siz Allah'la beraber başka ilahların var olduğuna mı şahitlik
ediyorsunuz?" De ki: "Ben şahitlik etmem. O, ancak tek bir ilahtır ve gerçekten ben, sizin ortak koştuğunuz
şeylerden uzağım."
20. Kendilerine kitap verdiklerimiz
onu (Peygamber'i) kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Şüphesiz, kendilerini ziyan edenler var ya, artık onlar
iman etmezler.
21. Allah'a yalan isnat eden veya
ayetlerini yalanlayandan daha zalim
kimdir?! Şüphesiz, zalimler kurtuluşa ermezler.
22. Onların tümünü bir araya toplayacağımız günü an. Sonra ortak koşanlara şöyle deriz: "(Allah'a ortak) sandığınız ilahlarınız nerede?"
23. Sonra onların bahaneleri ancak şöyle demek olur: "Rabbimiz olan Allah'a
yemin olsun ki, biz Allah'a ortak koşan
değildik."
24. Bak, kendilerine karşı nasıl da yalan söylediler ve uydurdukları şeyler
(nasıl da) kaybolup gitti!
25. Onlardan bazıları seni dinlerler;
(ama) biz onu (Kur'ân'ı) anlamalarını
önlemek için kalplerinin üzerine perdeler çektik ve kulaklarının üzerine da
ağırlık koyduk. Her türlü ayeti (muci-

zeyi) görseler de, ona inanmazlar. Hatta
tartışmak için senin yanına geldiklerinde
kâfirler, "Bu öncekilerin masallarından
başka bir şey değildir." derler.
26. Onlar (müşrikler, insanları) ondan
(Kur'ân'dan) sakındırırlar ve (kendileri
de) ondan uzak dururlar. Onlar, sadece
kendilerini helâk ederler, fakat bunun
farkında değillerdir.
27. Ateşin önünde durdurulduklarında,
"Keşke (dünyaya) geri döndürülsek de
Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve
iman edenlerden olsak!" dediklerini bir
görsen!
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(kıyamet) onlara gelince derler ki: "Gevşeklik ettiğimiz şeyler yüzünden yazıklar olsun bize!" Ve onlar kendi günahlarının yükünü sırtlarında taşırlar. Dikkat
edin, taşıdıkları şey ne de kötüdür!
32. Dünya hayatı, ancak bir oyun ve
oyalanmadan ibarettir. Gerçekten ahiret
yurdu, takvalılar için daha hayırlıdır.
Bunu düşünüp anlamıyor musunuz?!

28. Oysa önceden gizledikleri şeyler kendilerine aşikâr oldu. Eğer geri döndürülseler, kendilerine yasaklanan şeye tekrar
dönerler. Şüphesiz, onlar yalancıdırlar.
29. Ve, "Bu dünya hayatımızdan başka
bir hayat yoktur ve biz kabirlerden çıkarılacak değiliz." dediler.
30. Onları Rablerinin huzurunda durdurulmuş iken bir görsen! (Allah,) "Bu hak
değil mi?" diyecek. Onlar, "Evet, Rabbimize ant olsun ki haktır." diyecekler. (Allah,) "Öyleyse inkâr ettiğiniz için tadın
azabı!" diyecektir.
31. Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar, gerçekten ziyan ettiler. Nihayet aniden o saat

33. Onların söyledikleri sözlerin seni
üzdüğünü biliyoruz. Onlar seni yalanlamıyorlar; gerçekte zulmedenler,
Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar.
34. Gerçekten senden önce birçok peygamber de yalanlandı da, kendilerine
yardımımız erişinceye dek yalanlanmalarına ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Allah'ın sözlerini (kanunlarını)
değiştirecek bir şey yoktur. Peygamberlerin haber(ler)i sana gelmiştir.
35. Eğer onların yüz çevirmeleri sana
ağır geldiyse, yerde bir delik veya
gökte bir merdiven arayarak onlara
bir ayet (mucize) getirmeye gücün
varsa, (bunu yap. Ancak şunu bil ki,)
Allah dileseydi, onları hidayet üzere
bir araya toplardı. O hâlde sakın cahillerden olma.
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36. (Bu çağrıyı) sadece (hakkı) duyan
kimseler kabul ederler. Ölülere gelince, Allah onları diriltecektir, sonra
O'na döndürüleceklerdir.
37. Onlar, "Niçin Rabbinden ona bir
ayet (mucize) inmiyor?" dediler. De
ki: "Şüphesiz, Allah bir ayet (mucize)
indirmeye kadirdir; ama onların çoğu
bilmezler."
38. Yeryüzünde gezen her canlı ve iki
kanadıyla uçan her kuş, ancak sizin gibi
bir topluluktur. Biz kitapta (Kur'ân'da
veya Levh-i Mahfuz'da) hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar, Rablerine
doğru haşredileceklerdir (toplanıp götürüleceklerdir).
39. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar,
karanlıklarda kalmış sağırlar ve dilsizlerdirler. Allah, dilediğini saptırır ve
dilediğini doğru yola iletir.
40. De ki: "Sizce, Allah'ın azabı size
gelse veya o kıyamet saati size gelse,
Allah'tan başkasını mı çağırırsınız?!
Doğru iseniz (söyleyin)."
41. "Hayır! Yalnız O'nu çağırırsınız; O
da dilerse, gidermesini istediğiniz şeyi
giderir; ortak koştuğunuz şeyleri ise
unutursunuz."

42. Kuşkusuz, senden önceki ümmetlere
de (peygamberler) gönderdik; (Allah'a)
yalvarsınlar diye onları sıkıntı ve zorlukla karşı karşıya koyduk.
43. Niçin bizim azabımız onlara ge-lince
(Allah'a) yalvarıp yakarmadılar?! Ama
onların kalpleri katılaştı ve Şeytan yaptıkları işleri onlara süslü gösterdi.
44. Kendilerine hatırlatılan şeyleri unutunca, her şeyin (her türlü nimetin) kapısını yüzlerine açtık. Nihayet kendilerine
verilene sevinince, ansızın onları yakaladık da bir anda ümitlerini yitirdiler.
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iman eder ve kendini düzeltirse, artık
onlar için ne bir korku var, ne de onlar
üzülürler.
49. Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, yoldan çıkmaları yüzünden azaba uğrarlar.

45. Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Ve hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a
mahsustur.
46. De ki: "Size göre, eğer Allah işitmenizi
ve görmenizi alsa ve kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka onları size getirecek
ilah kimdir?" Bak, ayetlerimizi nasıl çeşitli şekillerde (kendilerine) açıklıyoruz!
Sonra onlar (yine) yüz çeviriyorlar!
47. De ki: "Sizce Allah'ın azabı aniden
veya apaçık şekilde size gelse, zalimler
topluluğundan başkası mı helak olur?"
48. Biz peygamberleri sadece müjdeci
ve korkutucu olarak gönderiyoruz. Kim

50. De ki: "Size, 'Allah'ın hazineleri
benim yanımdadır.' demiyorum. (Al
lah'ın bildirdiğinin dışında) gaybı da
bilmiyorum ve size, 'Ben bir meleğim.'
de demiyorum. Ben ancak, bana vahyedilene uymaktayım." De ki: "Körle
gören bir olur mu?! Acaba düşünmez
misiniz?!"
51. Rablerinin huzurunda kendileri için
O'ndan başka ne bir dost ve ne de bir
aracı olmadan bir araya getirilmekten
korkan kimseleri onunla (Kur'ân'la)
uyar. Umulur ki takvalı olurlar.
52. Rablerini hoşnut etmeyi dileyerek
sabah akşam O'nu çağıran kimseleri
yanından kovma. Onların hesabından
sana bir sorumluluk yoktur ve senin
hesabından da onlara bir sorumluluk
yoktur ki onları kovasın da zalimlerden olasın.
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53. Böylece onlardan bir kısmını diğer
kısmıyla denedik ki, "Allah'ın bizim
aramızdan (seçip) kendilerine nimet
verdiği kimseler bunlar mı?!" desinler.
Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi?!
54. Ayetlerimize iman edenler sana
geldiklerinde, de ki: "Selam olsun size.
Rabbiniz rahmeti kendi üzerine farz
kıldı. Şöyle ki: Sizden biriniz cahillik
yüzünden bir kötülük işler de sonra
peşinden tövbe eder ve kendini düzeltirse, (bilsin ki) şüphesiz O, sürekli bağışlayan ve merhamet edendir."
55. Böylece, suçluların yolu açıkça belli
olsun diye ayetlerimizi sana ayrı ayrı
açıklıyoruz.
56. De ki: "Allah'tan başka çağırdıklarınıza kulluk etmek bana yasaklandı." De
ki: "Ben sizin heva ve heveslerinize uymam. Yoksa doğru yoldan sapmış olurum ve hidayete erenlerden olmam."
57. De ki: "Ben Rabbim tarafından açık
bir delil üzereyim; siz ise onu yalanladınız. Çabuk gelmesini istediğiniz şey
(azap) benim elimde değildir. Hüküm

yalnız Allah'a aittir. O hakkı anlatır ve O
hüküm verenlerin en iyisidir."
"Hakkı anlatır" yerine "Hakkı takip eder" diye
de tercüme edilebilir. (bk. Cevamiu'l-Cami')

58. De ki: "Sizin çabuk gelmesini istediğiniz şey (azap) benim yanımda olsaydı,
benimle sizin aranızdaki iş son bulurdu.
Allah, zulmedenleri daha iyi bilir."
59. Gaybın anahtarları O'nun katındadır;
O'ndan başka kimse onları bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi O bilir. (Ağaçtan) bir yaprak bile onun bilgisi olmadan
(yere) düşmez. Yerin karanlıklarındaki
her tane, her yaş ve kuru, mutlaka açıklayıcı bir kitapta kaydedilmiştir.
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63. De ki: "Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kurtaran kimdir? Hani
siz yalvararak ve gizlice, 'Eğer bizi
bundan kurtarırsa, mutlaka şükredenlerden olacağız.' diye O'nu çağırıyorsunuz!
64. De ki: "Allah sizi ondan ve her türlü sıkıntı ve üzüntüden kurtarmaktadır. Sonra yine siz (O'na) ortak koşuyorsunuz."

60. Geceleyin sizi(n ruhunuzu) alan,
gündüz kazandıklarınızı bilen, sonra belirlenmiş süre dolsun diye sizi gündüzleri uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz
O'nadır. Sonra yapmakta olduklarınızı
size bildirecektir.
61. O, kullarının üzerinde mutlak egemenlik sahibidir. Üzerinize koruyucular
gönderir. Nihayet birinize ölüm gelince,
elçilerimiz bir gevşeklik etmeden onu(n
ruhunu) alırlar.
62. Sonra hak mevlaları olan Allah'a
döndürülürler. Bilin ki, hüküm yalnız
O'nundur ve O, hesap görenlerin en süratlisidir.

65. De ki: "O üzerinizden veya ayaklarınızın altından size bir azap göndermeye veya sizi gruplara bölerek
birbirinizle uğraştırmaya ve kiminizin çıkaracağı zorlukları kiminize tattırmaya kadirdir." Bak, belki anlarlar
diye nasıl ayetlerimizi çeşitli şekillerde
açıklıyoruz!
66. Hak olduğu hâlde senin kavmin
onu inkâr etti. De ki: "Ben size koruyucu değilim."
67. "Her haberin gerçekleşeceği bir
zaman vardır ve siz yakında bileceksiniz."
68. Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğünde, başka
bir sohbete dalıncaya kadar onlardan
yüz çevir. Eğer Şeytan (bunu) sana
unutturursa, hatırladıktan sonra artık
zalimler topluluğuyla oturma.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 69)
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69. Takvalı olanlara onların (zalimlerin)
hesaplarından bir yükümlülük yoktur.
Ancak bu bir hatırlatmadır; olur ki
(onlarla oturmaktan) sakınırlar.
Yani hakkı söylemek niyetiyle onlarla oturmaları durumunda takvalı kişilere bir yükümlülük yoktur.

70. Dinlerini oyun ve eğlence yapan ve
dünya hayatı kendilerini aldatmış olan
kimseleri bırak. Yaptığı işler yüzünden hiçbir nefsin helak olmaması için
onunla (Kur'ân'la) hatırlatmada bulun.
Ona Allah'tan başka ne bir dost ve ne
de bir aracı bulunur; (kurtuluşu için)
her türlü karşılığı ödese de yine kabul
edilmez. İşte onlar, kendi kazançları
(yaptıkları işler) yüzünden helake uğramışlardır. Küfre sapmaları yüzünden onlara kaynar sudan bir içecek ve
acı bir azap vardır.

çağıran birtakım dostları olduğu hâlde,
şeytanların baştan çıkardığı ve yeryüzünde şaşkınlık içinde kalan kimse gibi
mi (olalım)?!" De ki: "Gerçek hidayet,
Allah'ın hidayetidir. Bize Âlemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi."

71. De ki: "Allah'ı bırakıp da (O'nun
yerine) bize ne bir zarar veren, ne de
bir faydası olan şeyleri mi çağıralım ve
Allah bizi hidayete erdirdikten sonra
(hak yoldan) geriye mi dönelim?! Kendisini 'Bize gel' diye hidayete doğru

73. "O'dur gökleri ve yeri hak üzere yaratan. Bir şeye 'Ol!' dediği gün o hemen
oluverir. Sözü haktır. Sûr'a üfleneceği
gün hükümranlık O'nundur. Gaybı da,
aşikâr olanı da bilir. O, hikmet sahibidir
ve (her şeyden) hakkıyla haberdardır."

72. "Ve, 'Namazı hakkıyla kılın ve Allah'
tan korkun." (denildi.) Huzurunda bir
araya getirileceğiniz O'dur."
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"Eğer Rabbim beni hidayete
erdirmezse, şüphesiz ben sapanlar zümresinden olurum."
dedi.
78. Güneşi doğarken gördüğünde, "İşte
bu benim Rabbimdir; bu daha büyüktür." dedi. O da batınca, "Ey kavmim!
Ben sizin (Allah'a) ortak koştuğunuz
şeylerden uzağım." dedi.
79. "Ben, hakka yönelerek (ihlâsla)
yüzümü gökleri ve yeri var edene çevirdim. Ben müşriklerden değilim."
(dedi.)

74. Hani İbrahim, babası (velisi olan amcası) Azer'e, "Putları (kendine) ilah mı
ediniyorsun?! Ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum." dedi.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 70)

75. Böylece kesin bilgiye erenlerden olsun diye göklerin ve yerin melekûtunu
İbrahim'e gösteriyorduk.
76. Gece karanlığı üzerine çökünce bir
yıldız gördü; "İşte bu benim Rabbimdir."
dedi. Yıldız batınca da, "Ben kaybolanbatan şeyleri sevmem." dedi.
77. Ayı doğarken gördüğünde, "İşte bu
benim Rabbimdir." dedi. O da battığında,

80. Kavmi, onunla (Allah hakkında)
tartışmaya koyuldu. Dedi ki: "Beni
hidayete erdirmişken Allah hakkında
mı benimle tartışıyorsunuz?! Rabbimin bir şeyi istemesi müstesna, sizin
(Allah'a) ortak koştuklarınızdan korkmam. Rabbimin ilmi her şeyi kapsamıştır. Hâlâ öğüt almaz mısınız?!"
"Vesia" kelimesin karşılığı olarak bazıları 'kuşatmıştır' tabirini kullanmışlardır, ama biz
'kapsamıştır' ifadesini daha uygun bulduk.
Çünkü burada ifade edilmek istenen ihata
değil, içermek ve kapsamına almaktır; yani
ilahî ilmin genişliğidir, üstünlük ve egemenliği değildir.

81. "Ben sizin (Allah'a) ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım?! Oysa siz
Allah'ın kendileri hakkında hiçbir
delil indirmediği şeyleri O'na ortak
koşmaktan korkmuyorsunuz?! Şimdi
bilginiz varsa (söyleyin), bu iki kesimden hangisi güvende olmaya daha
layıktır?"
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82. İman eden ve imanlarını zulümle karıştırmayan kimseler var ya, işte
güven onlarındır ve onlar hidayete
erişmişlerdir.
83. İşte bu, kavmine karşı İbrahim'e
verdiğimiz hüccetimizdir (delilimizdir). Biz, dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz, Rabbin hikmet sahibidir ve bilendir.
84. Ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik.
Hepsini de hidayete erdirdik. Nuh'u
da önceden hidayete erdirmiştik ve
onun soyundan Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa ve Harun'u da (hidayete erdirdik). Biz iyilere böyle karşılık
veririz.
85. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İl
yas'ı da (hidayete erdirdik). Hepsi de
salihlerdendi.
İmam Musa Kâzim (a.s)'ın Halife Harun'un
bir sorusuna cevap verirken şöyle dediği nakledilir: "İsa (a.s)'ın peygamberlerin
zürriyetinden sayılması, annesi Meryem
vasıtasıyladır. Biz de annemiz Fatıma (a.s)
vasıtasıyla Peygamber'in (s.a.a) soyundan
sayılıyoruz." (bk. es-Safî Tefsiri)

86. İsmail'i, el-Yesa'ı, Yunus'u ve Lut'u
da (hidayete erdirdik). Hepsini de
âlemlere üstün kıldık.
87. Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden bir kısmını da (hidayete
erdirdik). Bunları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik.
88. İşte bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini onunla doğru yola

iletir. Eğer (Allah'a) ortak koşsalardı,
yaptıkları işler kesinlikle boşa giderdi.
89. İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet
ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir.
Eğer bunlar (Mekke'nin müşrikleri), bu
hakikatleri (kitap, hikmet ve peygamberliği) inkâr ederlerse, (hiçbir zararı yok;
çünkü) biz, onları inkâr etmeyen (başka)
bir kavmi onlara koruyucu kılmışızdır.
90. İşte onlar (peygamberler), Allah'ın
hidayete erdirdiği kimselerdir. Sen de
onların hidayetlerine uy. De ki: "Buna
(peygamberliğime) karşılık sizden bir
ücret istemiyorum. Bu, sadece âlemlere
bir hatırlatmadır."
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te iman edenler ona inanırlar ve onlar
namazlarını sürekli korurlar (vaktinde
kılarlar).
"Ümmü'l-Kura"; Mekke'nin diğer bir adıdır ve
'Ana şehir' anlamındadır. Mekke'nin bu adı
alması, yeryüzünde ilk beliren kara parçası
olması yüzündendir, başka bir ifadeyle yaratılan ilk toprak parçası olduğu içindir. (bk.
es-Safî)

91. (Yahudiler), "Allah hiçbir insana bir
şey indirmemiştir." dediklerinde Allah'ı
hakkıyla tanımadılar. De ki: "Musa'nın
insanlara nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi?! Siz onu kâğıtlar
hâline getirip (bir kısmını) açıklıyorsunuz, birçoğunu ise gizliyorsunuz ve
(onunla) sizin de, babalarınızın da bilmediği şeyler size öğretilmiştir." "Allah (indirdi)." de, sonra onları bırak, daldıkları
(boş) sözlerde oynayıp dursunlar.
92. Bu (Kur'ân), Ümm'ül-Kura'yı (Mek
ke'yi) ve bütün çevresindekileri uyarman
için indirdiğimiz kutlu ve öncesindeki
kitapları doğrulayıcı bir kitaptır. Ahire-

93. Yalan uydurup Allah'a isnat eden
veya kendisine bir şey vahyedilmediği hâlde "Bana vahyedildi." diyen ve
"Allah'ın indirdiğinin (Kur'ân'ın) benzerini ben de yakında indireceğim."
diyen kimseden daha zalim kimdir?!
Zalimleri can çekişmeleri sırasında
bir görseydin! Melekler (onlara doğru) ellerini uzatarak (şöyle derler):
"Haydi canlarınızı çıkarın! Hak olmayan şeyleri Allah'a isnat ettiğiniz ve
ayetlerine karşı büyüklük tasladığınız
için bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız!"
(bk. Açıklamalar Bölümü: 71)

94. Sizi ilk defa yarattığımız gibi bize
yapayalnız geldiniz ve size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. Sizi yaratmada Allah'a ortaklar olduklarını sandığınız aracılarınızı da beraberinizde
görmüyoruz. Kuşkusuz, aranızdaki
bağ kopmuştur ve sandığınız şeyler de
kaybolup gitmiştir.
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95. Şüphesiz, Allah taneyi ve çekirdeği yarandır; ölüden diriyi çıkaran ve
diriden ölüyü çıkarandır. İşte budur
Allah. Öyleyse nasıl (haktan) yüz çeviriyorsunuz?!
96. Sabahın aydınlığını yarıp çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneş ve
ayı hesaplama aracı kıldı. İşte bu, üstün ve bilen Allah'ın ölçüsüdür.
İmam Zeynelabidin (a.s)'dan rivayet edildiğine göre, İmam hizmetçilerine şöyle diyordu: "Fecr doğmadan koyun kesmeyin;
çünkü Allah geceyi her şey için dinlenme vesilesi kılmıştır." (bk. es-Safî Tefsiri, elKâfî'den naklen.)

97. Kara ve denizin karanlıklarında
yolu bulasınız diye yıldızları sizin
için var eden O'dur. Gerçekten bilen bir topluluk için ayetleri, genişçe
açıkladık.
98. Sizi tek bir nefisten ortaya çıkaran
O'dur. (Sizin için) bir yerleşme yeri ve
bir de geçici mekân var etmiştir. Gerçekten ayetleri, anlayan bir topluluk
için genişçe açıklamışız.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 72)

99. Gökten bir su indiren O'dur. Sonra da biz o suyla her şeyin bitkisini
çıkardık. Ondan, üzerinde yığın yığın
taneler oluşturduğumuz yeşillik ortaya çıkardık; hurma ağacının tomur-

cuğundan da birbirine yakın salkımlar
vardır; (yine ondan) birbirine benzeyen
ve benzemeyen üzüm bahçeleri, zeytin
ve nar ortaya çıkardık. O (ağaçlar) meyve verince meyvesine ve bir de meyvenin
yetişmesine bakın. İşte bunlarda iman
eden bir topluluk için birçok ayet vardır.
100. Allah'a cinden olan ortaklar kıldılar.
Oysa onları O yarattı. Bilgileri olmadan
O'na oğullar ve kızlar uydurdular. O, onların nitelendirdikleri şeylerden münezzehtir ve yücedir.
101. Gökleri ve yeri örneksiz yaratandır.
O'nun bir eşi yokken nasıl çocuğu olabilir?!
Her şeyi O yaratmıştır ve O, her şeyi bilir.
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104. Gerçekten Rabbiniz katından size
basiretler (apaçık deliller ve alametler)
gelmiştir. Artık kim bilinçli davranırsa,
bu kendi yararınadır; kim de körleşirse, bu kendi zararınadır. Ben üzerinize
koruyucu değilim.
105. Böylece biz ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıklıyoruz. Bırak onlar, "Sen
ders aldın (bunları başkalarından öğrendin)." desinler. Biz, bilen bir toplum
için onu açıklamak istiyoruz.
106. Rabbinden sana vahyolunana uy.
O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir.
107. Allah dileseydi, onlar (Allah'a)
ortak koşmazlardı. Biz seni onlara
bekçi kılmadık ve sen onlara vekil de
değilsin.

102. İşte bu sizin Rabbiniz olan Allah'tır;
O'ndan başka hiçbir ilah yoktur; her şeyi
yaratandır; öyleyse O'na ibadet edin; O,
her şeye vekildir (her şeyi koruyan ve yönetendir).
103. Gözler O'nu idrak etmez; O gözleri
idrak eder. O, incelikleri bilendir ve (her
şeyden) haberdardır.
Ebu Haşim diyor ki: İmam Muhammed Taki
(a.s)'a, "Gözler O'nu idrak etmez." ayetini sordum, İmam şöyle buyurdu: "Ey Ebu Haşim! Kalplerdeki tasavvur gücü gözlerden daha dakiktir.
Örneğin tasavvur gücün ile Sind'i, Hindistan'ı
ve şimdiye kadar bulunmadığın, görmediğin
diğer ülkeleri de tasavvur edebiliyorsun. Buna
rağmen kalplerdeki tasavvur gücü bile O'nu
idrak edemiyor. Öyleyse gözler O'nu nasıl görebilir?!" (bk. Tabersî, el-İhticac, c.2, s.238)

108. Onların (müşriklerin) Allah'tan
başka çağırdıklarına sövmeyin ki, onlar
da düşmanlıkla (ve) bilmeyerek Allah'a
söverler. İşte böyle her topluma yaptıklarını güzel gösterdik. Sonra dönüşleri
ancak Rablerinedir. O, yapmakta oldukları işleri onlara bildirecektir.
109. Kendilerine bir ayet (mucize) gelirse, mutlaka ona iman edecekler diye
Allah'a sıkı sıkıya yemin ettiler. De ki:
"Ayetler ancak Allah'ın katındadır. O
(ayet) geldiği zaman da iman etmeyeceklerini bilir misiniz?"
110. Onların kalplerini ve gözlerini
ters çeviririz, ilk defa iman etmedikleri
gibi (yine de iman etmezler) ve onları şaşkınlık hâlinde azgınlıkları içinde
bırakırız.
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111. Eğer melekleri onlara indirseydik,
ölüler onlarla konuşsaydı ve topluluklar hâlinde her şeyi onların önünde bir
araya toplasaydık, yine de Allah dilemedikçe iman edecek değillerdi. Fakat
onların çoğu bilmezler.
112. Böylece her peygambere insan ve
cin şeytanlardan bir düşman var ettik.
Onlar aldatmak için birbirlerine gizlice
yaldızlı sözler aktarırlar. Rabbin dileseydi, bunu yapamazlardı. Artık onları
uydurdukları yalanlarla baş başa bırak.
113. Ahirete inanmayanların kalpleri
bu sözlere eğilim göstersin, bunlardan
hoşlansın ve işleyecekleri suçları işlesinler diye (buna yaptık).
114. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım?! Oysa açıklanmış olarak kitabı size
indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiklerimiz, O'nun (Kur'ân'ın) hak üzere
Rabbin tarafından indirildiğini bilirler.
O hâlde asla şüphecilerden olma.
115. Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet üzere tamamlandı. O'nun sözlerini değiştirecek yoktur. O, işitendir ve
bilendir.
116. Eğer yeryüzünde olanların çoğuna
uysan, seni Allah'ın yolundan saptırır-

lar. Onlar sadece zanna uyarlar ve onlar
sadece tahminde bulunurlar.
Kur'ân mantığında çoğunluk hakkın ölçüsü
sayılmaz. Bu gerçek, bu ve benzeri ayetlerde açıklanmıştır. Çünkü insanların çoğu, babalarının doğru yol üzere olduğunu sanarak
onların yolunu takip ederler ve o yola sarılıp
bağnazlığa kapılırlar. Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Takipçileri azdır diye hidayet yolunda yalnızlık hissine kapılmayın." (bk.
Nehcü'l-Belağa, s.181, Kısa Sözler: 201)

117. Kuşkusuz Rabbin, yolundan sapanı
daha iyi bilir O, hidayete ermiş olanı da
daha iyi bilir.
118. Artık Allah'ın ayetlerine iman ediyorsanız, (kesilirken) üzerine Allah'ın adı
anılan hayvanlardan yiyin.
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di dostlarına sizinle tartışsınlar diye
fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz,
şüphesiz siz de (Allah'a) ortak koşmuş
olursunuz.
122. Ölü iken dirilttiğimiz ve insanlar
arasında dolaşması için kendisine bir
nur verdiğimiz kimse, karanlıklarda
kalıp ondan çıkmayacak olan kimse
gibi olur mu?! İşte böylece kâfirlere
yaptıkları (kötü) işler süslü gösterildi.
119. Çaresiz yemek zorunda kaldıklarınız müstesna, haram kıldığı şeyleri size
açıklamışken üzerine Allah'ın adı anılan
hayvanlardan ne diye yemiyorsunuz?!
Kuşkusuz, birçokları heva ve heveslerine uyarak bilgisizce (insanları) saptırırlar. Şüphesiz, Rabbin haddi aşanları
daha iyi bilir.
120. Günahın açığını da, gizlisini de bırakın. Kuşkusuz, günah kazanmakta
olanlar, yakında işledikleri (günahlar) ile
cezalandırılacaklardır.
121. Üzerine Allah'ın adı anılmayan hay
vanlardan yemeyin. Kuşkusuz, bu itaatten çıkıştır. Şüphesiz, şeytanlar ken-

123. Ve böylece biz her beldeye büyük
azgınlarını hile yapsınlar diye yerleştirdik. Onlar sadece kendilerine hile
yaparlar, ama farkında olmazlar.
"Böylece her şehirde hile yapsınlar diye ileri
gelenleri, oranın suçluları yaptık…" diye de
tercüme edilebilir. (bk. Feyzü'l-İslam, Farsça
Kur'ân Tercümesi)

124. Onlara bir ayet geldiği zaman,
"Allah'ın peygamberlerine verilenin
bir benzeri bize verilinceye kadar biz
iman etmeyiz." derler. Allah risaletini
(elçilik görevini) nereye koyacağını
daha iyi bilir. Suç işleyenler, yapmakta
oldukları hilelere karşılık yakında Allah katında bir aşağılanmaya ve bir de
şiddetli azaba uğrayacaklardır.
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125. Allah kimi hidayete erdirmek isterse, gönlünü İslam'a açar; kimi de
saptırmak isterse, göğe zorlukla yükseliyormuş gibi kalbini daraltır ve sıkıntılı kılar. İşte Allah, bu şekilde pisliği iman etmeyen insanların üzerine
bırakır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 73)

126. Bu, Rabbinin doğru yoludur. Şüphesiz, öğüt alan topluluk için ayetlerimizi genişçe açıkladık.
127. Rablerinin katında esenlik yurdu onlarındır ve O, yapmış oldukları
amellerden dolayı onların velisidir
(dost ve koruyucusudur).
128. (Allah) onların hepsini bir araya toplayacağı gün (şöyle der): "Ey
cin topluluğu! İnsanlardan birçoğunu elde ettiniz." İnsanlardan onlara
uyanlar, "Rabbimiz! Biz birbirimizden
yararlandık ve bizim için belirlediğin
sürenin sonuna ulaştık." derler. (Allah,) "Yeriniz ateştir; Allah'ın dilediği
müstesna, orada ebedi kalacaksınız.
Şüphesiz, Rabbin hikmet sahibidir ve
bilendir." der.
Burada "veli" sözcüğünün, sözlük anlamı
göz önünde bulundurularak "takip eden"
ve "uyan" olarak tercüme edilmiştir.

129. İşte böylece kazandıkları (günahlar) yüzünden zalimlerin bir kısmını
diğer bir kısmına musallat ederiz.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan rivayet
edildiğine göre şöyle buyurmuştur: "Allah,
zalimden ancak başka bir zalim vasıtasıyla intikam alır. Allah'ın, 'Zalimlerin bir kısmını
diğer bir kısmına musallat ederiz.' buyurma-

sı da bunu ifade eder." bk. Ayyaşî ve es-Safî
Tefsirleri)

130. "Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimizi anlatan ve bugünkü buluşmanız hakkında sizi uyaran
peygamberler gelmedi mi?!" Onlar, "Biz
kendi aleyhimize şahitlik ediyoruz (peygamberlerin geldiğine itiraf ediyoruz)."
derler. Dünya hayatı onları aldattı ve
kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine
şahitlik ettiler.
131. Bu (peygamberlerin gönderilişi) şunun içindir ki: Rabbin, beldelerin halkını
işledikleri zulümlerden dolayı onlar habersizken helak edici değildir.
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132. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin, onların yaptıklarından gafil değildir.
133. Rabbin ihtiyaçsızdır ve rahmet sahibidir. Sizi başka bir topluluğun soyundan
meydana getirdiği gibi, dilerse sizi yok
eder ve dilediğini yerinize getirir.
134. Size vadedilen şey mutlaka gelecektir ve siz (O'nu) âciz kılamazsınız.
135. De ki: "Ey kavmim! Kendinize yakışanı yapın! Ben de (kendime yakışanı)
yapacağım. İleride yurdun (güzel) akıbetinin kime ait olduğunu bileceksiniz.
Şüphesiz, zalimler kurtuluşa ermezler."
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136. Allah'ın yarattığı ekinler ve hayvanlardan O'na bir pay ayırdılar. Kendi zanlarınca, "Bu Allah için, bu da
O'na ortak bildiklerimiz için." dediler. Ortak bildiklerine ait olan, Allah'a
ulaşmaz; ama Allah'a ait olan ortak bildiklerine ulaşır. Onların yargıları ne de
kötüdür!
137. Aynı şekilde ortak bildikleri (putlar), onları helake sürüklemek ve dinlerini karıştırmak (ve belirsiz kılmak)
için müşriklerin birçoğuna, evlatlarını
öldürmeyi güzel gösterdi. Allah dileseydi, bunu yapamazlardı. Öyleyse
uydurdukları şeylerle onları baş başa
bırak.
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138. Yine (müşrikler) kendi zanlarınca,
"Şunlar, yasak (haram) hayvanlar ve
ekindir; onları bizim dilediğimiz kimseler dışında kimse yiyemez.
Şunlar da, sırtlarına binilmesi
haram kılınmış hayvanlardır."
dediler. Bazı hayvanlar da var
ki, (keserken) üzerine Allah'ın
adını anmazlar ve bu işi yalanla Allah'a isnat ederler. Yakında
ettikleri iftira yüzünden (Allah)
onları cezalandıracaktır.
139. "Şu hayvanların karnında olan
(yavrular), sadece erkeklerimize mahsustur ve eşlerimize (onları yemek)
haramdır; ama (o yavru) ölü olursa
onların hepsi onda ortaktır." dediler.
Yakında (Allah) bu açıklamalarının cezasını verecektir. Şüphesiz, O hikmet
sahibidir ve bilendir.
140. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce
çocuklarını öldürenler ve Allah'a yalan
isnat ederek Allah'ın verdiği rızkları haram kılanlar ziyana uğramışlardır. Gerçekten onlar (hak yoldan) sapmışlardır
ve zaten hidayete erişmemişlerdi.
141. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, hurma ağaçlarını, değişik ürünleri
olan ekinleri, birbirlerine benzeyen ve
benzemeyen zeytin ve nar ağaçlarını
var eden O'dur. Meyve verince meyvelerinden yiyin, devşirme ve toplama

zamanı da hakkını verin ve israf etmeyin.
Kuşkusuz O, israf edenleri sevmez.
Ehl-i Beyt'ten gelen hadislere göre, ayette yer
alan "devşirme ve toplama zamanı da hakkını verin" ifadesinden maksat farz olan zekâtın
dışında olan bir haktır. el-Kâfî'de İmam Sadık
(a.s)'dan şöyle nakledilir: "Ekinde iki hak vardır;
biri bilinen zekâttır, diğeri ise toplama işi bitinceye kadar fakirlere toplanan ürünlerden Allah rızası için avuç avuç veya demet demet
verilmektir." (bk. es-Safî Tefsiri, el-Kâfî ve Ayyaşî
Tefsiri'nden naklen)

142. Evcil hayvanlardan yük taşıyanı ve
yük taşımayanı var edendir. Allah'ın size
verdiği rızktan yiyin ve Şeytan'ın adımlarını takip etmeyin. Gerçekten de o, size
apaçık bir düşmandır.
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kimseden daha zalim kim olabilir?!
Gerçekten Allah, zalimler topluluğunu
hidayete erdirmez.

143. (Hayvanlardan) sekiz çifti var edendir. Koyundan iki ve keçiden de iki. De
ki: "(Allah) o iki erkeği mi haram kılmış,
yoksa o iki dişiyi mi, yoksa o iki dişinin
rahimlerinde bulunanları mı (yavruları
mı)? Eğer doğru söylüyorsanız, bilgiye
dayanarak bana bildirin."
144. Deveden iki ve sığırdan da iki (dişi
ve erkek çiftini var edendir). De ki: "(Allah) o iki erkeği mi haram kılmış, yoksa o
iki dişiyi mi, yoksa o iki dişinin rahimlerinde bulunanları mı (yavruları mı)? Yoksa Allah size bunu tavsiye ederken şahit
miydiniz? O hâlde bilgisizce insanları
saptırmak için Allah'a yalan isnat eden

145. De ki: "Bana vahyolunanların içinde leş, (hayvan kesilirken) akıtılmış
kan, domuz eti -ki kuşkusuz o pistirve itaatsizlikle Allah'tan başkasının adı
anılarak kesilen hayvandan başka, yiyene haram kılınmış bir şey bulmuyorum." Kim başkasına zulmetmeksizin
ve sınırı aşmaksızın (bunları yemek
hususunda) çaresiz kalırsa, şüphesiz
ki Rabbin bağışlayandır ve merhamet
edendir.
Ayetin son bölümü ile ilgili olarak bk. Bakara: 173 ayetin açıklaması.

146. Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun ise,
sırtında veya bağırsaklarında olanlar
veya kemiğe karışanlar dışındaki içyağlarını onlara haram kıldık. Haksızlıkları yüzünden onları işte bununla
cezalandırdık. Kuşkusuz, biz doğru
söyleyeniz.
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147. Eğer seni yalanlasalar, de ki: "Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. (Bununla
birlikte) O'nun azabı suçlular topluluğundan geri çevrilmez."
148. (Allah'a) ortak koşanlar diyecekler ki: "Allah dileseydi, biz ve babalarımız (Allah'a) ortak koşmazdık ve bir
şeyi de (kendi yanımızdan) haram kılmazdık." Onlardan öncekiler de (peygamberleri) işte böyle yalanladılar da
sonuçta bizim azabımızı tattılar. De ki:
"Sizin yanınızda bize açıklayabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna
uyuyorsunuz ve yalnızca tahmin üzere konuşuyorsunuz."
149. De ki: "Öyleyse yetkin (eksiksiz)
hüccet Allah'ındır. Eğer O dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi."
"De ki: Öyleyse yetkin (eksiksiz) hüccet
Allah'ındır." ayeti hakkında sorulduğunda
İmam Sadık (a.s)'ın, şöyle dediği nakledilmiştir: "Kıyamet günü Yüce Allah kula şöyle hitap edecektir: 'Kulum biliyor muydun?'
Eğer 'Evet.' derse Allah, 'Niçin amel etmedin?' diyecektir. Eğer bilmeyen biri olursa
ona da, 'Öğrenerek amel etmen gerekmez
miydi?' diyecektir. Böylece Allah, kulun delilini çürütecek ve mağlup edecektir. İşte
Allah'ın yetkin delili bundan ibarettir." (bk.
es-Safî Tefsiri, el-Emalî'den naklen.)
el-Kâfî'de yer alan bir hadise göre, İmam
Musa Kâzım (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'ın
kulları üzerinde iki hücceti (açık delili) vardır:
Biri açıkta olan hüccet ve diğeri içte olan
hüccet. Açıkta (dışta) olan hüccet peygamberler, resuller ve imamlardır. İçte olan
hüccet ise akıllardır." (bk. es-Safî Tefsiri, elKâfî'den naklen.)

150. De ki: "Allah'ın bunu haram kıldığına dair şahitlik eden şahitlerinizi ge-

tirin." Eğer şahitlik ederlerse, sen onlarla
şahitlik etme ve ayetlerimizi yalanlayanların, ahirete inanmayanların ve (başka
şeyleri) Rablerine denk tutanların heva
ve heveslerine uyma.
151. De ki: "Gelin Rabbinizin size haram
kıldığı şeyleri okuyayım: Allah'a hiçbir
şeyi ortak koşmayın; baba ve anneye iyilikte bulunun; çocuklarınızı yoksulluk
yüzünden öldürmeyin; size de, onlara da
biz rızk veriyoruz; kötülüklerin açığına
da, gizlisine de yaklaşmayın ve hak olan
durum müstesna, Allah'ın haram kıldığı
nefsi öldürmeyin. İşte düşünüp anlayasınız diye (Allah) bunları size tavsiye etti."
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154. Sonra iyilik yapana (nimetlerini)
tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya
kitabı verdik. Olur ki, Rablerine kavuşacaklarına inanırlar.

152. "Yetimin malına, erginlik çağına erişinceye kadar en iyi tutum (o malları korumak gayesi) dışında yaklaşmayın; ölçü
ve tartıyı adaleti gözeterek tam tutun;
biz herkesi ancak gücü yettiği miktarda
yükümlü kılarız; bir şey söylediğinizde,
yakınlarınız hakkında olsa bile adaleti
gözetin ve Allah'ın ahdine vefa edin. İşte
öğüt alasınız diye (Allah) bunları size
tavsiye etti."
153. "Kuşkusuz ki, bu benim doğru yolumdur. Artık bu yola uyun; sizi O'nun
yolundan ayrı düşürecek diğer yollara
uymayın. İşte takvalı olasınız diye (Allah) bunları size tavsiye etti."

155. Bu da bizim indirdiğimiz kutlu bir
kitaptır; ona uyun ve takvalı olun ki,
size merhamet edilsin.
156. (Bu kitabı indirdik ki,) "Kitap, sadece bizden önceki iki taifeye (Yahudiler ve Hıristiyanlara) inmiştir ve biz
onların okuduklarından habersizdik."
demeyesiniz.
157. Ya da, "Eğer bize kitap inseydi,
biz hidayette onlardan daha ileri olurduk." demeyesiniz. İşte Rabbinizden
size apaçık delil, hidayet ve rahmet
gelmiştir. Öyleyse Allah'ın ayetlerini
yalanlayan ve onlardan yüz çeviren
kimseden daha zalim kimdir?! Yakında ayetlerimizden yüz çevirenleri,
yüz çevirmelerinden ötürü en şiddetli
azapla cezalandıracağız.
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158. Onlar, kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini yahut
Rabbinin bazı ayetlerinin (mucizelerinin) gelmesini mi bekliyorlar?! Rabbinin ayetlerinin bazısı geldiği gün,
önceden iman etmemiş veya imanlı
iken bir hayır kazanmamış kimseye (o
gün) iman etmesi bir yarar sağlamaz.
De ki: "Bekleyin; şüphesiz ki, biz de
beklemekteyiz."
159. Dinlerini bölüp fırka fırka olanlarla senin bir ilişkin yoktur. Onların işleri
Allah'a kalmıştır. Sonra O, kendilerine
yapmakta olduklarını bildirecektir.
Peygamber'den (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: "Ümmetim yetmiş üç fırka olacaktır.
Hepsi ateştedir, yalnız biri hariç. O da, vasim
olan Ali'ye uyanlardır..." (bk. es-Safî Tefsiri)

160. Kim bir iyilik getirirse, ona on katı
vardır ve kim bir kötülük getirirse, ancak onun misliyle karşılık görür ve onlar haksızlığa uğramazlar.
161. De ki: "Rabbim beni doğru bir
yola, sağlam bir din olan, hakka yönelmiş İbrahim'in dinine iletmiştir;. O (İbrahim), müşriklerden değildi."

164. De ki: "Allah her şeyin Rabbi iken
O'ndan başka kendime bir Rab mi arayayım?! Herkesin kazandığı (günah), yalnız kendi aleyhinedir. Hiçbir günahkâr,

(İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle rivayet edilmiştir: "Haniflik (hakka yönelmiş
olan İbrahim'in dini), hiçbir şeyi açıklamadan
bırakmamıştır. Hatta tırnağı kesmek, bıyığı kısaltmak ve sünnet olmak da hanif dinin kuralları arasında yer alır." (bk. Ayyaşî Tefsiri)

başkasının günah yükünü taşımaz. Sonra

162. De ki: "Benim namazım, ibadetlerim (hac amellerim) hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi Allah içindir."

165. Verdiği şeyler hakkında sizi sına-

163. "O'nun bir ortağı yoktur. Bana bu
emredildi ve ben Allah'a teslim olanların (Müslümanların) ilkiyim."

le üstün yapan O'dur. Şüphesiz, Rabbin

dönüşünüz Rabbinizedir ve O, hakkında
ayrılığa düştüğünüz şeyi (n gerçeğini)
size bildirecektir."
mak için yeryüzünde sizi halifeler kılan
ve bazılarınızı bazılarınızdan derecelerçabuk azap edendir ve şüphesiz O, çok
bağışlayan ve sürekli merhamet edendir.
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dirdiğimiz bir kitaptır. Öyleyse
ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.
3. Rabbinizden size indirilene uyun;
onu bırakarak başka velilere uymayın.
Ne de az öğüt alıyorsunuz!
4. Nice beldeler var ki, biz onları helak
ettik. Azabımız, gece uyurken veya gündüz istirahat ederken onlara gelmişti.
5. Azabımız onlara gelince, onların sözleri sadece, "(Biz bunu hak ettik.) Gerçekten biz zalimdik." demek olmuştur.
6. Kuşkusuz, kendilerine elçi gönderilenleri mutlaka sorgulayacağız. Kuşkusuz, elçileri de mutlaka sorgulayacağız.
7. Şüphesiz, onlara (yaptıklarını) bilerek anlatacağız. Biz (onlardan) uzak
değildik.
(7)
A'RÂF SÛRESİ
Medine'de inen üç ayeti (163-165. ayetler) dışında Mekke'de inmiştir; 206 ayettir.
46-48 ayetlerinde yükseklik anlamına gelen
A'raf'dan bahsedildiği için bu ad verilmiştir.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir:
"Kim A'raf Sûresi'ni her ay okursa, kıyamette
kendilerine ne bir korku, ne de üzüntü olan
kimselerden olur. Kim de her hafta okursa, kıyamette hesaba çekilmeyecek kimselerden
olur." (bk. Ayyaşî Tefsiri)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Elif, Lâm, Mîm, Sâd.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 74)

2. Bu, (insanları) uyarman için ve müminlere bir hatırlatma ve öğüt olarak sana in-

8. O gün tartı haktır. Artık kimin terazisi ağır gelirse, işte onlar, kurtuluşa
erenlerdir.
9. Kimin de terazisi hafif gelirse, işte
onlar, ayetlerimize zulmettiklerinden
kendilerini (varlık sermayelerini) ziyan edenlerdir.
10. Gerçekten sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim araçları sağladık; (ama) ne de az şükrediyorsunuz!
11. Gerçekten sizi yarattık, sonra size
şekil verdik, sonra da meleklere, "Âde
m'e secde edin." dedik. İblis dışında
hepsi secde etti; sadece o, secde edenlerden olmadı.
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12. (Allah,) "Sana emrettiğimde seni
secde etmekten ne alıkoydu?" dedi. O,
"Ben ondan daha iyiyim; beni ateşten
yarattın, onu ise çamurdan yarattın."
dedi.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 75)

13. (Allah) dedi ki: "Oradan aşağı in;
orada büyüklük taslamak sana düşmez; hemen çık; şüphesiz, sen aşağılık
kimselerdensin."
14. (İblis,) "(İnsanların tekrar) dirilecekleri güne kadar bana süre tanı."
dedi.
15. (Allah,) "Sen, süre tanınanlardansın." dedi.
16. (İblis,) "Beni azdırmana karşılık onları aldatmak için mutlaka senin doğru
yolun üzerinde oturacağım." dedi.
17. "Sonra önlerinden, arkalarından,
sağlarından ve sollarından onlara
(doğru) geleceğim ve sen onların çoğunu şükreder bulmayacaksın."
18. (Allah) dedi ki: "Oradan (makamından) kınanmış ve kovulmuş hâlde dışarı çık! Gerçekten onlardan kim sana
uyarsa, cehennemi sizin tümünüzle
dolduracağım."

size bu ağacı, sadece melek olursunuz
veya ebedileşen kimselerden olursunuz
diye yasakladı." dedi.
21. Ve o ikisine, "Ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim." diye yemin etti.
22. Böylece onları aldatarak (makamla-

19. "Ey Âdem! Sen ve eşin de bu cennette yerleşin. İstediğiniz yerden yiyin;
ancak bu ağaca yaklaşmayın! Yoksa
zalimlerden olursunuz."

rından) indirdi. Ağacı tattıklarında avret

20. Derken Şeytan kendilerinden gizli tutulmuş avret yerlerini göstermek
için onlara vesvese verdi. "Rabbiniz

"Ben size bu ağacı yasaklamadım mı?! ve

yerleri kendilerine göründü. Derhal cennet yapraklarından kendilerini örtmeye
koyuldular. Rableri onlara şöyle nida etti:
'Şeytan size apaçık bir düşmandır.' demedim mi?!"
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27. Ey Âdemoğulları! Avret yerlerini
kendilerine göstermek için elbiselerini
üzerlerinden çıkararak baba ve annenizi (aldatıp) cennetten çıkardığı gibi,
Şeytan sizi de aldatmasın. Şüphesiz o
ve kabilesi, onları görmediğiniz yerden sizi görürler. Şüphe yok ki, biz
şeytanları iman etmeyenlerin dostları
ve velileri kıldık.

23. (Âdem ve eşi) dediler ki: "Rabbimiz!
Biz kendimize zulmettik. Bizi bağışlamaz
ve bize acımazsan, mutlaka ziyan edenlerden oluruz."

28. Kötü bir iş yaptıklarında, "Babalarımızı bu davranış üzere bulduk, Allah
da bize bunu emretti." derler. De ki:
"Allah kötü işi emretmez. Bilmediğiniz
bir şeyi mi Allah'a isnat ediyorsunuz?!"

25. (Allah) dedi ki: "Orada yaşayacak,
orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız."

29. De ki: "Rabbim adaleti emretmiştir
ve her secde yerinde yüzünüzü dosdoğru (Allah'a) yöneltin. Dini O'nun
için halis kılarak (yalnız O'nun dinine
boyun eğerek) O'nu çağırın. Sizi (varlığınızı) başlattığı gibi, tekrar (O'na)
döneceksiniz."

26. Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örten ve süs olarak kullanılan elbise
indirdik. Takva elbisesi ise, işte o daha
iyidir. Bu, Allah'ın ayetlerindendir; olur
ki öğüt alırlar.

30. Bir kesimi hidayete eriştirdi, bir kesime de sapıklık hak oldu. Çünkü onlar,
Allah'ı bırakıp O'nun yerine şeytanları
kendilerine dost ve veli edindiler. Kendilerini de hidayette sanıyorlar!

24. (Allah) dedi ki: "Birbirinize düşman
olarak (yere) inin. Size yeryüzünde bir
süre için yerleşme ve yararlanma imkânı
vardır."
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31. Ey Âdemoğulları! Her mescitte süslerinizi üzerinize alın. Yiyin, için, ama
israf etmeyin (aşırı gitmeyin). Şüphesiz, Allah israf edenleri sevmez.
İmam Hasan (a.s) namaz için kalktığı zaman en güzel elbiselerini giyinirdi. İmam'a,
"Niçin en güzel elbiseni giyiniyorsun?" diye
sordular. İmam, "Allah güzeldir ve güzelliği
de sever..." dedi, sonra bu ayeti okudu ve,
"Allah en güzel elbisemi giyinmemi seviyor."
dedi. (bk. Ayyaşî Tefsiri)

32. De ki: "Allah'ın kulları için ortaya
çıkardığı süsleri ve temiz rızkları kim
haram kıldı?" De ki: "Bunlar, dünya
hayatında iman edenler içindir. Kıyamet gününde ise, (bunlardan yararlanmak) yalnız onlara mahsustur." Böylece ayetlerimizi bilen bir topluluk için
açıklıyoruz.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 76)

33. De ki: "Rabbim sadece açık veya
gizli olan kötü işleri, günahı, haksız
saldırganlığı, hakkında bir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmayı ve
bilmediğiniz şeyi Allah'a isnat etmeyi
haram kılmıştır.
34. Her topluluğun bir süresi vardır;
süreleri dolunca ne bir saat geri kalırlar, ne de öne geçerler.
35. Ey Âdemoğulları! İçinizden ayetlerimizi size açıklayan peygamberler
size geldiğinde, kim takvalı olur ve

kendini düzeltirse, onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmezler de.
36. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara
karşı büyüklük taslayanlar ise, işte onlar,
ateşin adamlarıdır ve onlar orada ebedi
kalacaklar.
37. Allah'a yalan isnat eden veya O'nun
ayetlerini yalanlayan kimseden daha
zalim kim var?! İşte bunlara kitapta belirlenen pay ulaşır. Sonunda elçilerimiz
canlarını almak için onlara geldiğinde,
"Allah'ı bırakıp O'nun yerine çağırdığınız şeyler nerededir?" derler. Onlar, "Bizden kaybolup gittiler." derler. (Böylece)
kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine
şahitlikte bulunurlar.
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kapıları açılmaz ve deve iğnenin deliğinden geçmedikçe cennete de giremezler. İşte biz suçluları böyle cezalandırırız.

38. (Allah) der ki: "Sizden önce gelip geçen cin ve insan toplulukları arasında siz
de ateşe girin." Her topluluk (oraya) girince kendi yoldaşına lanet eder. Onların
hepsi orada bir araya toplanınca sonrakiler öncekiler hakkında şöyle derler: "Ey
Rabbimiz! İşte bunlar bizi saptırdılar.
Onlara iki kat ateş azabı ver." (Allah) der
ki: "Her iki topluluğa da iki kat azap vardır; ama (siz) bilmiyorsunuz."
39. Öncekiler sonrakilere, "Sizin bize karşı bir üstünlüğünüz yoktur. Kazandıklarınıza karşılık tadın azabı!" derler.
40. Kuşkusuz, ayetlerimizi yalanlayıp on
lara karşı büyüklük taslayanlara göğün

41. Onlar için cehennemden bir döşek
ve üzerlerinde de (ateşten) örtüler vardır. İşte biz zulmedenleri böyle cezalandırırız.
42. İman eden ve iyi işler yapanlar, -ki
biz kişiyi ancak gücü dâhilinde yükümlü kılarız- işte onlar, cennetliktirler ve onlar orada ebedi kalacaklardır.
43. Kalplerinde olan her türlü kini çıkarırız. (Saraylarının) altlarından nehirler akar ve, "Bizi buna hidayet eden
Allah'a hamdolsun. Allah bizi hidayet
etmeseydi, asla hidayete erişmezdik.
Şüphesiz, Rabbimizin elçileri hakkı getirdiler." derler. Onlara şöyle seslenilir:
"Yapmakta olduğunuz ameller karşılığında işte bu cenneti miras aldınız."
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44. Cennetlikler cehennemliklere, "Biz
Rabbimizin vaadini hak bulduk, acaba siz de Rabbinizin vaadini hak buldunuz mu?" diye seslenirler.
Onlar, "Evet." derler. Sonra bir
ilan eden aralarında şöyle ilan
eder: "Allah'ın laneti zalimlere
olsun!"
45. "Onlar ki (insanları) Allah'ın yolundan alıkoyar ve o yolu eğri yapmak isterler ve onlar ahireti de inkâr ederler."
46. O iki topluluk (cennetlikler ve cehennemlikler) arasında bir perde vardır. Ve A'râf'ta (yükseklerde), herkesi
simasından tanıyan adamlar vardır.
(Bunlar,) arzu ettikleri hâlde henüz
cennete girmemiş olan cennetliklere,
"Selam olsun size!" diye seslenirler.
47. Gözleri cehennem halkına doğru
çevrilince de, "Rabbimiz! Bizi zalimlerle beraber kılma!" derler.
48. A'râf'ta bulunanlar, simalarıyla ta
nıdıkları bazı kimselere seslenerek
şöyle derler: "Topluluğunuz ve böbürlenmeniz size hiçbir yarar sağlamadı."
49. "Allah'ın kendi rahmetine kavuşturmayacağına dair yemin ettiğiniz,
bunlar (cennetlikler) mıydı?" (Cennetliklere de şöyle derler:) "Cennete
girin; size bir korku yok ve siz üzülmeyeceksiniz de."
50. Cehennemlikler cennetliklere, "O
sudan veya Allah'ın size verdiği rızktan (biraz da)bize akıtın diye sesle-

nirler." (Cennetlikler,) "Allah, bunları
kâfirlere haram kılmıştır." derler.
51. "Onlar ki dinlerini eğlence ve oyun
yaptılar ve dünya hayatı kendilerini aldattı." İşte onlar bu günle karşılaşacaklarını
unuttukları ve ayetlerimizi inkâr ettikleri
gibi, biz de bugün onları unuturuz.
(İmam Ali (a.s)'ın bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak
şöyle dediği nakledilir: "Unutmaktan, Allah'ın
onları dünya yurdunda O'na ve peygamberlerine iman edip gizlide O'ndan korkarak
O'nu anan ve O'na itaat eden dostları gibi
mükâfatlandırmadığı kastedilmiştir. Araplar
bazen, 'Falan adam beni unuttu ve bizi hatırlamıyor.' derler ve bundan, onlar için bir iyilik
yapılmasını buyurmadığını ve onları anmadığını kastederler."bk. es-Safî Tefsiri, Saduk'un etTevhid kitabından naklen.)
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54. Kuşkusuz, Rabbiniz gökleri ve yeri
altı günde yaratan Allah'tır. Sonra Arş'a
egemen oldu. Gündüzü durmadan onu
kovalayan gece ile örter. Güneş, ay ve
yıldızlar, O'nun emrine boyun eğmişlerdir. Bil ki, yaratmak ve emir O'nundur.
Âlemlerin Rabbi olan Allah yücedir.

52. Gerçekten biz onlara bilerek açıkladığımız, iman eden topluluk için hidayet ve
rahmet kaynağı olan bir kitap getirdik.
53. Onlar sadece onun (Kur'ân'ın) te'vilini
mi (açıkladığı sonucu mu) bekliyorlar?!
Onun te'vili geldiği gün onu önceden
unutmuş olanlar, "Gerçekten Rabbimizin
elçileri hakkı getirdiler. Şimdi aracılarımız var mı ki bizim için aracılık etsinler
ya da geri döndürülebilir miyiz ki önceden yaptığımız amellerden farklı şekilde
amel edelim? Şüphesiz, onlar kendilerini
ziyan etmişlerdir ve uydurdukları yalan
şeyler kaybolup gitmiştir.

Yani, varlıkları yaratmak ve iradesi gereği onlarda tasarruf etmek O'na aittir. (bk.
Cevamiu'l-Cami' Tefsiri.) Bazılarına göre de
yaratmaktan maksat, madde âleminin yaratılışı ve emirden maksat da ruhlar âleminin
var edilişidir. (bk. es-Safî Tefsiri.)

55. Rabbinizi yalvararak ve gizlice çağırın. Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez.
56. Düzeltildikten sonra yeryüzünde
bozgunculuk çıkarmayın. O'nu korku
ve ümit ile çağırın. Şüphesiz, Allah'ın
rahmeti iyilere yakındır.
57. Rahmetinin önünde müjdeci olarak
rüzgârları gönderen O'dur. Rüzgârlar
ağır bir bulutu yüklendiğinde onu ölü
bir memlekete doğru süreriz. Ondan su
indiririz ve onunla bütün meyvelerden
çıkarırız. İşte ölüleri de (kabirlerden)
böyle çıkarırız. Olur ki öğüt alırsınız.
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58. Temiz şehrin bitkisi Rabbinin izniyle
(yerden) çıkar. Kötü şehirden ise az ve
yararsız bitkiden başka bir şey çıkmaz.
Ayetlerimizi şükreden topluluk için işte
böyle değişik şekillerde açıklıyoruz.
59. Gerçekten Nuh'u kendi kavmine
gönderdik. O, "Allah'a ibadet edin; sizin O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ben sizin için büyük bir günün
azabından dolayı korkuyorum." dedi.
60. Kavminin ileri gelenleri ise, "Biz
seni apaçık bir sapıklıkta görüyoruz."
dediler.
61. (Nuh,) "Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur; ama ben,
âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen
bir peygamberim." dedi.
62. "Rabbimin risaletlerini (mesajlarını) size iletiyorum, size öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri Allah
katından biliyorum."
63. "Sizi uyarması, sizin de takvalı olmanız ve belki merhamete ulaşmanız
için içinizden bir kişi aracılığıyla Rabbinizden size bir öğüt ve hatırlatma
gelmesine şaşırdınız mı?!"
64. Onu yalanladılar, biz de onu ve
gemide onunla birlikte olanları kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayanları
suda boğduk. Kuşkusuz, onlar kör bir
topluluktu.
65. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u
gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Al
lah'a kulluk edin; sizin O'ndan başka
hiçbir ilahınız yoktur. (Allah'a karşı
gelmekten) sakınmıyor musunuz?!"

İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Hz.
Nuh (a.s)'ın vefat zamanı geldiğinde kendi şiasını çağırdı ve, 'Bilin ki benden sonra gaybet
dönemi olacaktır. Bu dönemde tağutlar ortaya çıkacaktır. Aziz ve Celil Allah sizi evlatlarımdan güzel simalı, güvenilir, vakarlı, yaratılış
ve ahlakta bana benzeyen ve kıyam edecek
olan Hud adlı birisiyle kurtaracaktır.' dedi." (bk.
es-Safî Tefsiri, İkmalu'd-Din'den naklen.)

66. Kavminden küfre sapmış ileri gelenleri dediler ki: "Kuşkusuz, biz seni bir
beyinsizlik içinde görüyoruz ve yalancılardan olduğunu sanıyoruz."
67. (Hud) dedi ki: "Ey kavmim! Bende
bir beyinsizlik yoktur; ama ben, âlem
lerin Rabbi tarafından (gönderilmiş) bir
elçiyim."
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yenlerden isen, bize vadettiğin şeyi
(azabı) getir." dediler.
71. (Hud,) dedi ki: "Artık Rabbinizden
size bir azap ve gazabın gelişi kesinleşti. Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve babalarınızın
koymuş olduğu birtakım isimler (putlar) hakkında mı benimle tartışıyorsunuz?! Öyleyse bekleyin; doğrusu ben
de sizinle beraber bekleyenlerdenim."

68. "Rabbimin risaletlerini (mesajlarını)
size iletiyorum ve ben sizin için güvenilir
bir nasihatçiyim."
69. "Sizi uyarmak için içinizden bir kişi
aracılığıyla Rabbinizden size bir öğüt
gelmesine şaşırdınız mı?! (Allah'ın) sizi
Nuh kavminden sonra onların yerine
getirdiğini ve yaratılış bakımından sizi
daha güçlü kıldığını hatırlayın. Öyleyse
Allah'ın nimetlerini anın ki, belki kurtuluşa eresiniz."
70. Onlar, "Bize tek bir Allah'a ibadet ede
lim ve babalarımızın taptıklarını bıraka
lım diye mi geldin?! Eğer doğru söyle-

72. Sonuçta onu ve onunla beraber
olanları tarafımızdan" bir rahmet ile
kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayan
ve iman etmeyen kimselerin kökünü
kazıdık.
73. Semud'a (Semud kavmine) da kardeşleri Salih'i (gönderdik). O, "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan
başka hiçbir ilahınız yoktur. Rabbinizden size apaçık bir delil gelmiştir. İşte
size bir ayet olarak Allah'ın şu devesi.
Onu bırakın Allah'ın yerinde yesin ve
sakın ona kötü davranmayın; yoksa
acı bir azap sizi yakalar." dedi.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle nakledilir: "Hz. Salih, denizin kenarında,
hane sayısı kırkı bulmayan küçük bir köyden
ibaret Semud kavmine gönderilmiştir." (bk.
es-Safî Tefsiri, İkmalu'd-Din'den naklen.)
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74. "Sizi Ad kavminden sonra sizi onların yerine getirdiğini ve yeryüzünde
yerleştirdiğini hatırlayın. Ovalarında
kendinize saraylar yapıyor ve dağları
oyarak kendinize evler yapıyorsunuz.
Öyleyse Allah'ın nimetlerini anın ve
bozgunculuğa yönelerek yeryüzünde
fesat çıkarmayın."
75. Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, iman edenlerden zayıf
düşürülmüş kimselere, "Siz Salih'in,
Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?" dediler. Onlar, "Biz
onunla gönderilene iman etmekteyiz." dediler.

78. Bunun üzerine onları o sarsıntı yakala-

76. Büyüklük taslayan kimseler, "Biz
sizin iman ettiğiniz şeyi inkâr ediyoruz." dediler.

80. Lut'u da (gönderdik). Hani o kavmi

77. Sonunda deveyi kestiler, Rableri
nin emrinden çıktılar ve, "Ey Salih!
Eğer (gerçekten) peygamberlerden
isen, bizi tehdit ettiğin şeyi (azabı) getir." dediler.

işi mi yapıyorsunuz?!" demişti.

dı, böylece evlerinde helak oldular.
79. (Salih) onlardan yüz çevirdi ve, "Ey
kavmim! Ben size Rabbimin mesajını ilettim ve size nasihat ettim. Ama siz nasihat
edenleri sevmiyorsunuz." dedi.
ne, "Âlemlerden hiç kimsenin sizden
önce yapmamış olduğu apaçık çirkin bir
81. "Siz kadınları bırakıp da şehvet ile erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır; siz aşırı
giden bir topluluksunuz."
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82. Kavminin cevabı ise, sadece, "Bunları
beldenizden dışarı çıkarın; çünkü bunlar,
temizlik iddiasında olan kimselerdir."
demek olmuştu.
83. Biz onu ve helak olanlar arasında kalan karısı dışında ailesini kurtardık.
84. Ve onların üzerine bir yağmur yağdırdık. Bak, suçluların sonu nasıl oldu!
85. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i (gönderdik). O, "Ey kavmim! Allah'a kulluk
edin; sizin O'ndan başka hiçbir ilahınız
yoktur. Rabbinizden size apaçık bir delil
gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların mallarını eksiltmeyin ve düzel-
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tilmesinden sonra (tekrar) yeryüzünde
bozgunculuk çıkarmayın. Mümin iseniz, bu sizin için daha hayırlıdır."
86. "(İnsanları) korkutmak ve Allah'a
iman edenleri O'nun yolundan alıkoymak ve onda bir eğrilik aramak için
her yol üzerinde oturmayın. Sayınız az
iken sizi çoğalttığını hatırlayın. Bakın,
bozguncuların sonu nasıl oldu!"
87. "İçinizden bir topluluk benimle
gönderilene inanmış ve bir topluluk
da inanmamışsa, Allah aramızda hükmedinceye kadar bekleyin; O, hükmedenlerin en iyisidir."
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88. Kavminden üstünlük taslayan ileri
gelenleri, "Ey Şuayb! Ya mutlaka bizim
dinimize dönersiniz ya da kesinlikle
seni ve seninle birlikte iman edenleri
kendi beldemizden çıkarırız." dediler.
(Şuayb,) "Bunu istemesek de mi?" dedi.
89. "Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra ona dönersek, kuşkusuz
Allah'a yalan isnat etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah'ın dilemesi başka,
ona dönmemiz asla bize yakışmaz.
Rabbimiz ilim yönünden her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a tevekkül
ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz
arasında hak ile hükmet; sen hükmedenlerin en iyisisin."

93. (Şuayb) onlardan yüz çevirdi ve,
"Ey kavmim! Ben size Rabbimin mesajlarını ilettim ve size nasihatte bulundum. Öyleyse inkârcı bir topluluğa
nasıl üzülürüm."

90. Kavminin küfre sapan ileri gelenleri, "Kuşkusuz Şuayb'e uysanız, o zaman siz zarara uğrayanlardan olursunuz." dediler.

94. Biz hangi beldeye bir peygamber

91. Bunun üzerine onları o sarsıntı yakaladı, böylece evlerinde helak oldular.

95. Sonra kötülüğün yerine iyilik getir-

92. Sanki Şuayb'i yalanlayanlar orada
yaşamıyorlardı. Şuayb'i yalanlayanlar,
gerçek zarara uğrayanlar oldular.

da zorluk ve rahatlıkla karşılaştılar." de-

gönderdiysek, oranın halkını (Allah'a)
yakarsınlar diye zorluk ve sıkıntıya duçar ettik.
dik. Nihayet çoğaldılar ve, "Babalarımız
diler. Derken farkında olmadıkları bir
hâlde ansızın onları yakaladık.
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lah'ın tuzağından kendisini güvende
hissetmez.
(Kummî Tefsiri'nde Allah'ın tuzağını, Allah'ın
azabı olarak tefsir edilmiştir.)

100. Sahiplerinden sonra yeryüzüne
mirasçı olan kimselere şu açıklık kazanmadı mı ki: Eğer dilersek, onları
günahlarının cezasına uğratırız ve artık (hakkı) duymayacak şekilde kalplerini mühürleriz?!

96. Eğer o şehirlerin halkı iman edip takvalı olsalardı, gökten ve yerden onlara
nice bereketler açardık. Fakat onlar yalanladılar, biz de onları yapmakta olduklarına (günahlarına) karşılık yakaladık.
97. Şehirlerin halkı, geceleyin uyurlarken
azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden
güvende midirler?!

101. İşte o şehirlerin birtakım haberlerini sana anlatıyoruz. Onların peygamberleri apaçık delillerle onlara geldi,
ama onlar, önceden yalanladıkları şeye
iman edecek değillerdi. Allah, kâfirlerin
kalplerini işte böyle mühürler.
102. Onların çoğunda ahde bağlılık
(diye bir şey) bulmadık. Gerçekten
onların çoğunu fasık kimseler olarak
bulduk.

98. Ya da şehirlerin halkı, kuşluk vakti
eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden güvende midirler?!

103. Onlardan sonra da Musa'yı ayetlerimizle birlikte Firavun'a ve yanındaki
seçkinlere gönderdik. Onlar, bu ayetlere karşı haksızlık ettiler. Bak, bozguncuların sonu nasıl oldu!

99. Yoksa onlar, Allah'ın tuzağından ken
dilerini güvende mi hissediyorlar?! Oysa
ziyana uğrayan topluluktan başkası, Al

104. Musa, "Ey Firavun! Ben, âlemlerin
Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim." dedi.
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105. Hak dışında bir şeyi Allah hakkında söylememem gerekir. Gerçekten size Rabbinizden apaçık bir delil
getirdim. O hâlde İsrailoğulları'nı benimle gönder.
106. (Firavun,) "Eğer bir ayet getirdiysen, haydi doğru söylüyorsan onu göster." dedi.
107. Bunun üzerine (Musa) asasını attı
ve aniden o apaçık bir ejderha oldu.
108. Ve elini (koynundan) çıkardı, birdenbire seyredenler için bembeyaz
göründü.
109. Firavun'un kavminden ileri gelenler, "Şüphesiz bu, bilgili bir büyücüdür." dediler.
110. "Sizi kendi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Peki, ne öneriyorsunuz?"
111. Dediler ki: "Onu ve kardeşini (burada) beklet ve (büyücüleri toplamak
için) şehirlere toplayıcılar gönder."
112. "Tüm bilgin büyücüleri sana getirsinler."
113. Büyücüler Firavun'a geldiler (ve),
"Yenen biz olursak, bize bir karşılık var
mı?" dediler.

116. (Musa,) "Siz atın." dedi. Attıklarında halkın gözlerini büyülediler, onları
korkuttular ve büyük bir sihir meydana
getirdiler.
117. Biz Musa'ya, "Asanı at." diye vahyettik. Aniden asa onların uydurduklarını
yutmaya başladı.
118. Böylece hak ortaya çıktı ve onların

114. Firavun, "Evet; ayrıca siz (saraya)
yakın kimselerden olursunuz." dedi.

yaptığı işler boşa gitti.

115. Büyücüler dediler ki: "Ey Musa!
Ya sen (asanı) at, ya da biz (sihir araçlarımızı) atalım."

uğradılar.

119. Orada yenik düştüler ve aşağılığa

120. Büyücüler ise secdeye kapandılar.
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alıyorsun. Ey Rabbimiz! Bize bol sabır
indir ve Müslüman olarak canımızı al."

121. "Biz âlemlerin Rabbine iman ettik."
dediler.
122. "Musa ve Harun'un Rabbine."
123. Firavun, "Ben size izin vermeden mi
ona iman ettiniz?! Kuşkusuz bu, şehirden
halkını çıkarmak için sizin kurduğunuz
bir tuzaktır. Yakında bileceksiniz." dedi.
124. "Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama olarak keseceğim, sonra hepinizi
asacağım."
125. Onlar, "Biz Rabbimize döneriz." dediler.
126. "Sen bizden, sadece Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara iman ettik diye öç

127. Firavun'un kavminin ileri gelenleri, "(Ey Firavun!) Musa ve kavmini,
bu ülkede bozgunculuk çıkarmaları ve
(Musa'nın da) seni ve ilahlarını yalnız
bırakması için serbest mi bırakacaksın?!"
dediler. (Firavun,) "Biz onların oğullarını öldüreceğiz ve kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onlara tamamen egemenlik
sağlamış durumdayız." dedi.
128. Musa kavmine, "Allah'tan yardım
dileyin ve sabredin. Kuşkusuz yeryüzü Allah'ındır; onu kullarından dilediğine miras bırakır ve (güzel) son takvalılarındır." dedi.
129. Onlar, "Sen bize gelmeden önce de,
sen geldikten sonra da eziyet çektik."
dediler. (Musa,) "Umulur ki Rabbiniz
düşmanınızı helak eder ve sizi onların
yerine yeryüzüne egemen kılar da nasıl amel edeceğinize bakar." dedi.
130. Biz, Firavun'un ailesini, olur ki
öğüt alırlar diye kıtlığa ve ürün azlığına duçar ettik.
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131. Onlara bir iyilik geldiği zaman,
"Bu bizimdir (biz buna layığız)." derlerdi. Bir kötülük ile karşılaştıklarında
ise, Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. Bilin ki, onların
uğurları ve uğursuzlukları Allah'ın katındadır. (Allah onlara yaptıkları amellerinin karşılığını verir.) Ama onların
çoğu (bunu) bilmezler.

CÜZ: 9, SÛRE: 7

135. Fakat onların ulaşacakları bir süreye

132. "Bizi büyülemek için ne ayet (mucize) getirirsen getir, biz sana inanacak
değiliz." dediler.

kadar azabı onlardan kaldırdığımızda

133. Biz onlara su baskınını, çekirgeyi, keneyi, kurbağaları ve kanı, apaçık
ayetler olarak gönderdik; ama onlar
büyüklük tasladılar; onlar, suç işleyen
bir topluluk idiler.

ve bu ayetlerden gafil oldukları için on-

134. Üzerlerine azap inince, "Ey Musa!
Sana bildirmiş olduğu söz hürmetine bizim için Rabbine yalvar. Eğer bu
azabı üzerimizden kaldırsan, mutlaka
sana iman edeceğiz ve İsrailoğulları'nı
seninle göndereceğiz." dediler.

hemen ahitlerini bozuyorlardı.
136. Nihayet ayetlerimizi yalanladıkları
lardan intikam aldık ve onları denizde
boğduk.
137. Ve kutlu kıldığımız o yerin doğu ve
batısını zayıf kılınan o kavme miras bıraktık. Böylece Rabbinin İsrailoğulları'na
verdiği güzel söz, sabırlarına karşılık yerine geldi. Firavun ve kavminin yaptıklarını ve yükselerek üzerine kuruldukları yapılarını (tahtlarını) yerle bir ettik.
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erkek çocuklarınızı kesiyor ve kadınlarınızı (kızlarınızı) sağ bırakıyorlardı.
Bunda Rabbiniz tarafından size büyük
bir imtihan vardı.

138. İsrailoğulları'nı o denizden (selametle) geçirdik. Onlar, putlarının etrafında
toplanan bir kavme uğradılar. "Ey Musa!
Onların ilahları olduğu gibi bize de bir
ilah yap." dediler. (Musa,) "Gerçekten siz
cehalete yönelen bir kavimsiniz." dedi.
139. "Kuşkusuz, bunların içinde bulunduğu şey (küfür ve şirk) yok olucudur ve
yaptıkları işler de batıldır."
140. Musa dedi ki: "Allah'tan başka bir
ilah mı size arayayım, oysa sizi âlemlere
üstün kılan O'dur?!"
141. Hani sizi Firavun ailesinden kurtardık. Size en kötü işkence(ler) yapıyor,

142. Musa ile otuz gece için sözleştik
ve on gece ekleyerek onu tamamladık.
Böylece Rabbiyle sözleşme süresi kırk
gece olarak tamamlandı. Musa (kavminden ayrılırken) kardeşine, "Kavmim içinde benim yerime otur ve (halkın işlerini) ıslah et ve bozguncuların
yoluna uyma." dedi.
143. Musa sözleşmemiz üzere gelip
Rabbi onunla konuşunca, "Rabbim!
Kendini bana göster de seni göreyim."
dedi. (Allah,) "Asla beni göremezsin.
Fakat şu dağa bak; eğer yerinde kalırsa, beni görürsün." dedi. Rabbi dağa
tecelli edince onu yerle bir etti ve Musa
baygın (yere) düştü. Ayılınca, "Seni her
eksiklikten uzak bilirim, sana tövbe ettim ve ben müminlerin ilkiyim." dedi.
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144. (Allah,) "Ey Musa! Mesajlarımla
ve konuşmamla seni seçerek insanlardan üstün kıldım; sana verdiğimizi al
ve şükredenlerden ol." dedi.
İmam Sadık (a.s): "Yüce Allah, Hz. Musa
(a.s)'a şöyle vahyetti: 'Ey Musa! Diğer yaratıkları değil de niçin seni kendimle konuşmak için seçtiğimi biliyor musun?' Musa, 'Ey
Rabbim! Niçin seçtin?' diye sordu. Allah
Teala, 'Ben kullarımın altını üstüne çevirdim,
ama içlerinde bana karşı senden daha
gönlü mütevazı olan birini bulamadım. Sen
bana secde ettiğin zaman yanaklarını yere
(veya toprağa) koyuyorsun.' dedi." (bk. esSafî Tefsiri, el-Kâfî'den naklen.)

145. Musa için levhalar üzerinde her
şey hakkında bir öğüt ve her şeyin
açıklamasını yazdık. (Ve ona şöyle
dedik:) Ona sımsıkı sarıl ve kavmine,
"Onun en güzelini tutsunlar." diye emret. Yakında fasıkların yurdunu size
göstereceğim.
146. Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri kendi ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar her ayeti görseler de,
ona iman etmezler; olgunluk yolunu
görseler, onu kendilerine yol seçmezler; ama sapıklık yolunu görseler, onu
kendilerine yol edinirler. İşte bu, onların ayetlerimizi yalanladıkları ve ondan gaflet ettikleri içindir.
147. Ayetlerimizi ve ahiret karşılaşmasını yalanlayanlar var ya, onların amel-

leri hiç olmuştur. Onlar, yaptıklarından
başka bir şeyle mi cezalandırılırlar?!
148. Musa'nın kavmi, onun ardından, süs
eşyalarından, böğürmesi olan bir buzağı
heykeli edindiler (heykel yaparak ona
taptılar). Onlarla konuşmadığını ve onlara bir yol göstermediğini görmüyorlar
mıydı?! Onu kendilerine ilah edindiler
ve onlar zalim idiler.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 77)

149. (Yaptıklarına) pişman olup saptıklarını görünce, "Rabbimiz bize acımaz
ve bizi bağışlamazsa, şüphesiz biz ziyan
edenlerden oluruz." dediler.
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152. Buzağıyı ilah edinenlere yakında
Rablerinden gelecek bir gazap ve dünya hayatında aşağılık erişecektir. İşte
biz (Allah'a) iftira edenleri böyle cezalandırırız.
153. Kötü işler yapıp ondan sonra tövbe edip iman edenlere gelince, şüphesiz Rabbin tövbelerinden sonra (onlara karşı) bağışlayandır ve merhamet
edendir.
150. Musa kavmine öfkeli ve üzgün olarak dönünce, "Benden sonra bana ne kötü
halefler oldunuz! Rabbinizin emri konusunda mı aceleye kapıldınız! Levhaları
(yere) attı ve kardeşinin başından tutarak
kendine doğru çekti. (Harun,) "Ey anamın oğlu! Bu topluluk beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldüreceklerdi. (Sen
de beni kınayarak) düşmanları sevindirme ve beni de zalimler topluluğundan
sayma." dedi.
151. (Musa,) "Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla ve bizi kendi rahmetine al;
sen merhametlilerin en merhametlisisin.

154. Musa'nın öfkesi dinince levhaları
aldı. Levhalardaki yazıda Rablerinden
korkanlara hidayet ve merhamet vardı.
155. Musa, bizimle sözleştiği zaman
için kavminden yetmiş kişiyi seçti. Onları sarsıntı yakalayınca, "Ey Rabbim!
Dileseydin onları da, beni de önceden
yok ederdin. Şimdi içimizden beyinsizlerin yaptıkları için mi bizi helak
ediyorsun?! Bu sadece senin ağır bir
imtihanındır, onunla dilediğini saptırır ve dilediğini de hidayete erdirirsin.
Bizim velimiz (koruyucu ve yöneticimiz) sensin; bizi bağışla ve bize merhamet et; sen bağışlayanların en iyisisin." dedi.
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156. "Bu dünyada da, ahirette de bizim için iyilik (mutluluk) yaz; biz sana
döndük." (Allah) şöyle dedi: "Dilediğimi azabıma uğratırım ve rahmetim her
şeyi kuşatmıştır; onu (rahmeti) takvalı
olanlar, zekâtı verenler ve ayetlerimize
iman edenler hakkında yazacağım."
157. Yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de
yazılı buldukları, kendilerine iyiliği
emreden, onları kötülükten sakındıran, onlara temiz şeyleri helal ve pis
şeyleri haram kılan, ağır yüklerini ve
üzerlerindeki zincirleri indiren Ümmî
(Mekkeli veya ders okumamış) elçi ve
peygambere uyanlar; ona iman eden,
onu destekleyen, ona yardım eden ve
onunla birlikte inen nura uyanlar var
ya; işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
Ayette geçen "ümmî" kelimesi, İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan gelen hadiste
açıklandığı üzere, Peygamber'in okuma
yazma bilmediğini ifade etmez. Ümmî,
Peygamber'in Ümmü'l-Kura olan Mekke'ye
mensup olduğunu, yani Mekkeli olduğunu
ifade eder. Ümmü'l-Kura, "ana şehir" anlamındadır ve Mekke'nin vasıflarından biridir.
Buna göre ayetin meali şöyledir: "Mekkeli
elçiye ve peygambere uyanlar..."
Diğer bir ihtimale göre ise, bu kelime "üm
m"e (ana) mensuptur. Buna göre "ümmî"
anadan doğduğu gibi olan ve kimseden ders almayan kişiye denir. Bu vasıf ile
Resulullah'ın anadan doğduğundan ölünceye kadar kimsenin yanından ders okumadığı bildirilir.
Bu ise Resulullah'ın okuma yazma bilmediğini ifade etmez. Çünkü Resulullah, Allah'ın

öğretmesiyle tüm dilleri biliyor ve tüm ilahî kitapları okuyordu. Bu hususta başka ihtimaller
de söz konusudur. (bk. Menhecu's-Sadikin Tefsiri ve es-Safî Tefsiri.)

158. De ki: "Ey insanlar! Şüphesiz ben,
göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine
ait olan Allah'ın sizin hepinize gönderdiği elçisiyim. O'ndan başka ilah yoktur. O,
diriltir ve öldürür. O hâlde siz de Allah'a
ve O'nun elçisi olan, Allah'a ve O'nun sözlerine iman eden ümmî peygambere iman
edin ve ona uyun ki hidayete eresiniz.
159. Musa'nın kavminden hak ile kılavuzluk eden ve onunla adaleti uygulayan bir topluluk vardır.
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160. Biz onları farklı topluluklar olarak on
iki kabileye böldük. Kavmi Musa'dan su
isteyince biz ona, "Asanı taşa vur!" diye
vahyettik. Ondan on iki pınar fışkırdı.
Her kabile kendi kaynağını öğrendi. Bulutu onlara gölgelik yaptık, onlara kudret
helvası ve bıldırcını indirdik. "Size verdiğimiz temiz rızklardan yiyin." (dedik.)
Onlar (nankörlükleriyle) bize zulmetmediler, fakat kendilerine zulmediyorlardı.
161. Hani onlara denmişti ki: "Bu şehre
yerleşin ve dilediğiniz yerinden yiyin ve,
'(Ya Rabbi!) Günahlarımızı dök.' deyin.
Kentin kapısından secde ederek girin ki,
biz de günahlarınızı bağışlayalım. İyilik
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edenlere (nimetlerimizi) daha da arttıracağız."
162. Ama onlardan zulmedenler, kendilerine söylenen sözü başka bir söze
çevirdiler. Biz de zulmettikleri için gökten onların üzerine bir azap indirdik.
163. Onlara deniz kıyısındaki şehir
hakkında sor. Hani onlar cumartesinin
hükmü hakkında haddi aşıyorlardı.
Cumartesi tatili yaptıkları gün balıkları meydana çıkarak akın akın onlara
geliyordu ve cumartesi tatili yapmadıkları günde (balıkları) onlara gelmiyordu. Emre karşı geldikleri için onları
işte böyle deniyorduk.
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164. Hani onlardan bir topluluk, (diğer
bir topluluğa,) "Allah'ın helak edeceği
veya şiddetli bir azaba çarptıracağı bir
topluluğa neden (boşuna) öğüt veriyorsunuz?!" dediler. (Öğüt verenler,) "Rabbiniz katında bir mazeret olması için ve
belki takvalı olurlar diye." dediler.
165. Onlara yapılan öğütleri unuttuklarında kötülükten sakındıran kimseleri kurtardık ve zulmedenleri emre
karşı geldikleri için şiddetli bir azaba
uğrattık.
166. Sakındırıldıkları şeylerden vazgeçmeyince onlara, "Kovulmuş (aşağılık) maymunlar olun." dedik.
167. Hani Rabbin şöyle ilan etmişti: "Kı
yamet gününe kadar kötü işkenceyi
kendilerine tattıracak kimseleri onlara
gönderecektir." Kuşkusuz, Rabbin çabuk
ceza verendir ve kuşkusuz O, çok bağışlayan ve sürekli merhamet edendir.
168. Onları yeryüzünde çeşitli topluluklara böldük. Onlardan bir kısmı
iyilerdir, bir kısmı da bunun dışında
olanlardır. Belki (hakka) dönerler diye
onları iyilikler ve kötülüklerle denedik.
169. Onların ardından yerlerine bu
aşağılık dünyanın metaını alan ve "Biz
(nasıl olsa) bağışlanırız." diyen bir nesil kitaba mirasçı oldular. Eğer ellerine
benzeri bir meta (dünya malı) geçse,
onu da alırlar. Allah'a hak dışında bir
şey isnat etmeyeceklerine dair kitabın
ahdi (kitapta açıklanan söz) onlardan
alınmamış mıydı ve onda olanı oku-

mamışlar mıydı?! Ahiret yurdu, takvalı
olanlar için daha iyidir. Düşünüp anlamaz mısınız?!
İmam Sadık (a.s): "Yüce Allah, kitabından iki
ayetle kullarının şu iki özelliğe sahip olmaları
gerektiğini açıklamıştır: Bilmedikçe bir şeyi söylememeleri ve bilmedikleri şeyi de reddetmemeleri. Allah, "Allah'a hak dışında bir şey isnat
etmeyeceklerine dair kitabın ahdi (kitapta
açıklanan söz) onlardan alınmamış mıydı?"
ve "Hayır, onlar bilgisini kavramadıkları bir şeyi
yalanladılar." diye buyurmuştur." (bk. es-Safî
Tefsiri, el-Kâfî'den naklen.)

170. Kitaba sıkıca sarılanlar ve namazı hakkıyla yerine getirenler (bilsinler
ki), biz kuşkusuz iyilerin (çabalarının)
mükâfatını zayi etmeyiz.
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larından ötürü mü helak ediyorsun?!"
dememeniz içindir.
174. Ayetlerimizi böylece ayrıntılı şekilde onlara açıklıyoruz; olur ki (hakka) dönerler.
175. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kişinin haberini oku. O, ayetlerimizden sıyrılıp çıktı; böyle olunca da Şeytan peşine
takıldı ve sonuçta azgınlardan oldu.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 78)

171. Hani biz bir gölgelik gibi dağı başlarının üzerine diktik ve onlar, dağın
başlarına düşeceğini sandılar. (Dedik ki:)
"Size verdiğimizi (kitabı) kuvvetle tutun
ve onun içindekileri hatırlayın; umulur
ki takvalı olursunuz."
172. Hani Rabbin Âdemoğullarının bellerinden soylarını çıkardı ve onları kendilerine karşı şahit tuttu. "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" dedi. Onlar, "Evet, (biz
buna) şahidiz." dediler. Bu, kıyamet günü
bundan habersizdik dememeniz içindir.
173. Yahut, "Daha önce babalarımız şirke
düştüler, biz ise onlardan sonra gelen bir
kuşaktık. Bizi batıla yönelenlerin yaptık-

176. Dileseydik, onu bu ayetler ile yüceltirdik. Ama o yere saplandı ve heva
ve hevesine uydu. Onun durumu, üstüne varsan da dilini sarkıtıp soluyan,
kendi başına bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumuna benzer. İşte bu, ayetlerimizi yalanlayan
kavmin durumudur. Bu kıssayı anlat;
belki (üzerinde) düşünürler.
177. Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmeden kavmin durumu ne
de kötüdür!
178. Allah kimi hidayete erdirirse, o hidayete erişmiş olur ve kimi saptırırsa,
işte asıl ziyana uğrayan onlardır.
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179. Gerçekten biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, ama onlarla
anlamazlar; gözleri vardır, ama onlarla
görmezler; kulakları vardır, ama onlarla işitmezler. İşte bunlar, hayvanlar gibidirler; hatta daha da sapıktırlar. İşte
asıl gafiller, onlardır.
İmam Ali (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Allah, meleklerin yaratılışında şehvetsiz
olarak aklı yerleştirmiş, hayvanlarda ise akılsız şehveti yerleştirmiştir. Ama insana akıl ile
şehveti bir arada vermiştir. Kimin aklı şehvetine galip gelirse, o, meleklerden daha iyidir; kimin de şehveti aklına üstün gelirse, o,
hayvanlardan daha kötüdür." (bk. es-Safî
Tefsiri, İlelu'ş-Şerayi'den naklen.)

180. En güzel isimler Allah'ındır. O'nu
bu isimlerle çağırın. O'nun isimleri konusunda eğriliğe yönelenleri bırakın;
onlar yakında yaptıkları işlerin cezasına çarptırılacaklar.
181. Yarattığımız kimselerden hak ile
kılavuzluk eden ve onunla adaleti uygulayan bir topluluk vardır.
182. Ayetlerimizi yalanlayan kimseleri
ise, bilmedikleri bir yerden yavaş yavaş helake doğru çekeceğiz.

dolmasının yakın olabileceğine bakmazlar mı?! Artık bundan sonra hangi söze
iman ederler?!

183. Onlara (günahlarını artırmaları ve
cezalarının şiddetli olması için) mühlet veririm; şüphesiz benim (azgınlara
karşı) tuzağım sağlamdır.

186. Allah kimi saptırırsa, artık onu hidayete erdiren kimse bulunmaz. Allah onları
azgınlıklarında şaşkınlık içinde bırakır.

184. Düşünmediler mi ki arkadaşlarında (Peygamber'de) bir delilik yok. O,
sadece apaçık bir uyarıcıdır.
185. Göklere ve yere egemen olan hükümranlığa, Allah'ın yaratmış olduğu
her şeye ve hayat sürelerinin dolmasının yakın olabileceğine bakmazlar mı?!
Artık bundan sonra hangi söze iman
ederler?! her şeye ve hayat sürelerinin

187. Sana, "O saat (kıyamet günü) ne zaman gerçekleşecektir?" diye soruyorlar.
De ki: "Onun bilgisi sadece Rabbimin katındadır. Zamanı gelince Allah'tan başka
kimse onu ortaya çıkaramaz." Bu olay,
göklerde ve yerde pek büyük ve ağırdır.
O, ancak ansızın size gelir. Sanki sen onu
tam araştırmışsın gibi sana soruyorlar.
De ki: "Onun bilgisi sadece Allah katındadır, ama insanların çoğu bilmiyorlar."
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190. Fakat Allah onlara iyi (sağlıklı)
bir çocuk verince, Allah'ın kendilerine
verdiği şeyde O'na ortak koşarlar. Allah, onların ortak koştukları şeylerden
yücedir.
191. Bir şey yaratmayan ve kendileri
yaratık olan şeyleri mi (Allah'a) ortak
koşarlar?!

188. De ki: "Allah'ın dilemesi dışında ben
kendim için bir fayda sağlama veya bir
zarar verme yetkisine sahip değilim. Eğer
gaybı bilseydim, daha fazla hayır toplardım ve kötülük (zarar) bana dokunmazdı. Ben, iman eden topluluk için sadece
bir uyarıcı ve müjdeciyim."
189. Sizi bir tek kişiden yaratan ve yanında huzur bulması için eşini de ondan
(onun türünden) var eden O'dur. Onunla bir araya gelince eşi hafif bir yük alır
(gebe olur) ve bir süre böyle geçirir. Yükü
ağırlaşınca her ikisi de Rablerine, "Eğer
bize iyi (sağlıklı) bir çocuk verirsen, kuşkusuz biz şükredenlerden olacağız." diye
yalvarırlar.

192. Hâlbuki ortak koştukları şeylerin,
ne onlara bir yardımı olur, ne de kendilerine yardım edebilirler.
193. Onları hidayete çağırsanız, size
uymazlar. Onları çağırsanız da, sussanız da sizin için birdir.
194. Allah'ı bırakıp da O'nun yerine çağırdıklarınız, sizin gibi kullardır. Onları çağırın; eğer doğru söylüyorsanız,
haydi size cevap versinler!
195. Onların yürüyecek ayakları mı
var?! Veya tutacak elleri mi var?! Yahut
görecek gözleri mi var?! Ya da işitecek
kulakları mı var?! De ki: "Ortaklarınızı çağırın; sonra bana tuzak kurun da
göz açtırmayın."
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196. Kuşkusuz benim velim (koruyu
cum ve desteğim), kitabı indiren Al
lah'tır ve O, iyilerin (salihlerin) velayetini üstlenir.
197. O'nu bırakıp da çağırdıklarınızın
ne size yardım etmeye güçleri var, ne
de kendilerine yardım edebilirler.
198. Onları hidayete çağırsanız
duymazlar. Sana baktıklarını
görürsün, oysa görmezler.
199. Af yolunu tut, iyiliği emret
ve cahillerden yüz çevir.
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah,
Peygamberine yüce ahlakî erdemleri taşımayı emretmiştir. Kur'ân'da yüce ahlakî erdemleri bu ayetten daha güzel içeren başka bir ayet yoktur." (bk. Cevamiu'l-Cami'
Tefsiri.)

200. Şeytan tarafından bir vesvese sana
gelecek olursa, Allah'a sığın; kuşkusuz,
O işitendir ve bilendir.
201. Takvalı olanlara Şeytan tarafından
bir vesvese dokunduğunda (Allah'ı)
hatırlarlar ve hemen (hakkı) görürler.
202. Şeytanlara kardeş olanları ise, şeytanlar sapıklığa çekerler; sonra da (bu
işten) geri durmazlar.
203. Onlara bir ayet getirmediğinde
derler ki: "Neden onu kendin derleyerek hazırlamıyorsun?" De ki: "Ben

sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene uymaktayım. Bu, Rabbiniz tarafından gelen basiretlerdir (bilinçlendiren
açıklamalardır); iman eden topluluk için
hidayet ve rahmettir."
204. Kur'ân okunduğu zaman dinleyin
ve susun; olur ki size merhamet edilir.
205. Sabah ve akşam yalvarış ve korku ile
içinden ve yüksek olmayan bir sesle Rabbini an ve gafillerden olma.
206. Kuşkusuz, Rabbinin katında olanlar,
O'na ibadet etmekten böbürlenmezler;
O'nu tenzih ederler ve yalnız O'na secde
ederler.
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aittir." Öyleyse Allah'tan korkun ve
aranızdaki ilişkileri düzeltin. Mümin
iseniz, Allah'a ve Resulü'ne itaat edin.
2. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anılınca kalpleri
ürperir, O'nun ayetleri kendilerine okununca, bu onların
imanlarını artırır ve ancak Rablerine tevekkül ederler.
3. Onlar, namazı hakkıyla kılarlar ve
kendilerine verdiğimiz rızktan (Allah
yolunda) harcarlar.
4. İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler,
bağışlanma ve güzel rızk vardır.
5. Nitekim Rabbin hak üzere seni evinden dışarı çıkarmıştı. Hâlbuki müminlerin bir kesimi bundan hoşlanmıyordu.
Ama sonuçta bu iş Müslümanların yararına
oldu. Ganimetin taksimi konusundaki hoşnutsuzlukları da işte böyledir.

(8)
ENFÂL SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 75 ayettir. Fakat bazılarına
göre 30. ayetinden başlayan yedi ayet Mekke'de
inmiştir.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Beraat (Tevbe) ve Enfâl sûrelerini her
ay okursa, asla nifak onun kalbine girmez, Hz.
Emirü'l-Müminin (a.s)'ın hakiki şiilerinden olur ve
insanların hesabı sona erinceye kadar onun
şiasıyla birlikte cennet rızıklarından yer." (bk.
Ayyaşî Tefsiri.) Bu sûre, adını birinci ayetinde
geçen "enfâl" kelimesinden almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Enfâl (düşmandan anlaşmayla alınan
veya sahipsiz mallar) hakkında sana soruyorlar; de ki: "Enfâl, Allah ve Resulü'ne

6. Apaçık ortaya çıkmasından sonra
yine o hak konusunda seninle tartışırlar. Sanki gözleri baka baka ölüme sürükleniyorlardı.
7. Hani Allah iki topluluktan birini "o
sizindir" diye size vadediyordu ve siz
güçsüz olan topluluğun size ait olmasını diliyordunuz. Ama Allah, sözleri
ile hakkı yerleştirmek ve kâfirlerin kökünü kazımak istiyordu.
İki gruptan biri, Kureyş'in ticaret kafilesi ve
diğeri ise, savaş ordusu idi. Kureyş'in ticaret
kafilesi 30 atlıdan ve ordusu ise 950 savaşçıdan oluşmaktaydı.

8. Bu, suçlular hoşlanmasa da hakkı yerleştirmek ve batılı yok etmek içindir.
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9. Hani yalvararak Rabbinizden yardım istiyordunuz ve O, "Kuşkusuz,
sırayla gelen bin melekle sizi destekleyeceğim." diye duanızı kabul etti.
10. Allah bunu (size) ancak bir müjde kıldı ve kalplerinizin güvene erişmesi için (böyle) yaptı. Zafer, sadece
Allah'ın katındandır. Kuşkusuz Allah
üstündür ve hikmet sahibidir.
11. Hani (Allah) kendi tarafından bir
güvence olarak sizi bir uyuklamaya
daldırıyordu; sizi arındırmak, şeytanın
vesvese ve pisliğini sizden gidermek,
kalplerinizi pekiştirmek ve adımlarınızı sağlamlaştırmak için gökten size su
indiriyordu.
12. Hani Rabbin meleklere, "Ben sizinleyim; iman edenlere sebat verin. Ben
kâfirlerin kalplerine korku salacağım;
artık boyunlarının yukarısını (başlarını) vurun ve parmaklarını doğrayın."
diye vahyetti.
13. Bu, onların Allah ve Resulü'ne kar
şı gelmelerindendir. Kim Allah ve Re
sulü'ne karşı gelirse, (bilsin ki) Allah'ın
azabı çetindir.

14. İşte bunu tadın! Ve (bilin ki) kâfirlere
cehennem azabı vardır.
15. Ey iman edenler! (Savaş meydanında) toplu hâlde size saldıran kâfirlerle
karşılaştığınızda onlara sırt çevirmeyin
(savaştan kaçmayın).
16. Tekrar savaşmak (saldırmak) için bir
yana çekilmek veya başka bir topluluğa
katılmak durumu dışında o gün onlara
sırt çeviren, gerçekten Allah'ın gazabı ile
geri dönmüştür (Allah'ın gazabına uğramıştır) ve barınağı cehennemdir. Ne kötü
varılacak yerdir orası!
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bile olsa topluluğunuz size bir fayda
vermez. Gerçekten Allah müminlerle
beraberdir.
20. Ey iman edenler! Allah'a ve Resu
lü'ne itaat edin ve (çağrısını) duyduğunuz hâlde ondan yüz çevirmeyin.
21. (Hakkı) işitmedikleri hâlde işittik
diyen kimseler gibi olmayın.
22. Gerçekten Allah katında canlıların
en kötüsü, anlayıp düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.

17. Siz onları öldürmediniz, gerçekte Allah onları öldürdü ve attığın zaman da
(oku) sen atmadın, gerçekte Allah attı.
Kendi tarafından müminleri güzel bir
imtihan ile denemek için (bunu yaptı).
Şüphesiz, Allah işitendir ve bilendir.
18. İşte böyle ve Allah kâfirlerin tuzağını
zayıf düşürendir.
Müminlerle kâfirlerin yaptıklarının karşılığı işte
böyledir.

19. (Ey müşrikler!) Eğer zafer istiyorsanız, işte zafer size geldi (Peygamber size
galip oldu). Artık (düşmanlıktan) vazgeçseniz, bu sizin için daha iyi olur, ama
geri dönerseniz, biz de geri döneriz. Çok

23. Allah onlarda bir hayır olduğunu
bilseydi, mutlaka onların işitmelerini
sağlardı. Onların işitmelerini sağlasaydı bile, onlar yine de benimsemeyerek
geri dönüp giderlerdi.
24. Ey iman edenler! Size hayat verecek olan şeye çağırdığında Allah'a ve
Peygamber'e icabet edin ve Allah'ın kişi
ile kalbi arasına girdiğini ve toplu hâlde
ona doğru götürüleceğinizi bilin.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle
dediği nakledilmiştir: "Allah, mümin kul ile
günahının arasına girer, onu cehenneme
götürülmesine engel olur ve kâfir ile itaati
arasına girer ve onun cennete girmesine
engel olur." (bk. es-Safî Tefsiri.)

25. İçinizden yalnız zulmedenlere eriş
meyen fitneden sakının ve bilin ki Al
lah'ın azabı çetindir.
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26. Yeryüzünde az olduğunuz ve zayıf
sayıldığınız zamanı hatırlayın. İnsanların sizi kaçırmalarından korkuyordunuz. Ama O size barınak verdi, yardımıyla sizi destekledi ve temiz şeylerden
size rızık verdi ki şükredesiniz.
27. Ey iman edenler! Allah'a ve Pey
gamber'e hıyanet etmeyin; yoksa bilerek kendi emanetlerinize hıyanet etmiş
olursunuz.
28. Ve bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir sınamadır ve büyük
mükâfat Allah'ın katındadır.
29. Ey iman edenler! Eğer takvalı olursanız, (Allah) size hakkı batıldan ayırt
etme gücü verir, kötülüklerinizi giderir ve sizi bağışlar. Allah, büyük lütuf
sahibidir.
30. Hani bir zaman kâfirler seni hapsetmek veya öldürmek yahut (Mekke'den)
çıkarmak için düzen tertipliyorlardı.
Onlar düzen hazırlarken Allah da düzen hazırlıyordu. Allah, düzen hazırlayanların en iyisidir.
31. Onlara ayetlerimiz okununca, "Duy
duk; eğer isteseydik, biz de bunun
benzerini söylerdik; bu, öncekilerin
masallarından başka bir şey değildir."
dediler.

32. Hani onlar, "Ey Allah! Eğer bu, senin
katından olan bir hak ise, bizim üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir
azap getir." dediler.
33. Sen aralarında olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir. Onlar
Allah'tan bağışlanma diledikleri sürece
de Allah onlara azap edecek değildir.
İmam Ali (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir:
"Yeryüzünde Allah'ın azabına karşı iki güven
vesilesi vardı. Biri kaldırılmıştır, ikinciye bakın
ve ona sarılın. Kaldırılan güven, Peygamber
(s.a.a)'dir ve kalan güven, bağışlanma dilemektir." Sonra yukarıdaki ayeti okudu. (bk.
Nehcü'l-Belağa.)
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kendileri için pişmanlık vesilesi olacak, sonra yenilecekler ve kâfir olanlar
cehenneme doğru toplanacaklar.
37. Allah, pisi (kötü insanları) temizden (iyi insanlardan) ayıracaktır. Pisleri birbirinin üzerine atıp toplayacak ve
hepsini yığarak cehenneme yerleştirecektir. İşte onlar, ziyan edenlerdir.
38. Kâfirlere de ki: "Eğer (küfürden)
vazgeçerlerse, geçmiş olan (günahları)
onlar için bağışlanır; yok, geri dönecek olurlarsa, şüphesiz öncekiler hakkındaki (ilahî) kanunlar gerçekleşmiş
bulunmaktadır. (Aynı akıbet onları da
beklemektedir.)
39. Artık fitne kalmayıncaya ve din
yalnız Allah'a ait oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer onlar vazgeçerlerse,
kuşkusuz Allah onların yaptıklarını
görmektedir.
34. Niçin Allah onlara azap etmesin ki?!
Oysa onlar Mescidu'l-Haram'ın yolunu
kesmektedirler. (İnsanların Kâbe'yi ziyaret etmelerine engel olmaktadırlar.) Oysa
onlar oranın velileri (yönetici ve koruyucuları) değillerdir. Oranın velileri, sadece
takvalılardır, fakat onların çoğu (bunu)
bilmezler.
35. Onların Beyt'in yanında namazları,
ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir
şey değildir. Öyleyse küfre saptığınızdan
dolayı azabı tadın.
36. Küfre düşenler, mallarını Allah'ın yolunu kesmek için harcarlar. Onlar mallarını (bu yolda) harcayacaklar; sonra bu,

İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Bu ayetin tevili (gerçek
yorumu) gelmemiştir. Bizim Kaim (kıyam
edecek olan İmam Mehdi) geldiğinde onu
görecek olan kimseler bu ayetin gerçek yorumunu anlayacaklardır. O zaman Muhammed (s.a.a)'in dini gecenin kavuştuğu her
yere ulaşacak ve artık yeryüzünde hiçbir
müşrik kalmayacaktır. Nitekim Yüce Allah
şöyle buyuruyor: 'Artık bana ibadet eder
ve hiçbir şeyi bana ortak kılmazlar.' Onlar
küfürden el çekince Allah onların yaptıklarından haberdardır ve onları küfürden
uzaklaştıkları ve Müslüman oldukları için
mükâfatlandıracaktır." (bk. Ayyaşî Tefsiri.)

40. Eğer sırt çevirirlerse, bilin ki, Allah
sizin mevlanızdır (koruyucu ve yöneticinizdir). O, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır!
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41. Allah'a ve (hakkın batıldan)
ayrılış günü olan iki topluluğun karşı karşıya
geldiği gün (Bedir Savaşı'nda) kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız,
şunu bilin ki, elde ettiğiniz her türlü
ganimetin (maddi yararın) beşte biri
Allah'a, Resulü'ne, Peygamber'in yakınlarına ve (onlardan olan) yetimlere, fakirlere ve yolda kalmışlara aittir.
Allah'ın her şeye gücü yeter.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 79)

42. Hani siz (vadinin Medine'ye) yakın
yakasında idiniz, onlar da uzak yakasında idiler, kafile ise sizden aşağıda
yer almıştı. Birbirinizle sözleşseydiniz,
karşılaşma zamanı (ve yeri) konusunda ihtilaf ederdiniz. Fakat Allah, gerçekleşecek olan işi gerçekleştirsin, helak olan apaçık delil üzere helak olsun,
yaşayacak olan da apaçık delil üzere
yaşasın diye böyle yaptı. Gerçekten
Allah işitendir, bilendir.
Ayette açıklanan durumu tasvir etmekten
maksat, Bedir Savaşı'nda Müslümanların
zayıf, kâfirlerin ise güçlü bir konumda olduklarını ve böyle bir durumda zaferin maddî
güçle değil, ilahî yardımla gerçekleştiğini
ve ilahî iradeye karşı gelmenin azgın kimselere ne kötü sonuç doğurduğunu bildirmektir. Çünkü müşriklerin ordusunun bulunduğu
tarafta su bulunuyordu ve Müslümanların
bulunduğu yakın yakada ise su bulunmuyordu. Üstelik yer kumsal olduğundan
ayakları yere batıyordu. Kureyş'in ticaret
kafilesi de Müslümanların araksında yer almıştı. (bk. Mecmau'l-Beyan ve Menhecu'sSadıkin Tefsirleri)

43. Hani Allah uykunda sana onları az
gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi, yılıp gevşerdiniz ve savaş hususunda anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat
Allah (size) esenlik verdi. Şüphesiz O,
gönüllerde olanı bilendir.
44. Hani Allah gerçekleşecek olan işi
gerçekleştirsin diye birbirinizle karşılaştığınızda onları sizin gözünüzde az gösteriyor ve sizi de onların gözünde azaltıyordu. İşler, ancak Allah'a döndürülür.
45. Ey iman edenler! Herhangi bir toplulukla karşılaştığınızda direnin ve Allah'ı
çok anın ki kurtuluşa erişesiniz.
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uzağım; sizin görmediğinizi ben görüyorum; ben Allah'tan korkuyorum;
Allah'ın azabı çetindir." dedi.

46. Allah'a ve Peygamberi'ne itaat edin
ve (birbirinizle) çekişmeyin; yoksa zayıf
düşersiniz ve gücünüz kaybolup gider.
Sabredin (direnin); kuşkusuz, Allah sabredenlerle beraberdir.
47. Yurtlarından (savaş gayesiyle) böbürlenerek, insanlara gösteriş için çıkan ve
(insanları) Allah'ın yolundan alıkoyanlar
gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını
kuşatmıştır.
48. Hani Şeytan, onlara işlerini güzel gösterdi ve, "Bugün insanlardan size galip
olacak kimse yoktur. Ben de sizin destekçinizim." dedi. İki topluluk birbiriyle
karşılaşınca geriye dönüp, "Ben sizden

49. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, "Dinleri bunları aldatmıştır." dediler. Oysa kim Allah'a tevekkül
ederse, (bilmelidir ki) kuşkusuz, Allah
üstündür ve hikmet sahibidir.
50. Keşke meleklerin kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını
aldığını görseydin! (Onlara şöyle derler:) "Tadın yakıcı azabı!"
51. İşte bu, kendi elinizle yapıp gönderdiğiniz işler yüzündendir. Kuşkusuz, Allah kullara zulmeden değildir.
52. (Onların tutumu,) Firavun soyunun ve onlardan öncekilerin tutumu
gibidir. Ayetlerimizi inkâr ettiler ve Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah, güçlüdür ve azabı
çetindir.

183

ENFÂL SÛRESİ

CÜZ: 10, SÛRE: 8

53. Bu böyledir; çünkü Allah bir topluluğa vermiş olduğu nimeti, onlar kendi durumlarını değiştirmedikçe asla
değiştirmez. Allah, gerçekten işiten ve
bilendir.
İmam Cafer Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Babam şöyle diyordu: Allah kesin hüküm vermiştir: Kuluna verdiği bir nimeti, kul bir günah işleyerek cezalandırılmayı
hak etmedikçe ondan almaz." (bk. el-Kâfî
ve Nuru's-Sekaleyn Tefsiri.)

54. (Onların tutumu,) Firavun soyunun
ve onlardan öncekilerin tutumu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanladılar, biz de onları günahları yüzünden yok ettik ve Firavun soyunu suda
boğduk. Hepsi zalimlerden idiler.
55. Kuşkusuz, Allah katında canlı yaratıkların en kötüsü, küfre sapanlardır;
artık onlar iman etmezler.
56. Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın kimselerdir. Sonra her defasında
antlaşmalarını bozarlar ve (Allah'tan)
korkmazlar.
57. Savaşta onları ele geçirecek olsan,
onlar ile (onlara karşı kullanacağın
şiddet ile) arkalarındaki destekçilerini
dağıt. Belki öğüt alırlar.
58. Bir kavmin (antlaşmalarını bozarak) hıyanet etmesinden korksan, (sen
de sözleşmenin iptal edildiğini belirtmek için ) misliyle mukabelede bulunmak üzere (sözleşmelerini) üzerlerine
at. Kuşkusuz, Allah hıyanet edenleri
sevmez.

59. Kâfir olanlar, (bu işlerle) öne geçtiklerini sanmasınlar. Kuşkusuz, onlar (bizi)
aciz bırakamazlar.
60. Onlara karşı kudretiniz dâhilinde
olan her türlü güç ve bağlanıp beslenen
atlar hazırlayın. Bu yolla Allah'ın düşmanını, kendi düşmanlarınızı ve bunların
dışında sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği diğer kimseleri korkutursunuz. Allah
yolunda harcadığınız her şey, tam olarak
(bol ilahî mükâfatlar şeklinde) size ödenir ve asla zulme uğramazsınız.
61. Eğer barışa eğilimli olsalar, sen de ona
eğilimli ol ve Allah'a tevekkül et. Gerçekten O, işitendir, bilendir.
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64. Ey Peygamber! Allah ve sana uyan
müminler sana yeter.
65. Ey Peygamber! Müminleri savaşa
teşvik et. Sizden sabırlı (direnen) yirmi
kişi olursa, iki yüz kişiyi yener ve sizden yüz kişi olursa, küfre sapanlardan
bin kişiyi yener; çünkü onlar, anlamayan bir topluluktur.

62. Seni aldatmak isteseler, şüphesiz Allah sana yeter. O, yardımı ve müminler
ile seni destekledi.
63. Ve (müminlerin) kalpleri arasında samimiyet oluşturdu. Yeryüzünde olan her
şeyi harcasaydın, onların kalpleri arasında samimiyet oluşturamazdın. Ama
Allah onların arasında samimiyet oluşturdu. Gerçekten O, üstündür ve hikmet
sahibidir.
Bu ayet, Ensar hakkında nazil olmuştur. En
sar'dan olan Evs ve Hazrec kabileleri arasında
cahiliye döneminde büyük bir ihtilaf ve anlaşmazlık vardı. Bu iki kabile İslam sayesinde birbirleriyle kaynaşmış ve eski sürtüşme ve ihtilaflarından kurtulmuşlardır.

66. Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti ve sizde zaaf olduğunu bildi. Şu
hâlde sizden sabreden (direnen) yüz
kişi olursa, iki yüz kişiyi yener ve sizden bin kişi olursa, Allah'ın izni ile iki
bin kişiyi yener. Allah, sabredenlerle
beraberdir.
67. Hiçbir peygambere, yeryüzünde
düşmanı ezmeden esir almak düşmez.
Siz geçici dünya malını istiyorsunuz,
oysa Allah, ahireti (ahiretteki nimetlere erişmenizi) istiyor. Allah üstündür
ve hikmet sahibidir.
68. Allah tarafından önceden verilmiş
bir yazı (hüküm) olmasaydı, aldığınız
şeyler yüzünden size büyük bir azap
erişirdi.
69. Artık ele geçirdiğiniz ganimetler
den helal ve temiz olarak yiyin ve
Allah'tan korkun. Gerçekten Allah bağışlayandır ve merhamet edendir.
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70. Ey Peygamber! Elinizde olan esirlere de ki: "Allah kalbinizde bir iyilik olduğunu bilse, sizden alınandan
daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayandır ve merhamet
edendir."
71. Sana hıyanet etmek isterlerse, şüphesiz onlar önceden de Allah'a hıyanet
etmişlerdi. Ama (Allah) onlara karşı
sana imkân verdi. Allah bilendir ve
hikmet sahibidir.
72. Şüphesiz, iman edip hicret eden ve
mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda
cihad eden kimseler ile (hicret edenleri) barındıran ve (onlara) yardım eden
kimseler, işte onlar, birbirlerinin velileridirler (dost ve koruyucularıdırlar).
İman eden, ama hicret etmeyen kimselere gelince, hicret edene kadar sizin
onlarla asla velilik (dostluk ve koruyuculuk) ilişkiniz yoktur. Fakat din
konusunda sizden yardım isterlerse,
aranızda antlaşma olan topluluğa karşı yardım dilemeleri dışında, (onlara)
yardım etmek üzerinizde bir yükümlülüktür. Allah, yaptıklarınızı görür.

73. Kâfir olanlar da birbirlerinin velileridir
(dost ve koruyucularıdır). Eğer bunu (bu
emri) yerine getirmezseniz, yeryüzünde
fitne ve büyük bozgun meydana gelir.
74. İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ile (onları) barındırıp
yardım edenler, işte onlar, gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlanma ve değerli rızık vardır.
75. Sonradan iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenler, işte onlar da
sizdendir. Allah'ın kitabında, akrabalar
birbirlerine göre (miras konusunda) öncelik taşırlar. Şüphesiz, Allah her şeyi bilir.
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2. Yeryüzünde dört ay (daha
serbestçe) dolaşın. Bilin ki,
asla Allah'ı âciz bırakamazsınız ve Allah kâfirleri zillete
uğratacaktır.
3. Büyük hac günü, Allah ve Peygamberi tarafından insanlara bir ilandır:
"Allah ve Peygamberi, müşriklerden
uzaktır." Eğer tövbe ederseniz, bu sizin için daha hayırlıdır; ama eğer yüz
çevirirseniz, bilin ki siz Allah'ı âciz bırakamazsınız. Küfre sapanlara acı bir
azabı müjdele.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 81)

(9)
TEVBE SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 129 ayettir. Ancak bazılarına göre son iki ayeti Mekke'de inmiştir.
Bu sûreye, birçok ayetinde tövbeden bahsedildiği için (118. ayetinde üç kişinin tövbesinin
kabulü kıssası bunun bir örneğidir) "Tevbe Sû
resi" dendiği gibi, birinci ayetin ilk kelimesinden hareketle "Beraat Sûresi" ve Müslümanların içinde bulunan fasıkların ve münafıkların
ayıplarını ortaya koyduğu için "Faziha Sûresi"
de denmiştir.

1. Bu, Allah ve Resulü'nden, kendileriyle
antlaşma yaptığınız müşriklere yönelik
ayrılık ve uzaklık ilanındır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 80)

4. Ama kendileriyle antlaşma yapmış
olduğunuz müşriklerden antlaşmalarından bir şey eksiltmeyen ve size
karşı kimseyi desteklemeyenler bunun
dışındadır. Onlarla yaptığınız antlaşmayı süresi doluncaya kadar gözetin.
Kuşkusuz Allah takvalıları sever.
5. Haram aylar çıkınca müşrikleri nerede bulsanız öldürün, onları yakalayın,
sınırlayın (tutuklayın) ve her gözetleme yerinde oturup onlara pusu kurun.
Eğer tövbe eder, dosdoğru namaz kılar ve zekât verirlerse, yollarını serbest
bırakın. Gerçekten Allah bağışlayan ve
merhamet edendir.
6. Eğer müşriklerden biri senden güven isterse, Allah'ın kelamını dinlemesi için ona güven ver, sonra onu
güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu
(hüküm), onların bilgisiz bir topluluk
olmalarından dolayıdır.
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7. Müşriklerin nasıl Allah katında ve
Peygamberi yanında bir ahdi olabilir?! (Oysa onlar sürekli yaptıkları antlaşmaları çiğnemektedirler.) Sadece
Mescidu'l-Haram'ın yanında antlaşma yaptıklarınız başka. Onlar sizinle
yaptıkları anlaşmaya bağlı kalma hususunda sebat gösterdikleri sürece siz
de onlarla yaptığınız anlaşmaya bağlı
kalma hususunda sebat gösterin. Kuşkusuz Allah takvalıları sever.
8. Nasıl (müşriklerin bir ahdi olabilir)?! Oysa size üstün gelseler, sizin
hakkınızda ne bir akrabalık ve ne de
bir antlaşma gözetirler. Dilleriyle sizi
razı ederler, ama kalpleri (hakkı) kabul
etmez. Onların çoğu fasıktır.
9. Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve (insanları) Allah'ın
yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları işler ne kötü idi.
10. Hiçbir mümin hakkında ne akrabalık hakkı ve ne de antlaşma gözetirler.
İşte onlar, haddi aşanlardır.

CÜZ: 10, SÛRE: 9

11. Eğer tövbe eder, hakkıyla namaz kılar ve zekât verirlerse, artık onlar din
kardeşlerinizdir. Biz ayetlerimizi, bilgisi
olan bir topluluğa genişçe açıklıyoruz.
12. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozar ve dininize dil uzatırlarsa, küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların
yeminleri yoktur. Umulur ki vazgeçerler.
13. Yeminlerini bozan, Peygamber'i (yurdundan) çıkarmaya kalkışan ve size karşı (savaşı) ilk olarak kendileri başlatan
kimselerle savaşmaz mısınız yoksa onlardan korkuyor musunuz?! Oysa Allah,
imanınız varsa, kendisinden korkmanıza
daha layıktır.

CÜZ: 10, SÛRE: 9
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17. Müşriklere -kâfir olduklarına bizzat kendileri şahitlik ettikleri hâldeAllah'ın mescitlerini imar etmek düşmez. Onların yaptıkları boşa gitmiştir
ve onlar ateşte ebedî kalıcıdırlar.
18. Allah'ın mescitlerini, sadece Al
lah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı hakkıyla kılan, zekât veren ve
Allah'tan başka kimseden korkmayan
kimseler imar eder. İşte bunların hidayete erenlerden olmaları umulur.

14. Onlarla savaşın ki, Allah sizin elinizle
onları cezalandırsın, onları alçaltsın, sizi
onlara galip kılsın ve mümin topluluğun
gönlünü ferahlatsın.
15. Onların (müminlerin) yüreklerindeki
öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet
sahibidir.
16. Yoksa Allah, sizden cihad eden, Allah, Peygamber ve müminlerden başka
kendisine bir sırdaş edinmeyen kimseleri
belirlemeden kendi hâlinize bırakılacağınızı mı sandınız?! Allah, yaptıklarınızdan
hakkıyla haberdardır.

19. Hacılara su vermeyi ve Mescidu'lHaram'ı onarmayı, Allah'a ve ahiret
gününe iman edip Allah yolunda cihad
eden kimse(nin işi) gibi mi tuttunuz?!
Bunlar, Allah katında eşit olmazlar.
Allah, zalimler topluluğunu hidayete
erdirmez.
İmam Muhammed Bâkır veya İmam Cafer
Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Bu ayet
Hamza, Ali ve Cafer ile Abbas ve Şeybe
hakkında nazil olmuştur. Abbas ile Şeybe
hacılara su vermek ve Kâbe'nin perdesini
taşımak görevlerini taşıdıkları için övündüler. Bunun üzerine Allah yukarıdaki ayeti
indirdi. Bu ayette Allah'a ve ahiret gününe
iman edip Allah yolunda cihat eden kimselerden maksat Hamza, Ali ve Cafer'dir."
(bk. el-Kâfî)

20. İman edip hicret eden ve mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad
edenlerin Allah yanında makamları
daha büyüktür. İşte bunlardır başarılı
olanlar.
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21. Rableri onlara, kendi katından bir
rahmet, hoşnutluk ve içinde kendileri
için kalıcı nimetler bulunan cennetler
müjdeler.
22. Orada ebedi kalırlar. Kuşkusuz, Allah katında büyük bir mükâfat vardır.
23. Ey iman edenler! Babalarınızı ve
kardeşlerinizi, küfrü imana tercih ederlerse, kendinize veli (dost ve koruyucu) edinmeyin. İçinizden kim onları
veli edinirse, işte onlardır zalimler.

25. Allah birçok yerde ve Huneyn günü
size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz
sizi gururlandırmış, ancak bu size hiçbir

24. De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz,
biriktirdiğiniz mallar, durgunluğa
uğramasından korktuğunuz ticaret
ve beğendiğiniz evler, size Allah'tan,
Peygamberi'nden ve O'nun yolunda
cihad etmekten daha sevimli ise, artık
Allah'ın emrini (azabını) getirmesini
bekleyin. Allah, fasık topluluğu hidayete erdirmez.

yarar sağlamamıştı ve tüm genişliğine

Bir hadiste şöyle nakledilmiştir: "Sizden biriniz
Allah için sevip Allah için buğzetmedikçe
imanın tadını anlamaz." (bk. es-Safî Tefsiri)

dirdi ve küfre sapanlara azap etti. İşte

rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra
geriye dönüp kaçmıştınız.
İmam Hadi (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Ayette geçen "birçok yerde" tabirinden maksat
seksen yerdir." (bk. es-Safî)

26. Sonra Allah, huzur ve güvenini
Peygamber'e ve müminlere indirdi,
bir de sizin görmediğiniz ordular inbu, kâfirlerin cezasıdır.
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TEVBE SÛRESİ

190

yen kimselerle, zillet içinde kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.

27. Sonra bunun ardından Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir.
28. Ey iman edenler! Müşrikler kuşkusuz
pistirler (necistirler). Artık bu yıllarından
sonra Mescidu'l-Haram'a yaklaşmasınlar.
Eğer (bu yüzden) fakirlikten korkarsanız,
(bilin ki) Allah dilerse yakında sizi kendi
lütfuyla zengin kılar. Kuşkusuz, Allah bilendir ve hikmet sahibidir.
29. Kendilerine kitap verilenlerden Al
lah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah ve Peygamberi'nin haram kıldığı şeyi
haram saymayan ve hak dini din edinme-

30. Yahudiler, "Uzeyr Allah'ın oğludur." dediler Hıristiyanlar da, "Mesih
Allah'ın oğludur." dediler. Bu, onların ağızlarıyla söylediği (gerçek dışı)
bir sözdür. Onlar, (sözlerini) önceden
kâfir olan kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları yok etsin! Nasıl
(haktan) geri döndürülüyorlar?!
31. Onlar, Allah'ı bırakıp bilginlerini,
rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i
rabler edindiler. Oysa sadece kendisinden başka ilah olmayan bir tek ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı.
O, onların şirk koştukları şeylerden
münezzehtir.
İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle dediği
nakledilmiştir: "Onlar (Yahudi bilginleri ve
rahipler) halkı kendilerine tapınmaya çağırmadılar; çünkü bunu yapacak olsalardı,
halk onlara olumlu karşılık vermezlerdi. Ancak onlar birtakım haramları onlara helal
ve birtakım helalleri de onlara haram ettiler.
(Halk da bunlara uymakla onlara tapmış
(gibi) oldular." (bk. el-Kâfî ve Ayyaşî Tefsiri)

191

TEVBE SÛRESİ

CÜZ: 10, SÛRE: 9

35. O gün ki [o mallar] cehennem ateşinde
32. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kâfirler hoşlanmasa
da Allah nurunu tamamlamaktan vazgeçmez.
33. Müşrikler hoşlanmasa da Peygam
beri'ni hidayet ve hak din ile tüm dinlere galip gelsin diye gönderen O'dur.
34. Ey iman edenler! Kuşkusuz, Yahudi bilginlerden ve rahiplerden birçoğu,
insanların malını batıl yolla yerler ve
(insanları) Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah
yolunda harcamayanlar var ya, onları
acı bir azapla müjdele.

kızdırılır da alınları, böğürleri ve sırtları
onlarla dağlanır. Ve (onlara), "İşte kendiniz için biriktirdiğiniz bunlardır. Haydi,
tadın biriktirdiğiniz şeyleri." [denir.]
36. Kuşkusuz Allah'ın kitabında gökleri
ve yeri yarattığı günden beri ayların sayısı, Allah katında on ikidir. Bunlardan
dördü, haram aylardır. İşte budur sağlam
din. Öyleyse bu aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler topyekûn sizinle
savaştıkları gibi, siz de onlarla topyekûn
savaşın. Bilin ki Allah, takvalı olanlarla
beraberdir.
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denildiği zaman ağırlaşarak yere çakılıp kaldınız?! Yoksa ahiret hayatını bırakıp dünya hayatını mı beğendiniz?!
Oysa ahirete göre dünya hayatının mal
ve imkânları pek azdır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 82)

39. Eğer (cihad için) hareket etmezseniz, O, sizi acı bir azapla cezalandırır
ve başka bir kavmi yerinize getirir.
Siz ise O'na hiçbir zarar veremezsiniz.
Allah'ın her şeye gücü yeter.
37. Şüphesiz haram ayları ertelemek
(nesî), inkârcılıkta ileriye gitmektir ki,
kâfirler bununla saptırılır. Allah'ın haram ettiği ayların sayısına uydurmak ve
sonuçta Allah'ın haram kıldığını helal
kılmak için onu bir yıl helal ve bir yıl da
haram kılarlar. Kötü işleri kendilerine
süslü ve güzel göründü. Allah, kâfirler
topluluğunu hidayete erdirmez.
"Nesî"; haram ayların sayılarını koruyup kendilerini korumamaya denir. Böylece haram aylar
geciktirilerek başka aylara erteleniyordu. Yani
haram aylarla ilgili hükümler başka aylarda
yürürlüğe konuyordu. (bk. el-Mizan.)

38. Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda (savaş için) hareket edin."

40. Eğer ona (peygambere) yardım etmezseniz, (şunu bilin ki) kâfirler onu
iki kişiden biri olarak çıkardığı zaman
Allah ona yardım etmiştir. Hani onlar
mağaradaydılar; hani o arkadaşına,
"Üzülme; şüphesiz, Allah bizimledir."
diyordu. Allah, güven ve huzurunu
ona (peygambere) indirdi, görmediğiniz ordularla onu destekledi ve küfre
sapanların sözünü aşağı kıldı. Allah'ın
sözü ise en yücedir. Allah üstündür ve
hikmet sahibidir.
Kur'ân'a göre sırf birliktelik ve arkadaşlık
bir fazilet ölçüsü sayılmaz. Nitekim çeşitli
ayetlerde iman ve fazilette eşit olmayan
kişilerden birbirlerinin musahibi ve arkadaşı
olarak söz edilmiştir {Örneğin Kefh: 37} (bk.
eş-Şübber Tefsiri.)
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41. Hafif veya ağır (donanmış) olarak
savaş için hareket edin ve Allah yolunda mallarınız ve canlarınız ile cihad edin. Bilseniz, bu sizin için daha
iyidir.
42. (Onları çağırdığın şey) yakın bir
kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı,
mutlaka peşinden gelirlerdi. Fakat bu
çetin yol kendilerine uzak geldi. Onlar:
"Gücümüz olsaydı, sizinle birlikte (savaş için) çıkardık." diye Allah'a yemin
edeceklerdir. Onlar, (bu tutumlarıyla)
kendilerini helak etmektedirler. Allah,
onların yalancı olduklarını biliyor.
43. Allah seni affetsin, doğru söyleyenler sana belli olmadan ve yalancıları
bilmeden niçin onlara izin verdin?!
44. Allah'a ve ahiret gününe iman
edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad
için senden izin istemezler. Allah, takvalıları (hakkıyla) bilir.
Yani müminler ihlaslarından dolayı izne gerek kalmadan cihada hazırlanırlar. Diğer bir
ihtimale göre ayetin anlamı şöyledir: "…cihadı terk etmek için izin istemezler."

45. Sadece Allah'a ve ahiret gününe
iman etmeyen ve kalpleri şüpheye düşen kimseler, (cihadı terk etmek için)
senden izin isterler. Onlar, şüpheleri
içinde şaşkındırlar.
46. Eğer (savaş için) çıkmak isteselerdi,
bunun için bir hazırlık yaparlardı. Ama
Allah onların hareket etmesini istemedi
de onları alıkoydu ve onlara, "Oturanlarla
(âcizlerle) beraber siz de oturun." denildi.
47. Sizinle birlikte çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı
ve mutlaka aranıza dalıp fitne çıkarmaya
çalışırlardı. Aranızda onlara casusluk yapanlar vardır. Allah, zalimleri bilir.
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mızdır. Öyleyse müminler, yalnız Al
lah'a güvensinler."

48. Gerçekte bundan önce de fitne çıkarmaya çalıştılar ve olayları sana ters gösterdiler. Sonunda hak geldi ve hoşlanmasalar bile Allah'ın emri ortaya çıktı.
49. Onlardan bazıları, "Bana izin ver ve
beni fitneye düşürme." der. Bilin ki, onlar
fitneye düşmüş bulunuyorlar. Gerçekten
cehennem kâfirleri kuşatmıştır.
50. Sana bir iyilik gelirse, [bu] onları rahatsız eder; ama başına bir musibet gelirse, "Biz önceden tedbirimizi almıştık."
derler ve sevinerek dönüp giderler.
51. De ki: "Allah'ın bize yazdığından baş
ka bir şey bize gelmez. O, bizim mevla-

52. De ki: "Bize iki güzellikten biri (zafer veya şehit olmak) dışında bir şeyin
mi gelmesini bekliyorsunuz? Halbuki
biz, Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size bir azap ulaştırmasını bekliyoruz. O hâlde bekleyin; biz
de sizinle beklemekteyiz."
53. De ki: "İster gönüllü, ister gönülsüz
(malınızı hayır işlerde) harcayın, asla
sizden kabul olmayacaktır. Çünkü siz,
fasık (kötü işler yapan ve emre boyun
eğmeyen) bir topluluktunuz."
54. Harcamalarının kabul olmasına,
sadece Allah'ı ve Peygamberi'ni inkâr
etmeleri, namaza bezginlikle gelmeleri
ve sadece istemeyerek harcama yapmaları engel olmuştur.
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55. Onların malları ve çocukları seni
hayrete düşürmesin. Allah, bunlarla
ancak onlara dünya hayatında azap
etmeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını istiyor.
56. Kesinlikle sizden olduklarına dair
Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir, fakat (sizden) korkan
bir toplulukturlar.
57. Eğer bir sığınak veya mağaralar ya da bir oyuk bulsalardı, koşarak oraya doğru yönelirlerdi.
58. Onlardan bazısı da, sadakalar konusunda (zekât ve ganimetleri dağıtma konusunda) seni eleştirirler. Eğer
sadakalardan onlara verilirse, hoşnut
olurlar; verilmezse, hemen kızarlar.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 83)

59. Eğer onlar, Allah ve Peygamberi'
nin kendilerine verdiğine razı olsalar
ve, "Allah bize yeter. Kendi lütfuyla
Allah ve Peygamberi (ileride yine)
bize verecektir. Biz Allah'a yöneldik."
deselerdi (onlar için daha iyi olurdu).
60. Sadakalar, Allah tarafından belirlenen bir farz olarak, ancak fakirler,
zavallılar, zekât toplayan görevliler,
kalpleri (İslam'a) ısındırılmış olanlar,
kölelerin özgürlüğe kavuşturulması,
borçlular, Allah yolunda (olan işler) ve

yolda kalmış yolcular içindir. Allah bilendir ve hikmet sahibidir.
Sadakalardan maksat, farz olan zekâttır. Buna
göre ayette zekâtın bu sekiz grup için harcanması gerektiği açıklanmıştır. Bazıları, ayette
yer alan bu tahsisten zekâtın bu grupların malı
olduğunun bile anlaşıldığını ileri sürmüşlerdir.
Buna göre, zekât verilmeden önce bile başkalarına ait bir maldır ve insanın onda tasarruf
etmesi gasp hükmüne girer.

61. Onlardan Peygamber'i inciterek, "O,
kulaktır (denilen her şeye inanır, safdildir)." diyen kimseler vardır. De ki: "O,
sizin için hayır kulağıdır; Allah'a inanır,
müminlere güvenir ve sizden iman eden
kimseler için bir rahmettir." Allah'ın Re
sulü'nü incitenlere acı bir azap vardır.
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65. Onlara (niçin alay ettiklerini) sorsan, "Biz sadece eğlenip oynuyorduk."
derler. De ki: "Allah ile, O'nun ayetleri
ile ve Peygamberi ile mi alay ediyordunuz?!"

62. Sizi hoşnut etmek için huzurunuzda
Allah'a yemin ederler. Oysa (gerçekten)
mümin iseler, Allah ve Resulü'nü hoşnut
etmeleri daha uygundu..
63. Allah ve Peygamberi'ne karşı koyan
kimseye, içinde ebedi kalacağı cehennem
ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu,
büyük bir aşağılanmadır.
64. Münafıklar, kalplerinde olanı kendilerine haber veren bir sûrenin haklarında inmesinden çekinirler. De ki: "Alay edin! Allah, çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır."
Başka bir ihtimale göre: "Münafıklar, kalplerinde olanı müminlere haber veren bir sûrenin
Peygamber'e inmesinden çekinirler."

66. (Artık) bir mazeret göstermeyin;
iman ettikten sonra küfre saptınız.
İçinizden bir grubu affetsek de, suçlu
olmaları sebebiyle bir gruba da azap
edeceğiz.
67. Münafık (ikiyüzlü) erkekler ve mü
nafık kadınlar birbirlerindendirler.
Kötü işleri emreder, iyi işleri yasaklarlar ve ellerini sıkı tutarlar. Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Kuşkusuz, münafıklar fasıktırlar.
Fasık yani kötü iş yapan ve emirden çıkan
kimse.

68. Allah, münafık erkeklere, münafık
kadınlara ve kâfirlere, ebedi kalacakları cehennem ateşini vadetmiştir. O,
onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir.
Kalıcı azap da onlar içindir.
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69. (Ey münafıklar! Siz de) tıpkı sizden
öncekiler gibi(siniz). Onlar sizden daha
güçlü idiler; mal ve çocukları (da) daha
fazla idi. Onlar, kendi paylarından yararlandılar (zevk aldılar). Siz de, öncekiler paylarından yararlandıkları gibi,
kendi payınızdan yararlandınız (zevk
aldınız). Onlar (zevke) daldığı gibi, siz
de daldınız. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. Ve İşte
onlar, gerçek zarar edenlerdir.

CÜZ: 10, SÛRE: 9

71. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, birbirlerinin velileridirler (dost ve
koruyucularıdırlar); iyiliğe emreder ve
kötülükten sakındırırlar; namazı dosdoğru kılarlar; zekâtı verirler; Allah'a ve

70. Onlara kendilerinden öncekilerin,
Nuh, Ad ve Semud kavminin, İbrahim
kavminin, Medyen ve alt üst olan şehirlerin halkının haberi gelmedi mi?
Peygamberleri açık delillerle onlara
geldiler. Demek ki, Allah onlara zulmedecek değildi; fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Resulü'ne de itaat ederler. İşte bunlara

Medyen Hz. Şuayb'in ve alt üst olan şehirler
de Hz. Lut'un kavimlerinin bulunduğu yerlerdir.

hoşnutluğu ise, (bundan) daha büyüktür.

Allah merhamet edecektir. Allah üstündür ve hikmet sahibidir.
72. Allah, mümin erkeklere ve mümin
kadınlara (ağaçlarının) altından ırmaklar
akan cennetler ve Adn cennetlerinde olan
tertemiz meskenler vadetmiştir. Allah'ın
İşte bu, büyük başarıdır.
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bir veli (dost ve koruyucu) ve bir yardımcı bulunmaz.
75. Onlardan, "Eğer Allah bize kendi
lütfü ile bağışta bulunursa, mutlaka
sadaka verir ve salihlerden oluruz."
diye Allah'a söz verenler vardır.
76. Fakat Allah onlara kendi lütfu ile
bağışta bulununca, cimrilik yaptılar
ve (sadaka vermekten) yüz çevirerek
döndüler.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 84)

73. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı sert
davran. Onların barınağı cehennemdir.
Orası ne kötü bir dönüş yeridir!
74. (O sözü) demediklerine dair Allah'a
yemin ederler. Hâlbuki onlar, o küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan
sonra tekrar küfre saptılar ve başaramadıkları işe (Peygamber'i öldürmeye) yeltendiler. Kin beslemeleri, sırf Allah ve
Resulü'nün kendi lütfu ile onları zengin
kıldığı içindir. Eğer tövbe ederlerse, onlar için daha iyi olur. Ama yüz çevirirlerse, Allah onlara dünya ve ahirette acı bir
azapla azap eder ve yeryüzünde onlara

77. Bu (cimrilikleri), Allah'ın huzuruna
çıkacakları güne kadar kalplerinde bir
nifakın yerleşmesine sebep oldu. Bu,
Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve
yalan söyledikleri içindir.
78. Bilmediler mi ki Allah, şüphesiz
onların sırlarını da, gizli konuşmalarını da bilir ve şüphesiz, Allah gaipleri
bilendir.
79. Gönüllü olarak sadaka veren (bağışta bulunan) müminlere ve güçlerinin yettiğinden (imkânlarından) başka
bir şey bulamayan kimselere dil uzatıp
alay edenler var ya, Allah onlarla alay
etmiştir ve onlara acı bir azap vardır.
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80. Onlar için (Allah'tan) ister af dile,
ister dileme (fark etmez); onlar için yetmiş defa af dilesen de, Allah onları asla
affetmez. Bu, onların Allah ve Resulü'nü
inkâr etmeleri sebebiyledir. Allah, fasık
topluluğu hidayete erdirmez.
81. Geride kalanlar (savaşa katılmayanlar), Peygamber'den sonra (evlerinde)
oturmalarına sevindiler; mallarıyla ve
canlarıyla Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmadılar ve, "Sıcakta (savaş
için) hareket etmeyin." dediler. De ki:
"Anlasalar, cehennem ateşi (bundan)
daha sıcaktır."

84. Onlardan ölen birine asla namaz kılma ve (dua için) kabrinin kenarında durma. Şüphesiz, onlar Allah'ı ve Resulü'nü
inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler.

82. Artık yaptıkları işlere karşılık az
gülsünler, çok ağlasınlar!

85. Onların malları ve çocukları seni hay-

83. Eğer Allah seni onlardan bir topluluğa geri döndürür de onlar da (başka bir savaşa) çıkmak için senden izin
isterlerse, de ki: "Benimle beraber asla
(savaşa) çıkmayacaksınız. Asla benimle beraber bir düşmanla savaşmayacaksınız. Siz ilk defa oturmaya razı
oldunuz, şimdi de geride kalanlarla
oturun."

kendilerine dünyada azap etmeyi ve can-

rete düşürmesin. Allah, bunlarla ancak
larının kâfir olarak çıkmasını istemiştir.
86. "Allah'a iman edin ve Peygamberi ile
birlikte cihad edin" diye bir sûre indirildiğinde, onlardan servet sahibi olanlar,
senden (savaşa katılmamak için) izin istediler; "Bırak, biz de geride kalanlarla
birlikte kalalım." dediler.
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yenler de evlerinde oturdular (savaşa
katılmadılar). Bunlardan kâfir olanlara
yakında acı bir azap gelecektir.

87. Geride kalanlarla birlikte kalmaya
razı oldular. Kalpleri mühürlenmiştir, artık (bir şeyi) anlayamazlar.
88. Fakat Peygamber ve onunla beraber
iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte tüm iyilikler, onlar içindir.
Kurtuluşa erenler de onlardır.
89. Allah, onlara (ağaçlarının) altından
ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları
cennetler hazırlamıştır. İşte bu, büyük bir
başarıdır.
90. Bedevilerden mazeret ileri sürenler,
kendilerine izin verilsin diye sana geldiler. Allah'a ve Peygamberi'ne yalan söyle-

91. Allah ve Peygamberi hakkında iyi
niyet taşıdıkları takdirde, güçsüzlere,
hastalara ve (seferde) harcamak için
bir şey bulamayanlara bir günah yoktur. İyileri kınamaya bir yol yoktur.
Allah çok bağışlayan ve sürekli merhamet edendir.
92. Yine, kendilerine binek bulman (ve
cepheye göndermen) için sana geldiklerinde, "Sizi bindirmek için bir şey
(binek) bulamıyorum." dediğin ve harcamaya bir şey bulamadıkları için de
üzüntüden gözleri yaş dökerek geri dönen kimselere de (bir günah yoktur).
93. Sadece, zengin oldukları hâlde senden (savaşa katılmamak için) izin isteyenler için sorumluluk vardır. Onlar,
geride kalanlarla birlikte olmaya razı
oldular. Allah kalplerini mühürledi;
artık onlar (hakkı) bilmezler.
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94. Yanlarına döndüğünüzde size mazeret ileri sürerler. De ki: "(Boşuna)
mazeret ileri sürmeyin. Asla size inanmayacağız. Allah sizin haberlerinizi
bize bildirmiştir. Allah ve Peygamberi
sizin yaptığınız işleri yakında görecekler. Sonra gaybı ve görüleni bilene
(Allah'a) götürüleceksiniz; O da, yaptığınız işleri size bildirecektir."
95. Yanlarına geri döndüğünüzde, ken
dilerinden (onları cezalandırmaktan)
vazgeçesiniz diye (mazeretleri olduğuna dair) Allah'a yemin edecekler. Siz
de onlardan vazgeçin; kuşkusuz onlar
pistirler. Yaptıkları işlere karşılık olarak da yerleri cehennemdir.

uygundurlar. Allah bilendir ve hikmet
sahibidir.

96. Kendilerinden razı olasınız diye
size yemin ederler. Siz onlardan razı
olsanız da, Allah fasık topluluktan
razı olmaz.

99. Bedevilerden öyleleri de var ki, Al
lah'a ve ahiret gününe iman ederler ve
harcadıklarını Allah'a yakınlık ve Pey
gamber'in dualarını alma sebebi sayarlar.
Bilin ki bu, onların (Allah'a) yakın olmalarına sebeptir. Allah, onları kendi rahmetine alacaktır. Allah çok bağışlayan ve
sürekli merhamet edendir.

97. Bedeviler (göçebe Araplar), inkâr
cılık ve nifak yönünden daha ileri ve
Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını bilmemeye daha

98. Bedevilerden kimileri, (Allah yolunda) harcadıklarını bir zarar sayarlar ve
belalarla karşılaşmanızı beklerler. Kötü
belalar onlara olsun. Allah işitendir ve
bilendir.
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münafıklar vardı. Buna göre ashabın hepsinin adil olduğu iddiası tamamen yersiz ve
Kur'ân'la çelişen bir iddiadır.

102. Günahlarını itiraf eden, iyi amelle
diğer kötü ameli birbirine karıştırmış
başka bir topluluk da var. Allah'ın bunların tövbelerini kabul etmesi umulur.
Kuşkusuz, Allah çok bağışlayan ve sürekli merhamet edendir.
103. Onların mallarından kendilerini
temizleyeceğin ve arıtacağın bir sadaka (zekât) al ve onlara dua et. Kuşkusuz senin duan, onlara huzur kaynağıdır. Allah işitendir ve bilendir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 85)

104. Onlar, kullarının tövbesini kabul
edenin ve sadakaları alanın (kabul buyuranın) Allah olduğunu ve Allah'ın
tövbeyi kabul eden ve sürekli merhamet eden olduğunu bilmediler mi?
100. Muhacirler ve Ensar'dan (İslam'ı kabul etmede) ilk öncüler ve iyilikle onları
takıp edenler var ya, Allah onlardan razı
olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır; (Allah) onlara (ağaçlarının) altından
ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır;
orada ebedi kalacaklardır. İşte bu, büyük
kazanç ve başarıdır.
101. Çevrenizdeki bedevilerden bir kısım
münafıklar vardır ve Medine halkından
de bazıları münafıklığa alışmışlardır; sen
onları bilmezsin, biz biliriz onları. Onları
iki defa azap edeceğiz ve sonra da büyük
bir azaba götürüleceklerdir.
Bu ayet açıkça gösteriyor ki, ashap arasında
hatta Peygamber (s.a.a)'in bile tanımadığı

İmam Zeynelabidin (a.s)'dan şöyle dediği
nakledilmiştir: "Ben Rabbime karşı kefilim ki,
sadaka kulun eline ulaşmadan Rabbin eline ulaşır." (bk. es-Safî Tefsiri)

105. De ki: "Amel edin (elinizden geldiğince çalışın); yakında Allah, Peygamberi ve müminler yaptıklarınızı görecekler ve yakında gaybı ve görüneni
bilenin huzuruna döndürüleceksiniz.
O da, yapmakta olduğunuz işleri size
haber verecektir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 86)

106. Başka bir topluluk da var ki, (işleri)
Allah'ın emrine bırakılmıştır; (Allah) ya
onlara azap eder ya da tövbelerini kabul
eder. Allah bilendir ve hikmet sahibidir.
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107. (Bir de,) zarar vermek, küfre sapmak, müminler arasında ayrılık çıkarmak için ve önceden Allah ve Pey
gamberi'ne karşı savaşanlara üs olsun
diye mescit yapan kimseler vardır.
"İyilikten başka bir niyetimiz yok."
diye ağır yeminler ederler. Ama Allah, onların yalan söylediklerine şahitlik eder.
108. Asla orada namaz kılma! Şüphesiz, ilk günden takva üzere kurulan
mescit, içinde namaz kılmana daha
layıktır. Orada, arınmayı seven kişiler
vardır. Allah arınanları sever.
109. (İşlerinin) binasını Allah'tan çekinmek ve O'nun hoşnutluğunu kazanmak üzere kuran mı daha iyidir, yoksa
binasını çökmek üzere olan bir uçurumun kenarında kurup da o uçurumla

CÜZ: 11, SÛRE: 9

cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah,
zulmeden topluluğu hidayete erdirmez.
110. Kurmuş oldukları bina, kalpleri parçalanıncaya kadar içlerinde kuşku ve şaşkınlık (vesilesi) olmaya devam edecektir.
Allah bilendir ve hikmet sahibidir.
111. Allah müminlerden, canlarını ve
mallarını, cennetin kendilerine verilmesi
karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu;
Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'ân'da O'nun kendi üzerine aldığı hak bir vaattir. Ahdinde
(verdiği söze) Allah'tan daha sadık kim
var? O hâlde yaptığınız bu alış verişten dolayı sevinin. İşte bu, büyük bir başarıdır.
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dilemesi, sadece ona verdiği bir sözden ötürü idi. Onun bir Allah düşmanı
olduğu kendisine açıkça belli olunca,
ondan uzak durdu. Kuşkusuz, İbrahim (Allah korkusundan) çok yalvarıp
yakaran ve halim idi.
115. Allah, hidayete erdirdikten sonra,
sakınacakları şeyleri kendilerine açıkça bildirmeden hiçbir topluluğu saptıracak değildir. Allah her şeyi bilir.

112. (O müminler;) tövbe edenler, ibadet
edenler, (Allah'a) hamd edenler, (Allah
yolunda) dolaşıp duranlar, rükû edenler,
secde edenler, marufu emredenler, münkerden sakındıranlar ve Allah'ın koyduğu sınırları koruyanlardır. Müminleri
müjdele!
(bk. Açıklamalar Bölümü: 87)

113. Cehennemlik oldukları açıkça belli olduktan sonra, kendi yakınları bile
olsalar, müşrikler için (Allah'tan) af dilemeleri Peygamber'e ve iman edenlere
yaraşmaz.
114. İbrahim'in, babası (veliliğini üstlenmiş olan amcası Azer) için (Allah'tan) af

116. Kuşkusuz, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır, diriltir ve öldürür. Allah'tan başka sizin için bir
dost ve bir yardımcı yoktur.
117. Kuşkusuz Allah, Peygam-beri'ne
ve zorluk anında ona uyan muhacirlere ve ensara, onlardan bir kesiminin kalbi eğrilmenin eşiğine geldikten
sonra merhamet etti. Sonra (tekrar)
rahmetiyle onlara yöneldi. Şüphesiz
O, onlara karşı çok şefkatli ve sürekli
merhamet edendir.
Bu ayet, Tebuk Savaşı hakkında nazil olmuştur. Bu savaşta İslam ordusu hem yiyecek ve
içecek yönünden, hem de binek yönünden
sıkıntı içindeydi ve hava da gayet sıcaktı. Sıkıntıları o dereceye varmıştı ki, bazen iki kişi
bir gün boyunca yalnız bir hurma ile yetinirlerdi. On kişinin binek olarak yalnız bir devesi
vardı. Bu yüzden bu orduya zorluk ordusu
denmiştir. (bk. Menhecu's-Sadıkin.)

205

TEVBE SÛRESİ

CÜZ: 11, SÛRE: 9

118. (Savaşa katılmayıp) geride kalan
o üç kişiye de (merhamet etti). (Müslümanlar onlarla ilişkilerini kesince)
yeryüzü tüm genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, gönülleri de sıkıldıkça sıkılmış ve Allah'tan kaçışta O'na
yönelmekten başka bir sığınaklarının
olmadığına inanmışlardı. Sonra tövbe etsinler diye onlara merhamet etti.
Kuşkusuz, Allah tövbeyi kabul eden
ve sürekli merhamet edendir.
Bunlar Kâb b. Malik, Meraret b. Rabi' ve
Hilal b. Ümeyye'dir. Müslümanlar, Tebuk
Savaşı'na katılmayı geciktirdikleri için bunlarla ilişkilerini kesmiş ve bunlar Medine'nin
kenarında bir dağa çekilerek ibadete koyulup tövbelerinin kabul olması için Allah'a
yalvarmışlardır. Sonunda yukarıdaki ayetler inerek tövbelerinin kabul olduğunu bildirmiştir. Geniş bilgi için bk. es-Safî Tefsiri,
Kummî Tefsiri'inden naklen.

119. Ey İman edenler! Allah'tan korkun
ve doğrularla beraber olun.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 88)

120. Medine halkı ve etraflarında bulunan bedevilere Allah'ın Peygam
beri'nden geri kalmaları ve kendi canlarını korumak için onun canından
vazgeçmeleri yaraşmaz. Çünkü Allah
yolunda uğradıkları her susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendiren bir
yere adım atmaları ve düşmana karşı
elde ettikleri her başarı için Allah on-

lara bir iyi amel yazar. Kuşkusuz, Allah
iyilerin mükâfatını zayi etmez.
121. Allah'ın onları yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandırması için (bu yolda)
küçük büyük her harcamaları ve her vadiyi kat etmeleri onlar için (salih bir amel
olarak) yazılır.
122. Müminler hep birlikte (cihad veya
ilim için) hareket edecek değillerdir. Niçin dinde derin bilgi elde etmek ve geri
dönünce kendi toplumlarını uyarmak
için onların her kesiminden bir topluluk
hareket etmiyor? Olur ki, (onların uyarmasıyla) sakınırlar.
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ca Allah Teala, 'onların hidayetlerini artırdık'
diye buyurmuştur." (bk. es-Safî Tefsiri, el-Kâfî
ve Ayyaşî Tefsiri'nden naklen.)

125. "Kalplerinde hastalık olanların ise,
kir ve pisliğine pislik katar. Onlar, kâ
fir olarak ölüp giderler."
(İmam Muhammed Bâkır (a.s), "Yani, şek
ve şüphelerine şüphe katar ve şekleri yerleşir, sonunda o şüphe içinde ölürler." diye
buyurmuştur.)

126. Görmüyorlar mı ki, yılda bir veya
iki defa çetin imtihanla sınanırlar; sonra ne tövbe ederler, ne de öğüt alırlar.

123. Ey iman edenler! Yakınınızda olan
kâfirlerle savaşın ve onlar sizde sertlik
bulsunlar. Bilin ki, Allah takvalılarla beraberdir.
124. Bir sûre inince içlerinden, "Bu, hanginizin imanını artırdı?" diyenler var.
(Onlara de ki:) "İman edenlerin imanını
artırmıştır ve onlar (bu yüzden) sevinirler."
İmam Cafer Sadık (a.s), "Allah, imanı kulların
azalarına farz kılmış ve azalarına bölmüştür;
sonra bunu Peygamber (s.a.a) beyan buyurmuştur." dedi. Bir adam, "İmanının azalmasını
ve tamamlanmasını anladım, ama artmasının delili nedir?" diye sorunca İmam, "Allah
Teala'nın şu sözü: 'Bir sûre inince içlerinden, 'Bu
hanginizin imanını artırdı?' diyenler var...' Ayrı-

127. (Nifaklarını açıklayan) bir sûre indirildi mi, "Sizi bir kimse görüyor mu?"
diye birbirlerine bakar, sonra ayrılıp
giderler. Derin anlayış sahibi olmayan
bir topluluk oldukları için Allah kalplerini (haktan) çevirmiştir.
128. Gerçekten kendinizden olan öyle
bir peygamber size geldi ki, sıkın
tınız ona ağır gelir, size düşkündür
ve müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir.
129. Eğer yüz çevirirlerse, de ki: "Allah
bana yeter; O'ndan başka hiçbir ilah
yoktur; ben ancak O'na tevekkül ettim
ve O, büyük arşın Rabbidir."
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:
"Yani, büyük hükümranlığın Rabbidir (sahibidir)." (bk. es-Safî, et-Tevhid'den naklen.)
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(10)
YÛNUS SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 109 ayettir. Ancak bazılarına göre, 93-96. ayetleri Medine'de inmiştir.
Bazılarına göre ise, 40. ayeti de Medine'de
inmiştir.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:
"Kim her iki veya üç ayda bir Yûnus Sûresi'ni
okursa, onun cahillerden olmasından korkulmaz ve kıyamet günü de Allah Teala
isterse, mukarreblerden olur." (bk. es-Safî,
Sevabu'l-Amal'dan naklen.) Bu sûrede Yu
nus Peygamber'in adı geçtiği ve kavminin
bağışlandığı bildirildiği için 'Yûnus Sûresi'
adıyla anılmıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar, hikmetli
kitabın ayetleridir.
2. İçlerinden bir adama, "İnsanları
uyar ve iman edenlere Allah katında
kendileri için bir doğruluk makamı
olduğunu müjdele." diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi?!
Kâfirler, "Kuşkusuz, bu apaçık bir büyücüdür." dediler.
3. Kuşkusuz Rabbiniz, gökleri ve yeri
altı günde yaratan ve sonra Arş'a egemen olup işleri düzene koyan Allah'tır.
O'nun izni olmadan bir şefaatçi bulunmaz. İşte Rabbiniz, o Allah'tır;
O'na ibadet edin. Acaba öğüt almıyor
musunuz?!
4. Hepinizin dönüşü O'nadır. Bu, Al
lah'ın hak olan bir sözüdür. Gerçekten
O, iman edenleri adalet üzere mükâ

fatlandırmak için yaratılışı başlatır, sonra
onu geri çevirir. Kâfirlere ise, inkâr ettikleri için kaynar sudan bir içecek ve acı bir
azap vardır.
5. Güneşi ışık (kaynağı), ayı aydınlık kılan yılların sayısını ve hesabı bilesiniz
diye ona (aya) menziller belirleyen O'dur.
Allah bunları ancak hak üzere yaratmıştır. O, bilen bir toplum için ayetlerini genişçe açıklar.
6. Gece ve gündüzün (birbiri ardınca) gidip gelişinde, Allah'ın göklerde ve yerde
yarattığı şeylerde takvalı olan bir topluluk için ayetler vardır.
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11. İnsanların hayra ulaşmakta acele
ettikleri gibi Allah şerrin onlara ulaşmasını çabuklaştırsaydı, kuşkusuz
süreleri sona ererdi. Böylece bizimle
buluşmayı ummayanları taşkınlıkları
içinde şaşkın hâlde bırakırız.

7. Bizimle buluşmayı ummayan, dünya hayatıyla memnun olan, ona güvenen ve bizim
ayetlerimizden gafil olan kimseler var ya!
8. Onların barınağı, kazandıkları kötülüklerden dolayı ateştir.
9. Kuşkusuz, iman edip iyi işler yapanları, Rableri imanları sebebiyle hidayete
erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların (saraylarının) altından ırmaklar akar.
10. Bunların orada (Allah'ı) çağırması,
"Her eksiklikten uzaksın sen Ey Allah!"
demektir; iltifatları "selam"dır; son çağrıları da, "Âlemlerin Rabbine hamd olsun."
demektir.

12. İnsana bir rahatsızlık dokundu mu
yan üzere yatarken, otururken veya
ayakta iken bizi çağırır; ancak rahatsızlığı ondan giderdiğimizde sanki
kendisine dokunan bir rahatsızlık için
bizi çağırmamış gibi geçer gider. İşte
haddi aşanlara, yaptıkları işler böyle
süslü kılınmıştır. (Yaptıkları işlerin kötülüğünü fark etmezler.)
13. Kuşkusuz, sizden önceki nesilleri
zulmettikleri zaman yok ettik. Oysa
peygamberleri apaçık delilleri onlara
getirmişlerdi. Ancak onlar iman edecek değillerdi. İşte biz, suçlular topluluğunu böyle cezalandırırız.
14. Sonra onların ardından, nasıl davranacağınızı görelim diye sizi yeryüzünde öncekilerin yerine geçirdik.
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15. Ayetlerimiz kendilerine apaçık şekilde okununca, bizimle buluşacaklarını ummayan kimseler, "Bize bundan
başka bir Kur'ân getir veya bunu değiştir." derler. De ki: "Kendi yanımdan
onu değiştirmek benim hakkım değildir. Ben sadece vahyedilene uymaktayım. Eğer Rabbime karşı gelirsem, büyük bir günün azabından korkarım."
16. De ki: "Eğer Allah dileseydi, ben
onu size okumazdım ve Allah da onu
size bildirmezdi. Bundan önce uzun
bir süre sizin aranızda yaşadım. Acaba
düşünmüyor musunuz?!
"Bundan önce" yani Kur'ân'ın inişinden
önce.

17. Allah'a yalan isnat eden veya O'nun
ayetlerini yalanlayan kimseden daha
zalim kim var? Kuşkusuz, suçlular
kurtuluşa ermezler.
18. Allah'ı bırakıp kendilerine ne bir
zarar veren ve ne de bir yarar sağlayan şeylere tapıyorlar ve "İşte bunlar,

CÜZ: 11, SÛRE: 10

Allah katında bizim şefaatçilerimizdir."
diyorlar. De ki: "Siz Allah'a, göklerde ve
yerde (bulunup) O'nun bilmediği bir şeyi
mi haber veriyorsunuz?! O, onların ortak
koştukları şeyden uzaktır ve yücedir!
19. İnsanlar tek bir ümmet idiler, sonra
ihtilafa düştüler. Rabbin tarafından (imtihan için azabın gecikeceği hakkında)
önceden bir söz geçmiş olmasaydı, ihtilaf
ettikleri hususlarda aralarında (derhal)
hüküm verilirdi.
20. "Niçin ona Rabbinden bir ayet (mucize) indirilmemiş?" diyorlar. De ki: "Gayb
sadece Allah'a aittir. Bu durumda bekleyin, ben de sizinle bekliyorum."
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kurtarırsan, mutlaka şükredenlerden
oluruz." diye yalvarırlar.
23. Fakat onları kurtarınca, hemen
haksız yere yeryüzünde zulüm ve azgınlık yapmaya koyulurlar. Ey İnsanlar! (Bilin ki) zulüm ve azgınlığınız
sadece kendi aleyhinizedir. Bu, dünya
hayatının geçici bir zevkidir. Sonra
dönüşünüz bizedir ve biz de yaptığınız işleri size bildireceğiz.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Üç şey(in zararı) sahibine döner: Ahdi
çiğnemek, zulmetmek ve tuzak kurmak.
Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Ey İnsanlar!
(Bilin ki) zulüm ve azgınlığınız, sadece kendi
aleyhinizedir." (bk. Ayyaşî Tefsiri)

21. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan
sonra insanlara bir rahmet tattırdığımızda, hemen bizim ayetlerimize karşı tuzak
kurmaya koyulurlar. De ki: "Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Kuşkusuz elçilerimiz, kurmakta olduğunuz tuzakları yazmaktadırlar."
22. Kara ve denizde sizi gezdiren O'dur.
Gemilerde bulunduğunuz ve gemiler hoş
bir rüzgârla onları dolaştırdığı, onların
da bununla sevindiği bir sırada sert bir
fırtına gelip çatar ve her yerden dalgalar
onları sarar da artık çepeçevre kuşatıldıklarına inanınca, Allah için dinlerini (her
türlü şirkten) arındırarak, "Bizi bundan

24. Dünya hayatının örneği, gökten indirdiğimiz bir suya benzer ki, insanların ve hayvanların yediği yeryüzünün
bitkileri onunla gürleşip birbirine karışır. Nihayet yer süsünü takınıp güzelleştiği ve yeryüzündekiler ondan
yararlanma gücüne sahip olduklarını
sandıkları sırada, gece veya gündüz
ansızın emrimiz gelip çatar ve o yeri
sanki orada önceden bir şey yokmuş
gibi biçilmiş hâle getirir. Ayetlerimizi,
düşünen topluluk için böyle genişçe
açıklarız.
25. Allah, esenlik (selam) yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Selam Allah'tır ve kullarına
ve dostlarına yaratmış olduğu yurdu ise
cennettir. O, dilediğini cennetin yolu olan
doğru yola muvaffak kılarak (bu yurda) hidayet eder." (bk. es-Safî Meani'l-Ahbar'dan
naklen.)
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26. İyi işler yapanlara iyilik ve daha
fazlası (mükâfat olarak) vardır. Yüzlerini ne kara bir toz ve ne de zillet sarar.
İşte onlar cennetliktirler ve orada ebedi kalırlar.
el-Kaddah şöyle nakleder: İmam Muhammed Bâkır (a.s) bana, ...Yûnus Sûresi'ni oku
dedi. Ben sûreyi okuyarak, "İyi işler yapanlara iyilik ve daha fazlası (mükâfat olarak)
vardır. Yüzlerini ne kara bir toz ve ne de zillet sarar. İşte onlar cennetliktirler ve orada
ebedi kalırlar." ayetine geldim. İmam,
"Yeter!" dedi. Sonra şöyle buyurdu:
"Resulullah şöyle buyurmuştur: Ben
Kur'ân okuduğumda niçin yaşlanmadığıma şaşırıyorum." (el-Kâfî, c.2, s.633;
Ayyaşî Tefsiri, c.2, s.120)

27. Kötülük kazananlara gelince, her
kötülüğe ancak misliyle karşılık verilir. Onları zillet sarar. Allah'a karşı onları koruyacak kimse bulunmaz. Sanki
yüzlerini karanlık geceden parçalar
örtmüştür. Onlar ateş adamlarıdırlar
ve onlar orada ebedi ka-lırlar.
28. Hatırla o günü ki, onların tümünü
diriltip bir araya toplarız. Sonra ortak
koşanlara, "Siz ve ortaklarınız yerlerinizde kalın." deriz. Ardından onların
aralarını açarız. Ortakları, "Siz bize
tapmıyordunuz." derler.
29. "Allah bizimle sizin aranızda şahit
olarak yeter. Kuşkusuz, biz sizin (bize)
tapınmanızdan habersizdik."
30. İşte orada herkes önceden yapmış
olduğu işleri yoklayacaktır. Onlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülecekler ve uydurdukları yalanlar kendilerinden kaybolup gidecektir.

31. De ki: "Size gökten ve yerden kim rızk
veriyor? Veya işitme ve görme hislerine
kim egemendir? Diriyi ölüden ve ölüyü
de diriden kim çıkarır? İşleri kim düzene
koyar?" "Allah." diyecekler. De ki: "Öyleyse (Allah'a karşı gelmekten) sakınmıyor musunuz?"
32. İşte sizin hak Rabbiniz, o Allah'tır.
Hakkın ötesinde sapıklıktan başka bir
şey mi var?! Öyleyse nasıl (haktan) döndürülüyorsunuz?!
33. Böylece Rabbinin, emre boyun eğmeyenler hakkındaki, "Artık onlar iman etmezler." sözü kesinlik kazandı.
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(Kişiyi hakka ulaştırmaz ve gerçek ilmin yerini doldurmaz). Allah onların
yaptıklarını iyice bilmektedir.
37. Bu Kur'ân, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak
kendinden öncekilerin doğrulayıcısı ve (Levh-i Mahfuz'da olan) kitabın
açıklamasıdır. Onda bir kuşku yoktur;
âlemlerin Rabbi tarafından gelmiştir.
38. Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar?! De ki: "Eğer doğru söylüyorsanız,
siz de onun gibi bir sûre getirin ve (bu
iş için) Allah'tan başka gücünüz yettiği
herkesi yardıma çağırın."

34. De ki: "Sizin (Allah'a koştuğunuz)
ortaklarınızdan yaratılışı başlatıp sonra
onu geri döndürecek olan bir kimse var
mı?" De ki: "Allah'tır yaratılışı başlatıp
onu geri döndürecek olan. Öyleyse nasıl
(haktan) çevriliyorsunuz?!"
35. De ki: "Ortaklarınız arasında hakka
götüren biri var mı?" De ki: "Allah hakka götürür. Acaba hakka götüren mi
uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayete
erdirilmedikçe (kendisi bile) hidayete ermeyen mi? Size ne oluyor, nasıl hükmediyorsunuz?!"
36. Onların çoğu sadece zanna uyar. Oysa
zan, hak konusunda (insana) asla yetmez.

39. Hayır; onlar bilgisini kavrayamadıkları ve kendilerine tevili gelmemiş
olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan
öncekiler de böyle yalanlamışlardı.
Bak, zulmedenlerin sonu nasıl oldu?
(bk. Açıklamalar Bölümü: 89)

40. İçlerinden bazıları ona iman ederler, bazıları da ona iman etmezler.
Rabbin, bozgunculuk yapanları (herkesten) daha iyi bilir.
41. Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: "Benim yaptıklarım bana ve sizin yaptıklarınız size aittir. Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız, ben de sizin
yaptıklarınızdan uzağım."
42. Onlardan sana kulak asanlar da
vardır. Anlamasalar da yine sağırlara
söz işittirebilir misin?!
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43. Onlardan sana bakanlar da vardır.
Görmeseler de körleri doğru yola iletebilir misin?!
44. Kuşkusuz, Allah insanlara hiçbir
şekilde zulmetmez. Fakat insanlar ken
dilerine zulmederler.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle
nakledilmiştir: "Hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah, sadece hoşnutluğunu kabul etmeyenlere gazap eder; sadece bahşişini
kabul etmeyenlere merhametini esirger ve
yalnız hidayetini kabul etmeyenleri saptırır."
(bk. es-Safî Tefsiri, el-Kâfî'den naklen.)

45. Onları dirilteceği gün sanki ancak
birbirleriyle tanışmayla geçirdikleri
günün bir bölümü kadar (dünyada)
kalmışlardır. Allah'ın huzuruna varmayı yalanlayanlar, gerçekten ziyana
uğramışlar ve hidayete ermemişlerdir.
46. Onlara vadettiklerimizden (cezalardan) bazılarını sana göstersek veya
seni vefat ettirsek, her halükârda onların hepsinin dönüşü bizedir, sonra Allah onların yaptıklarına şahittir.
47. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri onlara geldiklerinde aralarında adaletle hükmedilir ve
onlara zulmedilmez.
48. "Eğer doğru söylüyorsanız, bu
(azap) vaadi ne zaman gerçekleşecektir?" derler.
49. De ki: "Allah'ın dilemesi dışında
ben, kendime bir zarar veya bir yarar
verme yetkisine sahip değilim. Her
topluluğun bir süresi (eceli) vardır. Süreleri dolunca ne bir saat geri kalırlar
ve ne de ileri geçerler."

50. De ki: "Sizce, Allah'ın azabı geceleyin
veya gündüzün size gelecek olursa, suçlular o azabın neyini çabuk isterler?!"
51. Onlara, "Sonra o azap gerçekle-şince
mi ona iman ettiniz?! Şimdi mi?! Oysa
önceden bunun çabuk gelmesini istiyordunuz?!" denir.
52. Sonra zulmeden kimselere, "Kalıcı azabı tadın! Kendi yaptıklarınızdan başka bir
şeyle mi cezalandırılıyorsunuz?" denir.
53. Senden, "O (kıyamet azabı) hak mıdır?" diye bilgi almak istiyorlar. De ki:
"Evet; Rabbime yemin ederim ki o haktır
ve siz (Allah'ı) âciz kılacak değilsiniz."
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58. De ki: "Sadece Allah'ın lütfu ve
merhametiyle, evet sadece bununla
sevinsinler." Bu, onların topladıklarından daha iyidir.
Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt İmamları'ndan
gelen hadislerde, Allah'ın lütfundan maksat
Peygamber'in gönderilişi ve rahmetinden
maksat da Ali'nin velayeti olduğu açıklanmıştır. (bk. es-Safî Tefsiri, Mecalisu'l-Müminin
ve Ayyaşî Tefsiri'nden naklen.)

59. De ki: "Allah'ın sizin için indirdiği
ve sizin (bir delil olmadan) bir kısmını
helal ve bir kısmını da haram kıldığınız rızk hakkında ne dersiniz?" De ki:
"Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a
yalan mı isnat ediyorsunuz?"
(bk. Açıklamalar Bölümü: 90)

54. Eğer zulmetmiş olan her bir kimse
yeryüzünde bulunan her şeye sahip olsa,
(azaptan kurtulmak için) onu bedel olarak verir. Onlar azabı görünce pişmanlıklarını gizlerler ve aralarında adaletle
hükmedilir; onlara zulmedilmez.
55. Bilesiniz ki, yerde ve gökte ne varsa
Allah'ındır. Bilesiniz ki, Allah'ın vaadi
haktır. Ama onların çoğu bilmezler.
56. O diriltir ve öldürür ve ancak O'na
döndürüleceksiniz.
57. Ey insanlar! Rabbiniz tarafından size
öğüt, yüreklerde olan hastalıklara şifa ve
müminler için hidayet ve rahmet gelmiştir.

60. Allah'a yalan isnat edenlerin kıyamet günü (hakkındaki) düşünceleri
nedir? Allah'ın insanlara lütuf ve merhameti çoktur; ama insanların çoğu
şükretmezler.
61. Hiç bir durumda olmazsın, O'nun
vahyettiği Kur'ân'dan hiçbir bölüm
okumazsın ve hiç bir iş yapmazsınız,
ki o işe giriştiğinizde biz sizi görmeyelim. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca
hiçbir şey Rabbine gizli kalmaz. Ondan (zerreden) daha küçük veya daha
büyük hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir
kitapta (kayıtlı) olmasın.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:
"Resulullah (s.a.a) bu ayeti okuduğunda şiddetle ağlardı." (bk. Mecmau'l-Beyan Tefsiri.)
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62. Bilin ki, Allah'ın dostlarına ne bir
korku var ve ne de onlar üzülürler.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kim Allah'ı tanır ve onun azametine
inanırsa, ağzını konuşmaktan ve karnını
yemekten sakındırır, oruca ve ibadete
yönelir." Halk, "Babamız ve annemiz sana
feda olsun, bunlar Allah'ın velileridir (dostlarıdır.)" dediler. Resulullah şöyle buyurdu:
"Allah'ın velileri, sustuklarında susmaları
zikir; baktıklarında bakmaları ibret; konuştuklarında konuşmaları hikmet ve yürüdüklerinde yürümeleri insanlar arasında
bereket kaynağıdır. Eğer Allah'ın onlar için
yazdığı ecel olmasaydı, Ruhları azabın
korkusu ve mükâfatın iştiyakından bedenlerinde durmazdı." (bk. es-Safî Tefsiri, elKâfî'den naklen)

63. Onlar, iman etmiş takvalı kimselerdir.
64. Onlar için dünya hayatında ve ahirette (Allah tarafından) müjde vardır.
Allah'ın sözlerinde (vaatlerinde) bir
değişme yoktur. İşte bu büyük bir başarıdır.
65. Onların sözü seni üzmesin. Kuşkusuz izzet (güç ve onur) tümüyle Allah'a
aittir. O, işitendir ve bilendir.
66. Bilin ki, göklerde olan herkes ve
yerde olan herkes Allah'ındır. Allah'tan
başka ortaklar çağıranlar neye uymaktalar?! Doğrusu onlar, sadece kuruntu
ve zanna uyuyorlar ve sadece tahmin
yürütüyorlar.
67. Geceyi içinde huzur bulmanız için
yaratan ve gündüzü aydın kılan O'dur.
Kuşkusuz, bunda işiten bir topluluk
için ayetler vardır.

68. (Müşrikler,) "Allah kendine çocuk
edinmiştir." dediler. (Oysa) Allah (tüm
eksikliklerden) münezzehtir; O mutlak
ganidir; göklerde olan her şey ve yerde
olan her şey O'nundur. (Ey müşrikler! Sizin) buna (bu iddianıza dair) bir deliliniz
yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir
şeyi mi söylüyorsunuz?!
69. De ki: "Allah hakkında yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler."
70. (Onlar için) dünyada (kısa süreli) bir
yararlanma ve zevk vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkâr etmekte
olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı
tattıracağız.
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73. Ama onlar onu yalanladılar. Biz de
onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık ve onları (öncekilerin)
halefi kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise suda boğduk. Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu?!
74. Sonra onun arkasından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler. Fakat onlar
önceden yalanladıkları şeye inanacak
değillerdi. İşte haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz.

71. Nuh'un haberini onlara oku. Hani o,
kendi kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim! Eğer sizin aranızda bulunmam ve
Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır
geliyorsa, (şunu bilin ki,) ben Allah'a tevekkül ettim. Siz de Allah'a koştuğunuz
ortaklarla birlikte tavrınızı kesinleştirin,
artık işiniz size örtülü kalmasın. Sonra
benim hakkımda yapacağınızı yapın ve
bana göz açtırmayın."
72. "Eğer yüz çevirseniz, (şunu bilin ki,)
ben sizden bir karşılık istemiyorum.
Beni mükâfatlandırmak Allah'a düşer ve
bana, Allah'a teslim olanlardan olmam
emredilmiştir."

75. Sonra onların arkasından Musa ve
Harun'u Firavun'a ve yanındaki seçkinlere apaçık delillerle gönderdik.
Ancak onlar büyüklük tasladılar. Onlar suç işleyen bir topluluk idiler.
76. Katımızdan onlara hak geldiğinde
dediler ki: "Kuşkusuz, bu apaçık bir
büyüdür."
77. Musa, "Hak size geldiğinde onun
hakkında böyle mi diyorsunuz?!" Büyü
müdür bu?! Oysa büyücüler kurtuluşa
ermezler." dedi.
78. Dediler ki: "Sen bizi babalarımızın
takip ettiği yoldan çevirmek ve bu topraklarda yüceliğin siz ikinize ait olması için mi bize geldin? Biz siz ikinize
inanacak değiliz."
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79. Firavun, "Bütün bilgili sihirbazları
benim huzuruma getirin." dedi.
80. Sihirbazlar gelince Musa, "(Büyü
için) atacağınız ne varsa atın." dedi.
81. Onlar (sihir araçlarını) atınca Musa,
"Sizin ortaya koyduğunuz şey sihirdir.
Kuşkusuz, Allah onu geçersiz kılacaktır. Allah, bozguncuların işini düzeltmez." dedi.
82. Allah, suçlular istemeseler de hakkı
kendi sözleriyle (emirleri ve ayetleriyle) geçerli kılar.
83. Firavun ve adamlarının kendilerine işkence etmesinden korktukları için
Musa'ya kendi kavminden olan (genç)
bir kuşaktan başka kimse inanmadı.
Kuşkusuz, Firavun o topraklarda ululanan biriydi ve kuşkusuz o, haddi
aşan kimselerdendi.

86. "Ve kendi rahmetinle bizi kâfirler topluluğundan kurtar."
87. Musa ve kardeşine, "Mısır'da kavminize evler hazırlayın, evlerinizi birbirlerinin karşısında kurun, namazı hakkıyla kılın ve müminleri müjdele." diye
vahyettik.

84. Musa, "Ey kavmim! Eğer Allah'a
iman etmişseniz, O'na tevekkül edin;
eğer (gerçekten O'na) teslim olanlar
iseniz." dedi."

88. Musa şöyle dedi: "Ey Rabbimiz! Sen

85. Dediler ki: "Biz Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizi zalimlerin fitnesine (işkencelerine) maruz bırakma."

saptırsınlar diye. Ey Rabbimiz! Onların

Firavun'a ve kavminin ileri gelenlerine
dünya hayatında ziynet ve mallar verdin.
Ey Rabbimiz! (Kullarını) senin yolundan
mallarını yok et ve kalplerini katılaştır ki,
acı azabı görmedikçe iman etmezler.
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atacağız. Doğrusu insanların birçoğu
ayetlerimizden habersizdir.

89. Allah, "İkinizin duası kabul olundu.
Direnin ve bilgisiz kimselerin yoluna uymayın." dedi.
90. Ve İsrailoğulları'nı denizden geçirdik.
Firavun ve askerleri, haksızlık ve saldırganlık ile peşlerine düştüler. Nihayet
boğulma eşiğine gelince (Firavun), "İs
railoğulları'nın iman ettiği ilahtan başka
bir ilahın olmadığına iman ettim; ben
(hakka) teslim olanlardanım." dedi.
91. Şimdi mi?! Oysa önceden (Allah'ın
emirlerine) karşı gelmiştin ve bozgunculardan idin.
92. Senden sonra gelenlere bir ayet (belirti) olasın diye bugün senin cesedini sahile

93. İsrailoğulları'nı sağlam ve doğru bir
mevkie yerleştirdik ve temiz şeylerden
onlara rızk verdik. İhtilafa düşmeleri
de ancak kendilerine bilgi geldikten
sonra oldu. Kuşkusuz, Rabbin kıyamet
günü ayrılığa düştükleri konular hakkında aralarında hüküm verecektir.
94. Eğer sana indirdiğimiz hakkında şüphede isen, senden önce kitabı
okuyanlara sor. Kuşkusuz, Rabbinden
sana hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 91)

95. Ve sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma, yoksa zarar edenlerden olursun.
96-97. Rabbinin sözü (azap vaadi) haklarında kesinleşenler, acı azabı görene
kadar kendilerine her türlü ayet gelse
bile, iman etmezler.
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98. Niçin Yunus'un kavmi dışında hiçbir
beldenin halkı kendilerine yarar sağlayacak şekilde iman etmediler (iman etmeyi kendilerine yarar sağlamayacak
kadar geciktirdiler)?! Yunus'un kavmi
iman ettiği zaman, dünya hayatındaki
zillet azabını onlardan kaldırdık ve onları belli bir süreye kadar (dünya hayatından) yararlandırdık.
99. Rabbin isteseydi, yeryüzünde olan
herkes iman ederdi. Bu durumda sen
insanları iman etsinler diye mi zorluyorsun?!
100. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse
iman etmez. Allah, pisliği akıl etmeyenlere yükler.
101. De ki: "Göklerde ve yerde ne olduğuna bir bakın!" Ayetler ve uyarmalar, iman etmeyen bir topluluğa fayda
etmez.
102. Kendilerinden önce gelip geçenlerin geçirdiği günlerden farklı bir şeyi
mi beklerler?! De ki: "Bekleyin, ben de
sizinle birlikte bekliyorum."
103. Sonra biz, kendi elçilerimizi ve
iman edenleri kurtarırız. İşte üzerimize düşen bir hak olarak iman edenleri
böyle kurtarırız.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "İçinizden bu inanç (Ehl-i Beyt'in masum
olduğu inancı) üzere ölenlerin cennet ehli
olduklarına dair şahitlik etmenize ne engel

oluyor?! Oysa Allah Teala buyuruyor ki: 'İşte
üzerimize düşen bir hak olarak iman edenleri
böyle kurtarırız.'" (es-Safı)

104. De ki: "Ey insanlar! Eğer Dinim hakkında kuşkuda iseniz, (şunu bilin ki)
ben, Allah'tan başka taptığınız şeylere
tapmam. Ben, ancak sizin canınızı alan
Allah'a ibadet ederim. Bana, iman edenlerden olmam emrolundu."
105. "Ve hakka yönelerek yüzünü dine
doğru yönelt ve asla Allah'a ortak koşanlardan olma!" (diye buyuruldu.)
106. "Ve Allah'ı bırakıp da sana yarar ve
zarar vermeyen şeyleri çağırma. Eğer
böyle yaparsan, zalimlerden olursun."
(denildi.)
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(11)
HÛD SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 123 ayettir. Bazılarına
göre, 114. ayeti Medine'de inmiştir.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Hûd Sûresi'ni haftada
bir defa okursa, Allah onu peygamberler
topluluğuyla birlikte mahşere getirir ve kıyamet günü amelleri içerisindeki günahlarını
ona göstermez." (bk. Sevabu'l-A'mal, esSafî Tefsiri'nden naklen.) Bu sûrenin 50-60.
ayetlerinde Hz. Hud (a.s)'dan bahsedildiği
için bu adla anılmıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Elif, Lâm, Ra. Bu, hikmet sahibi ve
her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından (indirilmiş,) ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra açıklanmış bir kitaptır.
2. Ki Allah'tan başka bir şeye tapmayın. Kuşkusuz, ben size, O'nun tarafından (gönderilmiş) bir uyarıcı ve
müjdeciyim.
107. Allah sana bir sıkıntı dokundurursa,
onu O'ndan başka kimse gideremez; sana
bir iyilik ulaştırmayı dilerse de, O'nun lütfunu geri çevirecek kimse olmaz. Lütfunu
kullarından dilediğine ulaştırır. O, bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir.
108. Ey insanlar! Rabbinizden size gerçek geldi. O hâlde, kim hidayet bulursa,
kuşkusuz kendi yararına hidayet bulmuş
olur; kim de sapıklığa düşerse, kuşkusuz
kendi zararına sapıklığa düşmüş olur.
Ben size vekil (koruyucu) değilim.
109. Sana vahyedilene uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm
verenlerin en iyisidir.

3. Ve Rabbinizden af dileyin, sonra
tövbe ederek O'na dönün ki, belirlenmiş bir süreye kadar sizi en güzel şekilde yaşatsın ve her üstünlük sahibine
hak ettiği üstünlüğü versin. Eğer yüz
çevirirseniz, ben sizin için büyük bir
günün azabından korkarım.
4. Dönüşünüz Allah'adır. O'nun her
şeye gücü yeter.
5. Bilin ki onlar, ondan saklanmak için
göğüslerini büküyorlar. Bilin ki onlar,
elbiselerini üzerlerine çekerken (Al
lah) onların gizlediklerini de, açığa
vurduklarını da bilir. Kuşkusuz O,
kalplerin özünü bilendir.
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6. Yeryüzündeki her canlının
rızkı Allah'a aittir. Her nefsin
asıl yurdunu ve geçici barınağını (O) bilir. Tüm bunlar, açıklayıcı bir kitaptadır.
Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurmuştur: "Allah onların rızklarını bölmüş; bıraktıkları
eserleri, yaptıkları işleri, nefeslerinin
sayısını, hain bakışlarını, yüreklerinde
gizlediklerini, asıl yurtlarını ve geçici
barınaklarını, her şeyi önceden sayıp
bilmiştir." (bk. Nehcü'l-Belağa)

7. Davranış yönünden hanginizin daha iyi olduğu hususunda sizi denemek
için, gökleri ve yeri altı günde yaratan
O'dur. Ve Arş'ı suyun üzerinde idi.
Eğer (onlara), "Öldükten sonra mutlaka dirileceksiniz." desen, kuşkusuz
küfre sapanlar, "Bu ancak apaçık bir
büyüdür." derler.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 92)

8. Eğer sayılı bir topluluk gelinceye
kadar azabı onlardan ertelesek, mutlaka, "O azabın gelişini ne önlüyor?"
derler. Bilin ki, azap onlara geldiği gün
onlardan geri çevrilmez ve alay ettikleri (azap) onları kuşatır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 93)

9. Katımızdan insana bir rahmet tattırsak, sonra o rahmeti ondan çekip alsak,
umutsuzluğa düşüp nankör olur.
10. Eğer ona dokunan bir rahatsızlıktan sonra kendisine bir nimet tattırsak,
"Kötülükler benden uzaklaştı." der, sevinir ve övünmeye başlar.
11. Sadece sabredip direnenler ve iyi
işler yapanlar hariç. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.

12. "Niçin ona bir hazine indirilmedi veya
onunla birlikte bir melek gelmedi?" demelerinden ötürü belki de sana vahyolunanın bir kısmını terk edecek oluyorsun
(iletmesini geciktiriyorsun) ve bundan
dolayı gönlünü sıkıyorsun. (Bu vahiyleri
ilet ve gönlünü sıkma; çünkü) sen sadece
bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir.
Zeyd b. Erkam'dan rivayet edildiğine göre,
bu ayet Peygamber'in Allah tarafından Ali'yi
kendisinden sonra imamet ve önderlik makamına atamakla görevlendirilmesi üzerine
inmiştir. Peygamber bu emri alınca, münafıkların ve inkârcıların tepkilerini düşünerek gönlü sıkılmış ve bu emri nasıl yerine getireceği
üzerine sahabenin seçkin bir grubuyla istişare
etmiştir. Bunun üzerine bu ayet inmiştir. (bk. elAyyaşî Tefsiri)
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16. Bunlara ahirette ateşten başka bir
şey yoktur ve dünyada yaptıkları işler
boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları işler zaten batıl idi.

13. Yoksa "Onu (Kur'ân'ı) uydurdu" mu
diyorlar? De ki: "Doğru söylüyorsanız,
siz de ona benzer on uydurulmuş sûre
getirin ve Allah'tan başka gücünüz yettiği herkesi (yardıma) çağırın."
14. Eğer (yardımcılarınız) size cevap vermezlerse, bilin ki o (Kur'ân), ancak Al
lah'ın bilgisi ile indirilmiştir ve O'ndan
başka ilah yoktur. Artık (Allah'a) boyun
eğer misiniz?
15. Dünya hayatını ve süsünü isteyenlere,
dünyada işlerinin karşılığını tam olarak
veririz ve orada (dünyada) hiçbir eksikliğe uğratılmazlar.

17. Rabbi tarafından apaçık bir delili
bulunan ve kendisinden olan bir şahidin takip ettiği, öncesinde de (şahit olarak) bir önder ve rahmet olan
Musa'nın kitabının bulunduğu kimse
(bu gibi delilleri olmayan birisiyle aynı
mıdır)?! Bunlar, ona (Kur'ân'a) iman
ederler. Topluluklardan kim onu inkâr
ederse, yeri kesinlikle ateştir. O hâlde
onun hakkında sakın şüphede olma!
Kuşkusuz o, Rabbinden gelen haktır.
Fakat insanların çoğu iman etmezler.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle
nakledilmiştir: "Rabbi tarafından verilen
apaçık bir delili olan, Hz. Resulullah'tır ve ondan sonra onu takip eden şahit de, Emirü'lMüminin Ali ve Peygamber'in birbiri ardınca
gelen vasileridir. (bk. el-Ayyaşî Tefsiri)

18. Yalan uydurup Allah'a isnat eden
kimseden daha zalim kim vardır? Onlar, Rablerinin huzuruna getirilecekler ve şahitler, "Rablerine yalan isnat
edenler, işte bunlardır!" diyeceklerdir.
Bilin ki, Allah'ın laneti zalimleredir.
19. Onlar, (insanları) Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve o yolu eğriltmek
isterler; ahireti inkâr edenler de işte
onlardır.
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20. Onlar, yeryüzünde (Allah'ı kendilerini cezalandırmaktan) âciz bırakacak
değillerdir. Allah'tan başka dostları
ve koruyucuları da yoktur. Onlar için
azap iki kat artırılır. (Çünkü) onların
(hakkı) duymaya tahammülleri yoktu
ve (hakkı) görmezlerdi.
21. İşte onlar, kendi benliklerini (varlık
sermayelerini) ziyan etmiş kimselerdir
ve uydurdukları şey de (putlar da) onlardan ayrılarak kaybolup gitmiştir.
22. Kaçınılmaz olarak, kuşkusuz onlar, ahirette en çok ziyana uğrayan
kimselerdir.
23. Kuşkusuz, iman edip iyi işler yapan ve Rablerine gönülden boyun
eğenler, işte onlar, cennetliktirler; orada sürekli kalırlar.
24. Bu iki kesimin örneği, kör ve sağır
kimse ile gören ve işiten kimse gibidir.
Örnek olarak bunlar hiç eşit olur mu?!
Öğüt almaz mısınız?!

27. Kavminin inkârcı ileri gelenleri, "Biz
senin ancak bizim gibi bir beşer olduğunu görüyoruz ve sana basit görüşlü
ayak takımlarımızın dışında kimsenin
uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı
bir üstünlüğünüzün olduğuna inanmıyoruz. Aksine, sizin yalancı olduğunuzu
sanıyoruz." dediler.

25. Andolsun, Nuh'u kavmine gönderdik. ( Şöyle dedi:) "Ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım."

28. (Nuh) dedi ki: "Ey kavmim! Eğer Rab-

26. "Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet
etmeyin. Doğrusu ben, üzerinize inecek
acı bir günün azabından korkarım."

vermiş olur da bu sizden gizli tutulmuş

bimden olan apaçık bir delil üzere olursam ve bana kendi katından bir rahmet
olursa, size göre, istemediğiniz hâlde sizi
bunu kabul etmeye mi zorlayacağız?!"
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ların içlerinde olanı daha iyi bilir. Yoksa, kuşkusuz zalimlerden olurum."
32. "Ey Nuh! Bizimle tartışıp durdun
ve çok fazla tartıştın. Eğer doğru konuşanlardan isen, vadettiğin şeyi (azabı)
bize getir." dediler.
33. Dedi ki: "O azabı, dilerse ancak Allah size getirir ve siz de O'nu âciz bırakamazsınız."

29. "Ey kavmim! Buna karşılık sizden bir
mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a
aittir. Ben, iman eden kimseleri de kendimden uzaklaştıramam. Kuşkusuz,
onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklar.
Fakat ben sizi cahilliğe duçar olmuş bir
topluluk olarak görüyorum."

34. "Allah sizi rahmetinden uzaklaştırmak ve saptırmak isterse, size öğüt
vermek istesem de, öğüdüm size bir
fayda vermez. O, sizin Rabbinizdir ve
O'na döndürüleceksiniz."
35. Yoksa "Onu (Kur'an'ı) uydurdu"
mu diyorlar?! De ki: "Eğer uydurmuş
olsam, bunun suçu bana aittir, ben de
sizin işlediğiniz suçlardan uzağım."

30. "Ey kavmim! Onları kendimden uzaklaştıracak olursam, Allah'ın azabına karşı
beni kim savunur?! Öğüt almaz mısınız?!"

36. Nuh'a, "Kavminden iman etmiş
olanların dışında başkası iman etmeyecektir. Onların yaptıkları işe artık
üzülme!" diye vahyedildi.

31. "Size, 'Allah'ın hazineleri benim yanımdadır.' demiyorum; gaybı da bilmem.
'Ben bir meleğim.' de demiyorum. 'Sizin
küçük gördüğünüz kimselere Allah bir
iyilik vermez.' de demiyorum. Allah on-

37. "Bizim gözetimimizde ve vahyimizle gemiyi yap ve zulmeden kimseler hakkında benimle konuşma (onlar
için af dileme). Çünkü onlar boğulacaklardır."
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38. Gemiyi yapmaya koyulmuştu ve kavminin ileri gelenleri yanından geçerken, onunla
alay ediyorlardı. O şöyle diyordu: "Bizimle alay ediyorsanız,
ama (bilin ki,) bizimle alay ettiğiniz gibi, biz de sizinle alay
edeceğiz."
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle
nakledilmiştir: "Hz. Nuh (ağaç elde etmek
için) tohumları ektiğinde kavmi ona uğrayıp, 'Artık çiftçi olmuştur' diye gülüp alay
ediyorlardı. Sonra o tohumlar büyüyüp
kocaman ağaçlar olunca onları kesip yontunca 'Artık marangoz olmuştur" diyorlardı.
Onları birbirine ekleyip gemi yapınca, 'Kuru
çölde gemici olmuştur' diye gülüp alay ediyorlardı. Geminin yapımını bitirince Hz. Nuh
onlara, Bizimle alay ediyorsunuz ama, (şunu
bilin ki) bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz." dedi." (bk. el-Kâfî)

39. "Alçaltıcı azabın kime geleceğini ve
kimin kalıcı azap içinde yer alacağını
bileceksiniz!"
40. Emrimiz gelip tandır kaynayınca,
"Her cinsten iki eşi, (bir erkek, bir dişiyi,) önceden helak olacağını açıkladığımız hariç kendi aileni ve iman edenleri
o gemiye al." dedik. Onunla beraber
iman edenler pek azdı.

43. (Oğlu,) "Beni sudan koruyacak bir
dağa sığınacağım." dedi. (Nuh,) "Bugün
Allah'ın merhamet ettiği kimseler dışında (hiç kimseyi) O'nun emrinden koruyacak yoktur." dedi. Ve aralarına dalga
girdi, o da boğulanlardan oldu.

41. Dedi ki: "Bu gemiye binin; gidişi de,
durması da Allah'ın adıyladır. Kuşkusuz, Rabbim bağışlayandır ve sürekli
merhamet edendir."

44. "Ey yer, suyu yut! Ve ey gök, (yağdırmayı) durdur!" denildi. Su çekildi ve
emir gerçekleşti; gemi de Cudi'ye oturdu
ve, "Uzak olsun zalim topluluk (Allah'ın
rahmetinden)!" denildi.

42. Gemi, onları dağ gibi dalgalar arasında götürürken Nuh bir kenarda
bulunan oğluna, "Yavrum! Bizimle birlikte (gemiye) bin, inkârcılarla birlikte
olma." diye seslendi.

45. Nuh Rabbini çağırarak, "Ey Rabbim!
Oğlum, benim ailemdendir ve hiç şüphesiz senin sözün haktır ve sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin." dedi.
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49. Bu, sana vahyettiğimiz gayba ait
haberlerdendir. Bunları sen ve senin
kavmin bundan önce bilmiyordunuz.
Artık sabret; kuşkusuz, sonuç takvalı
olanlarındır.

46. Dedi ki: "Ey Nuh! O, senin ailenden
değildir; o, kötü iş sahibidir. O hâlde
bilgin olmadığı bir şeyi benden isteme.
Cahillerden olmayasın diye sana öğüt
veriyorum."
47. Dedi ki: "Rabbim! Bilgim olmayan bir
şeyi senden istemekten sana sığınırım.
Beni affetmezsen ve bağışlamazsan, ziyana uğrayanlardan olurum."
48. "Ey Nuh!" denildi, "Sana ve seninle
birlikte olan ümmetlere bizden esenlik
ve kutluluklar ile (gemiden) in. Birtakım
ümmetler de var ki, onları bir süre (dünya
nimetlerinden) yararlandıracağız, sonra
onlara bizden acı bir azap dokunacaktır."

50. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u
gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Al
lah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka
ilahınız yoktur. Siz sadece yalan uyduruyorsunuz. (Yalan ile başka şeyleri
Allah'a ortak koşuyorsunuz.)"
51. "Ey kavmim! Bunun (davetim) için
sizden bir ücret istemiyorum. Benim
ücretim, beni yoktan var edene düşer.
Siz hiç düşünmez misiniz?!"
52. "Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O'na tövbe edin
ki, gökten size bol yağmur indirsin ve
gücünüze güç katsın. Suç ve azgınlıkla
(haktan) yüz çevirmeyin."
53. Dediler ki: "Ey Hud! Bize açık bir
delil getirmiş değilsin. Biz senin sözüne uyarak ilahlarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek değiliz."
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54–55. "Biz sadece şunu diyebiliriz ki:
Seni bizim bazı ilahlarımız çarpmıştır."
(Hud) dedi ki: "Ben Allah'ı şahit tutuyorum ve siz de şahit olun ki ben sizin
O'nu bırakıp ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Bu durumda topluca bana
tuzak kurun ve mühlet de vermeyin."
56. "Ben, hem benim ve hem de sizin
Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim.
O, her canlının perçeminden tutmuştur.
Kuşkusuz, Rabbim doğru yoldadır."
57. "Eğer yüz çevirirseniz, (şunu bilin ki) ben size iletmek için taşıdığım
mesajı ilettim. Allah, sizden başka
bir kavmi yerinize geçirir ve siz O'na
hiçbir zarar veremezsiniz. Şüphesiz
Rabbim her şeyi hakkıyla koruyup
gözetendir."
58. (Helak edilmeleri hakkındaki)
buyruğumuz gelince, kendi rahmetimizle Hud ve onunla birlikte iman
edenleri kurtardık. Onları şiddetli bir
azaptan kurtardık.
59. İşte bu Ad kavmi, Rablerinin ayetlerini yalanladılar, elçilerine karşı geldiler ve her inatçı zorbanın emrine
uydular.
60. Bu dünyada da, kıyamet gününde
de lanete uğradılar. Bilin ki Ad kavmi,

Rablerini inkâr ettiler. Hud'un kavmi Ad,
Allah'ın rahmetinden uzak olsun!
61. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i
gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a
ibadet edin, O'ndan başka ilahınız yoktur.
Sizi yerden meydana getiren ve orada yaşatan O'dur. O'ndan bağışlanma dileyin,
sonra ona tövbe edin. Kuşkusuz, Rabbim
yakındır, (dualara) icabet edendir."
62. Dediler ki: "Ey Salih! Bundan önce
sen aramızda kendisine umut beslenen
biriydin. Babalarımızın taptıkları şeylere
tapmaktan mı bizi sakındırıyorsun?! Biz,
çağırdığın şey (din) hakkında tam bir
kuşku içindeyiz."
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sizi yakalayacaktır.) Bu, yalanı olmayan bir vaattir."
66. Bizim (azaba ilişkin) emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman
edenleri kendi merhametimizle o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz,
senin Rabbin güçlüdür ve üstündür."
67. Zulmedenleri o (öldürücü) ses yakaladı, yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar.

63. Dedi ki: "Ey kavmim! Rabbim tarafından apaçık bir delil üzere gönderilmiş
ve O bana kendi katından bir rahmet
vermişse, bu durumda eğer Allah'a karşı gelirsem, kim bana yardım eder?! Siz
benim zararımı artırmaktan başka bir şey
sağlayamazsınız."
64. "Ey kavmim! Bu, bir ayet olarak
size verilmiş Allah'ın devesidir. Bırakın
Allah'ın toprağında otlasın. Sakın ona
bir zarar vermeyin. Yoksa kısa sürede bir
azaba uğrarsınız."
65. Sonunda o deveyi keserek devirdiler.
Bunun üzerine Salih dedi ki: "Üç gün evinizde yaşayın. (Bundan sonra ilahî azap

68. Sanki orada hiç yaşamamışlardı.
Bilin ki Semud kavmi, Rablerini inkâr
ettiler. Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak olsun!
69. Elçilerimiz, İbrahim'e müjde getirdiler. "Selam sana." dediler. O da, "Size
selam olsun." dedi. Fazla beklemeden
kızartılmış bir buzağı getirdi.
70. Ellerinin o yemeğe uzanmadığını
görünce, onları yadırgadı ve onlardan
korku hissetmeye başladı. "Korkma!
Biz Lut kavmine gönderildik." dediler.
71. İbrahim'in o sırada ayakta duran hanımı güldü. Biz ona İshak'ı ve İshak'tan
sonra da Yakub'u müjdeledik.
Bazı rivayet ve tefsirlere göre, ayette geçen "zahiket", "âdet oldu" anlamındadır.
(bk. es-Safî Tefsiri)
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72. "Eyvah! Ben yaşlı bir kadın, kocam
da ihtiyar bir erkek olduğu hâlde çocuk mu doğuracağım?! Gerçekten bu
şaşılacak bir şeydir!" dedi.
73. Dediler ki: "Allah'ın işine mi şaşıyorsun?! Allah'ın rahmet ve bereketleri siz ev halkının üzerine olsun. Kuşkusuz O, övgüye layık ve yücedir."
74. İbrahim'in korkusu gidince ve kendisine müjde ulaşınca, bizimle Lut
kavmi hakkında tartışmaya koyuldu.
75. Gerçekten İbrahim, halim, şefkatli
ve Allah'a yönelen biri idi.
Halim, tahammüllü ve yumuşak huylu anlamındadır.

76. Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Gerçekten Rabbinin kesin emri gelmiştir.
Kuşku yok, onlara geri çevrilmeyen bir
azap gelecektir.
77. Elçilerimiz Lut'un yanına gelince,
(Lut) onlar yüzünden sıkıldı ve içi daraldı. "Bu, çetin bir gündür." dedi.
78. Kavmi koşarak onun yanına geldiler. Önceden onlar kötü işler yaparlardı. Lut, (kavminin kızlarını göstererek)
"Bunlar benim kızlarımdır; onlar sizin
için daha temizdirler. (Bunlarla evlenerek kötü işlerden sakının.) Allah'tan
korkun ve misafirlerime karşı beni küçültmeyin. Acaba aranızda aklı başında bir adam yok mu?!" dedi.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 94)

79. Dediler ki: "Senin kızlarında bizim
bir hakkımız olmadığını biliyorsun.
Sen bizim ne istediğimizi de iyice bilmektesin."

80. Lut, "Keşke size karşı bir gücüm olsa veya
sağlam bir dayanağa sığınabilsem!" dedi.
81. (Melekler,) "Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar.
Aileni yanına alarak gecenin bir bölümünde yola çık. Hanımın dışında sizden
kimse geride kalmasın. Kuşkusuz, onların uğrayacağı azaba o da uğrayacaktır.
Onlara vadedilen zaman, sabahtır. Sabah
yakın değil midir?!" dediler.
(Ayette geçen "layeltefit" kelimesinin anlamı
hakkında üç ihtimal zikredilmiştir: 1- Dönüp
arkasına bakmasın, 2- Geride bıraktığı malına
bakmasın, onları düşünmesin 3- Geride kalmasın. Tercümede de tercih edilen bu üçüncü ihtimal, İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir. bk.
Mecmau'l-Beyan Tefsiri)
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rın haklarını azaltmayın ve yeryüzünde fesat çıkarmaya kalkışmayın."
86. "Eğer iman etmiş iseniz, Allah'ın
geri bıraktığı sizin için daha iyidir. Ben
sizi koruyucu değilim."
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle
nakledilmiştir: "İmam Mehdi kıyam ettiğinde ilk söyleyeceği şu ayettir: "Eğer iman etmişseniz, Allah'ın geri bıraktığı sizin için daha
iyidir." Sonra şöyle der: "Ben Allah'ın sizin için
geri bıraktığı hücceti ve halifesiyim..." (bk.
es-Safî' İkmalu'd-Din' den naklen.)

82. Bizim emrimiz gelince, oranın altını
üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan
pişirilmiş taşlar yağdırdık.
83. Rabbinin katında işaretlenmiş taşlar.
Bu (azap), zalimlerden pek uzak değildir.
84. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a
ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız
yoktur. Ölçü ve tartıyı eksik tutmayın.
Ben sizin nimet içinde olduğunuzu görüyorum. Ben kuşatıcı bir günün azabına
uğramanızdan korkarım."
85. "Ey kavmim! (Alış-verişte) adaleti gözeterek ölçü ve tartıyı tam verin. İnsanla-

87. Onlar, "Ey Şuayb! Namazın mı babalarımızın ibadet ettiği şeyleri bırakmamızı veya mallarımızı istediğimiz
şekilde kullanmamamızı sana emrediyor?! Sen halim ve aklı başında birisin." dediler.
88. (Şuayb,) "Ey kavmim! Rabbimden
gelen apaçık bir delilim varsa ve O,
katından bana güzel bir rızk vermişse,
buna ne dersiniz?! Ben, sizi sakındırdığım şeylerde aykırı davranmak istemiyorum. Ben, sadece gücüm yettiği
kadar ıslah etmek istiyorum. Başarım
da Allah'tandır, O'na tevekkül ettim ve
O'na yöneliyorum." dedi.
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89. "Ey kavmim! Sakın bana karşı çıkışınız, Nuh kavminin, Hud kavminin
veya Salih kavminin uğradığı azap
gibi bir azaba uğramanıza sebep olmasın! Lut kavmi sizden pek uzak da
değildir."
90. "Rabbinizden bağışlanma dileyin,
sonra ona tövbe edin. Kuşkusuz, Rabbim sürekli merhamet edendir ve çok
sevendir."
91. Dediler ki: "Ey Şuayb! Biz senin
söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz.
Eğer kabilen olmasaydı, mutlaka seni
taşlardık. Sen bizim yanımızda değerli
birisi değilsin."
92. (Şuayb,) "Ey kavmim! Benim kabilem size göre Allah'tan daha mı değerlidir?! O'nu arkanıza attınız (Allah'ı
unuttunuz). Kuşkusuz, Rabbim yaptığınız işleri kuşatmıştır." dedi.
93. "Ey kavmim! Konumunuzun gereğini yapın. Ben de (görevimi) yapacağım. Alçaltıcı azabın kime geleceğini
ve kimin yalancı olduğunu bilecekseniz. Gözletleyin, ben de sizinle beraber
gözetliyorum."

94. Emrimiz gelince, Şuayb'i ve onunla
beraber iman edenleri merhametimizle
kurtardık. Zulmedenleri ise, çığlık (öldürücü ses) yakalayıverdi de evlerinde diz
üstü çöküp öldüler.
95. Sanki hiç orada yaşamamışlardı! Kahrolsun Medyen halkı, Semud'un helak olduğu gibi.
96. Kuşkusuz, Musa'yı da ayetlerimiz ve
apaçık delille gönderdik,
97. Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına. Ama onlar, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruluğa
iletici değildi.
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lamadılar; sadece onların ziyan ve
zararlarını artırdılar.
102. İşte Rabbin, memleketleri zulme
saptıklarında yakalayınca, böyle yakalar. Şüphe yok ki, O'nun yakalaması
acı ve şiddetlidir.
103. Ahiret azabından korkanlar için
bunda bir ayet (ibret) vardır. O gün,
insanların bir araya getirilecekleri gündür. O gün, (herkes tarafından) gözlemlenecek bir gündür.
104. Biz onu (o günü) sadece belirli bir
süreye kadar erteliyoruz.
98. Kıyamet günü kavmine öncülük eder
ve onları ateşe sokar. Ne kötü varılacak
yerdir orası!
99. Bu dünyada ve kıyamet günü lanetle
uğurlanırlar . Ne kötüdür onlara verilen
hibe!

105. O gün geldiğinde hiçbir nefis
O'nun izni olmadan konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht ve bir kısmı
ise mutlu olur.
106. Bedbaht olanlar, ateşte yer alırlar;
orada onların bir inilti ve bağırışları
vardır.

100. Bu, o beldelerin haberlerindendir.
Biz onu sana anlatıyoruz. O beldelerden
bazısı duruyor, bazısı ise biçilmiştir (altüst olmuştur).

107. Gökler ve yer var oldukça, Rabbinin dilediği dışında, orada sürekli kalırlar. Kuşkusuz, Rabbin her istediğini
yapandır.

101. Onlara biz zulmetmedik; onların
kendileri kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri gelince, Allah'tan başka çağırdıkları ilahları, onlara bir yarar sağ-

108. Mutlu olanlar ise, cennette yer
alırlar; gökler ve yer var oldukça, Rabbinin dilediği dışında, kesintisiz bir
bağış olarak orada sürekli kalırlar.
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109. Öyleyse onların taptıkları şeyler
hakkında kuşku içinde olma. Onlar
sadece önceden babalarının taptıkları
gibi (bu putlara) tapmaktadırlar. Biz
onların paylarını eksiksiz kendilerine
vereceğiz.
110. Kuşkusuz, biz Musa'ya kitap verdik de onun hakkında ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından önceden
geçerli kılınmış bir söz olmasaydı, aralarında hüküm verilirdi. Onlar, onun
hakkında derin bir kuşku içindedirler.
111. Gerçekten Rabbin her birinin yap
tıklarını(n karşılığını) tam olarak kendilerine verecektir. Çünkü O, onların
yapmakta olduklarından haberdardır.
112. Emrolunduğun gibi dayan, seninle birlikte tövbe edenler de (böyle yapsınlar.) ve haddi aşmayın; kuşkusuz O,
yapmakta olduklarınızı görmektedir.
İbn Abbas'tan şöyle nakledilmiştir: "Resulul
lah'a (s.a.a) bu ayetten daha ağır ve çetin
gelen bir ayet inmemiştir. Resulullah (s.a.a),
"Hûd, Vakıa, ve benzeri sûreler saçımı
ağarttılar." diye buyururdu." (bk. Cevamu'lCami ve es-Safî Tefsirleri.)

113. Zulmedenlere yaslanmayın, yoksa ateş size de dokunur; sizin Allah'tan
başka dostlarınız yoktur; sonra size
yardım da edilmez.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 95)

114. Gündüzün iki ucunda ve gecenin
ilk saatlerinde hakkıyla namazı kıl.
Kuşkusuz, iyilikler kötülükleri giderir.
İşte bu, öğüt alanlar için bir öğüttür.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 96)

115. Sabret; Allah iyilerin mükâfatını
boşa çıkarmaz.
116. Sizden önceki nesiller arasında içlerinden kurtardığımız az bir topluluk
dışında, (halkı) bozgunculuktan sakındıracak akıl sahibi kimselerin bulunması
gerekmez miydi?! Zulmedenler, içinde
bulundukları keyif ve refaha daldılar ve
onlar suçlu idiler.
117. Rabbin, halkı ıslah edici olan beldeleri haksız yere helak etmez.
Peygamber (s.a.a)'den rivayet edildiğine
göre, ıslah edici olmaktan maksat, insanların
birbirlerine karşı insaflı davranmalarıdır. (bk.
Mecmau'l-Beyan)
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122. "Ve bekleyin, biz de bekliyoruz."
123. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a
aittir. Tüm işler O'na döner. Buna göre
O'na ibadet et ve O'na tevekkül et.
Rabbin, sizin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.

(12)
YÛSUF SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 111 ayettir. Ancak İbn
Abbas'tan ilk üç ayeti ile 7. ayetinin Medi
ne'de inmiş olduğu rivayet edilmiştir.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:
"Kim Yusuf Sûresi'ni her gündüz veya her
gece okursa, Allah onu kıyamet günü Yusuf
gibi bir cemal ve güzellikle haşreder. İnsanların (kıyamette) uğradıkları korku ve dehşete tutulmaz ve komşuları salih kullardan
olur." Sonra şöyle dedi: "Yusuf, Allah'ın salih
kullarından idi. Ayrıca bu kimse dünyada
zina ve fuhşa bulaşmaktan güvende kalır."
(bk. Ayyaşî Tefsiri.) Bu sûrede Hz. Yusuf'un
kıssası anlatıldığı için Yusuf adını almıştır.

118. Rabbin dileseydi, insanları tek bir
ümmet yapardı. Fakat onlar sürekli ayrılık içindedirler.
119. Rabbinin merhamet ettiği kimseler bunun dışındadır. İşte bunun için de
onları yaratmıştır. Rabbinin, "Kuşkusuz,
cehennemi tüm cinler ve insanlarla dolduracağım." sözü yerine geldi.
120. Peygamberlerin öykülerinden, kendisiyle kalbini pekiştirdiğimiz her öyküyü sana anlatıyoruz. Bu anlattıklarımızda
sana hak, müminlere de öğüt ve hatırlatma gelmiştir.
121. İman etmeyenlere de ki: "Konumunuz gereği çalışın, biz de çalışıyoruz."

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Elif. Lâm. Ra. İşte budur açıklayan
kitabın ayetleri.
2. Biz, anlayasınız diye onu Arapça bir
Kur'ân olarak indirdik.
3. Biz, bu Kur'ân'ı sana vahyederek en
güzel anlatımla sana kıssaları anlatırız.
Kuşkusuz bundan önce sen (bunlardan) habersizlerdendin.
4. Hani Yusuf babasına, "Ey baba! Ben
on bir yıldızın, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm." demişti.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 97)
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5. (Babası,) "Yavrucuğum! Rüyanı kardeşlerine anlatma; sonra sana karşı bir
tuzak kurarlar. Kuşkusuz, şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır." dedi.
İmam Sadık ve İmam Zeynelabidin (a.s)'dan
rivayet edildiğine göre, Hz. Yakub'un bu
belayla karşılaşmasına, kestiği bir koyundan ümmetinden bir muhtaca vermemesi
sebep olmuştur. Bu olaydan sonra her öğle
vakti Yakup adına biri, "Oruca niyetli
olmayan Yakub'un öğle yemeğine
gelsin." ve her akşam vakti de, "Oruca
niyetli olan Yakub'un akşam yemeğine buyursun." diye duyuruda bulunurdu. (bk. Ayyaşî Tefsiri.)

6. "Rabbin böylece seni seçerek sözlerin (rüyaların) tabirini sana öğretir ve
babaların İbrahim'e ve İshak'a nimetini
tamamladığı gibi sana ve Yakub'un soyuna da nimetini tamamlar. Kuşkusuz,
Rabbin bilendir ve hikmet sahibidir."
7. Kuşkusuz, Yusuf ve kardeşlerinde,
soranlar için ayetler vardır.
Rivayete göre, Yahudiler müşriklerin büyüklerine, "Hz. Muhammed'e Yahudilerin niçin
Şam'dan Mısır'a göçtüğünü ve Yusuf'un kıssasını sorun." demişlerdir. Bunun üzerine Hz.
Muhammed (s.a.a), kimseden olayı duymadan ve bir kitap okumdan (Kur'ân'dan
inen vahiy ile) kıssayı anlatmıştır. (bk.
Cevamu'l-Cami Tefsiri.)

8. Hani (Yusuf'un kardeşleri) dediler
ki: "Yusuf ve kardeşi, babamızın yanında, güçlü bir topluluk olan bizden
daha sevimlidir. Babamız apaçık bir
yanılgı içindedir."
9. "Yusuf'u öldürün ya da (ıssız) bir yere
atın ki, babanızın ilgisi size kalsın. Ondan sonra iyi bir topluluk olursunuz."
10. Onlardan biri şöyle dedi: "Yusuf'u
öldürmeyin; fakat bir şey yapmak is-

tiyorsanız, onu kuyunun derinliklerine
atın ki kervanlardan onu alan olur."
11. Dediler ki: "Baba! Neden Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz
onun iyiliğini istiyoruz."
12. "Onu yarın bizimle gönder, gezsin ve
oynasın; kuşkusuz biz onu koruruz."
13. "Onu götürmeniz beni üzer. Haberiniz olmadan kurdun onu yemesinden
korkuyorum." dedi.
14. "Biz güçlü bir topluluk iken kurt onu
yiyecek olursa, o zaman biz gerçekten
hüsran içinde olan (hiçbir işe yaramaz)
kimseleriz." dediler.
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Nefsiniz size (kötü) bir işi süslemiş,
güzel göstermiştir. Artık güzelce sabır
etmem gerekir. Anlattıklarınız hakkında yardım dilenilecek, yalnız Allah'tır.

15. Onu kendileriyle götürüp kuyunun
derinliğine bırakmayı kararlaştırdılar.
Biz de ona vahyettik ki, onların farkında
olmayacakları bir zamanda bu işlerini
onlara bildireceksin.

19. Ve bir kervan geldi. Su görevlisini
gönderdiler; o, kovasını saldı ve, "Müjde! Bu bir erkek çocuğu!" dedi. Onu
ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yapmakta olduklarını biliyordu.
20. Onu düşük bir pahaya, bir kaç dirheme sattılar. Zaten ona karşı meyilsiz idiler.

17. "Biz yarışmaya gittik, Yusuf'u da eşyamızın yanında bıraktık, bu sırada kurt
onu yedi. Biz doğru söylesek de sen bize
inanacak değilsin." dediler.

21. Onu satın alan Mısırlı kişi, karısına,
"Ona iyi bak; belki bize bir faydası olur
veyahut da onu evlat ediniriz." dedi.
Ona sözlerin (rüyaların) tabirini öğretelim diye işte böylece Yusuf'u o yerde yerleştirdik ve güçlendirdik. Allah
kendi işine hâkimdir. Fakat insanların
çoğu bilmezler.

18. Bir de yalan olarak üzerine kan sürülmüş olan gömleğini getirdiler. (Yakup)
dedi ki: "(Dediğiniz gibi değil.) Hayır!

22. Erginlik çağına erişince de, ona hikmet ve ilim verdik. İşte iyileri biz böyle
mükâfatlandırırız.

16. Akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler.
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23. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın,
onu kendisine çağırdı. Kapıları kapayarak, "Gelsene!" dedi. Yusuf, "Allah'a
sığınırım. O benim Rabbimdir. Bana
güzel bir yer vermiştir. Kuşkusuz, zalimler kurtuluşa ermezler." dedi.
24. Gerçekten o kadın Yusuf'a meyletti.
Yusuf da Rabbinin açık delilini görmeseydi ona meylederdi. İşte böyle ondan kötülük ve rezilliği uzaklaştırmak
istedik. O bizim ihlasa eriştirilmiş kullarımızdandır.
Bu ayetle ilgili olarak bazı tefsirler, Hz.
Yusuf'un masumluk makamına yakışmayan birtakım yorumlara ve rivayetlere yer
vermişlerdir. Ama Ehl-i Beyt İmamları'ndan
gelen çeşitli hadislerde, bu rivayetlerin yalan olduğu ve Hz. Yusuf'un masum bir peygamber olarak kötülüğe asla meyletmediği açıklanmıştır. (bk. Uyun-u Ahbari'r-Rıza,
Ayyaşî Tefsiri ve es-Safî Tefsiri.)

25. İkisi de kapıya koştular. Kadın,
Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının önünde kadının kocasıyla karşılaştılar. Kadın, "Senin ailen hakkında
kötülük düşünenin cezası, hapis veya
acı işkenceden başka ne olabilir?" dedi.
26-27. Yusuf, "O beni kendisine çağırdı." dedi. Kadının ailesinden bir şahit,
"Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa,
kadın doğru söylemiş ve o yalancıdır
Fakat gömleği arkadan yırtılmışsa, ka-

dın yalan söylemiş ve o doğrulardandır."
diye şahitlik etti.
28. Gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, "Kuşkusuz, bu siz kadınların oyunlarındandır. Sizin oyunlarınız
pek büyüktür." dedi.
29. "Ey Yusuf, bundan (bu olaydan) vazgeç (onu unut) ve (ey kadın,) sen de günahının bağışlanmasını dile. Kuşkusuz,
sen günahkârlardan oldun."
30. Şehrin bazı kadınları, "Aziz'in karısı kendi kölesiyle birlikte olmak istiyor.
Onun sevdasına tutulmuştur. Biz onun
açık bir sapıklıkta olduğunu görüyoruz."
dediler.
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33. (Yusuf,) "Rabbim! Hapis, bunların
beni davet ettikleri işten daha iyidir.
Eğer onların düzenlerini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum."
34. Rabbi, duasını kabul etti ve onların
düzenini ondan uzaklaştırdı. Kuşkusuz O, işitendir ve bilendir.
İmam Rıza (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:
"Hapishanenin gardiyanı Hz. Yusuf'a, 'Seni
seviyorum.' dedi. Hz. Yusuf, 'Başıma ne geldiyse, işte bu sevgiden geldi. Halam beni
sevdiği için çalıp götürdü. Babam beni
sevdiğinden kardeşlerim beni kıskandılar.
Aziz'in hanımı beni sevdiğinden hapse attırdı.' dedi." (bk. Ayyaşî ve Kummî Tefsirleri)

31. (Aziz'in karısı) onların (aleyhteki söz
ve) düzenlerini duyunca, (davet için)
yanlarına birini gönderdi. Bir meclis düzenleyerek her birinin eline bir bıçak verdi. (Yusuf'a,) "Yanlarına çık." dedi. Onu
görünce şaşkınlığa uğradılar ve ellerini
kestiler. "Allah'ı tenzih ederiz. Bu, bir beşer değildir; bu ancak, değerli bir melektir." dediler.
32. Dedi ki: "İşte hakkında beni kınadığınız budur. Ben onunla ilişki kurmak
istedim, ama o kendisini korudu. Eğer
verdiğim emri yerine getirmezse, kuşkusuz hapse atılacaktır ve aşağılananlardan olacaktır."

35. Sonra onlar, delilleri gördükleri
hâlde onu bir süreye kadar hapse atmayı uygun buldular.
36. Onunla birlikte iki genç de hapse
girdi. Onlardan biri, "Ben (rüyamda şaraplık) üzüm sıktığımı gördüm." dedi.
Diğeri ise, "Ben (rüyamda) başımın
üzerinde ekmek taşıdığımı ve kuşların
ondan yediğini gördüm." dedi. "Bize
bunun yorumunu bildir. Biz senin iyilerden olduğunu görüyoruz."
37. (Yusuf) dedi ki: "Yiyeceğiniz yemek
size getirilmeden önce ben bu rüyaların yorumunu size bildireceğim. Bu,
Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir.
Kuşkusuz, ben Allah'a iman etmeyen
ve ahireti inkâr eden bir kavmin dinini bıraktım."
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38. "Atalarım İbrahim, İshak ve Yaku
b'un dinine uydum. Bize bir şeyi Allah'a
ortak koşmak yaraşmaz. Bu, Allah'ın
bize ve insanlara olan lütfudur. Ama
insanların çoğu şükretmezler."
39. "Ey hapis arkadaşlarım! Çeşitli Rab
ler mi iyidir, yoksa tek ve her şeye egemen olan Allah mı?"
40. "Sizin O'nu bırakıp taptığınız şeyler, sizin ve babalarınızın uydurduğu
birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Allah, onların doğruluğu hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah'ındır. O'ndan başka
kimseye ibadet etmemenizi emretti.
İşte doğru din budur. Fakat insanların
çoğu bilmezler."
41. "Ey hapis arkadaşlarım! Biriniz
efendisine şarap sunacak. Diğeriniz
ise asılacak ve kuşlar onun başından
yiyecek. Öğrenmek istediğiniz konu
böylece kesinleşmiştir."
42. "Kurtulacağını sandığı kişiye (Yusuf) dedi ki: "Efendinin yanında beni
an." Fakat Şeytan efendisine hatırlatmayı o adama unutturdu. Bu yüzden
birkaç yıl hapiste kaldı.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:
"Süre dolduğunda ve Allah kendisine kurtulu şu için dua etmesine izin verdiğinde Hz.
Yusuf yüzünü yere koyarak şöyle dua etti:
'Allah'ım! Eğer günahlarım yüzümü senin
katında değersiz ve yıpranmış kılmışsa, sa-

lih babalarım İbrahim, İsmail, İshak ve Yakup
hürmetine sana yöneliyorum.' Bu dua üzerine
Allah onu kurtardı." İmam'a, "Biz de bu dua
ile dua edelim mi?" diye sorduklarında İmam,
"Bunun benzeri ile dua edin ve şöyle deyin:
'Allah'ım! Günahlarım yüzümü senin katında
değersiz kılmışsa, rahmet peygamberi olan
nebin Muhammed'in ve Ali, Hasan Hüseyin ve
İmamlar'ın hakkına senin kapına geldim.' deyin." buyurdu. (bk. Mecma'ul-Beyan ve Ayyaşî
Tefsirleri.)

43. Hükümdar, "Ben (rüyamda) yedi zayıf ineğin yediği, yedi semiz inek ve yedi
yeşil başak ile yedi kurumuş başak görüyorum. Ey büyükler! Eğer rüya tabir ediyorsanız, rüyam hakkındaki görüşünüzü
bildirin." dedi.
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tiklerinizi kendi başağında bırakın
kalsın."
48. "Ondan sonra yedi kurak yıl gelir,
(tohumluk olarak) koruduğunuz az bir
kısmı hariç o yıllar için önceden hazırladıklarınızın hepsini yiyip bitirir."
49. "Sonra bunun ardından halka bol
yağmurun yağacağı ve (meyve suyu)
sıkacakları yıl gelir."

44. Onlar, "Bunlar karışık rüyalardır. Biz karışık rüyaların tabirini bilmeyiz." dediler.
45. Hapisteki iki kişiden kurtulan ve uzun
bir süreden sonra Yusuf'u hatırlayan kişi,
"Ben size onun tabirini bildireceğim. Beni
(hapishaneye) gönderin." dedi.
46. "Ey Yusuf! Ey doğru konuşan kişi!
Yedi zayıf ineğin yediği, yedi semiz inek
ve yedi yeşil başak ile yedi kuru başak
hakkında görüşünü bize bildir. Umarım,
halka dönerim de onlar (bu rüyanın tabirini) öğrenirler."
47. Dedi ki: "Peş peşe yedi yıl ekin ekersiniz. Yiyeceğiniz azıcık kısmı hariç, biç

50. Hükümdar, "Onu bana getirin."
dedi. Yusuf'a elçi geldiğinde, "Efendinin yanına dön ve, 'Ellerini kesen
kadınların durumu neydi?' diye sor.
Kuşkusuz, benim Rabbim onların tuzaklarını bilir." dedi.
51. Hükümdar, "Yusuf'la ilişki kurmak
istediğiniz de sizin durumunuz neydi?" dedi. "Allah'ı tenzih ederiz, biz
onda bir fenalık bulmadık." dediler.
Aziz'in hanımı, "Şimdi hak ortaya çıktı. Ben onunla ilişki kurmak istedim.
O, doğru konuşanlardandır." dedi.
52. (Yusuf dedi ki:) "Bu (isteğim), benim (Aziz'in) yokluğunda ona hıyanet
etmediğimi bilmesi içindir. Kuşkusuz,
Allah hıyanet edenlerin düzenini bir
sonuca vardırmaz."
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53. "Ben kendi nefsimi temize çıkarmı
yorum. Hiç şüphesiz, Rabbimin merhamet ettiği dışında, nefis sürekli kötülüğü emreder. Kuşkusuz, Rabbim
affeden ve merhamet edendir."
54. Hükümdar, "Onu benim yanıma
getirin ki onu özel adamlarımdan kılayım." dedi. Yusuf'la konuşunca da, "Sen
bizim yanımızda bugün üstün mevki
sahibi, güvenilir bir kişisin." dedi.
55. Yusuf, "Bu toprakların hazinelerinin (maliye) yetkisini bana ver; ben
koruyucu ve bilen birisiyim." dedi.
56. Böylece Yusuf'a o topraklarda güç
verdik. Dilediği yere yerleşebiliyordu.
Biz dilediğimize rahmetimizi ulaştırırız
ve iyilerin mükâfatını zayi etmeyiz.
57. Elbette ahiret mükâfatı iman edip
sakınmakta olanlar için daha iyidir.
58. Yusuf'un kardeşleri gelip huzuruna
çıktılar. Onlar onu tanımadıkları hâlde
o onları tanıdı.
59. Yüklerini hazırlayınca onlara, "Sizin baba bir kardeşinizi (ikinci gelişinizde) bana getirin. Ölçeği tam olarak verdiğimi ve benim en iyi misafir
ağırlayan olduğumu görmüyor musunuz?" dedi.

60. "Onu getirmeyecek olursanız, artık benim yanımda size verilecek bir ölçek yoktur ve bir daha da bana yaklaşmayın."
61. Dediler ki: "Onu babasından ayırmaya
çalışacağız. Mutlaka bu işi yapacağız."
62. Hizmetçilerine, "Bedel olarak getirdikleri mallarını yüklerinin içerisine bırakın, belki ailelerine dönünce onu fark
ederler de tekrar dönerler."
63. Babalarının yanına geri dönünce, "Ey
baba! Bize yiyecek verilmesi yasaklandı.
Kardeşimizi bizimle gönder de yiyecek
alalım. Kuşkusuz, biz onu koruyacağız."
dediler.
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Allah adına bana bir güven vermediğiniz sürece onu asla sizinle göndermem." Onlar güvence verdikten sonra,
"Allah bu söylediklerimizin vekilidir."
dedi.

64. Dedi ki: "Önceden kardeşi hakkında
size güvendiğim gibi mi onun hakkında
size güveneyim?! Allah en iyi koruyucudur. O, merhamet edenlerin en iyisidir."
65. Kendi yüklerini açınca bedel olarak
götürdükleri mallarının kendilerine geri
verildiğini gördüler. "Ey baba!" dediler,
"Ne istiyoruz?! İşte bedel olarak götürdüğümüz malımız, bize geri verilmiş.
Ailemiz için bir geçimlik getiririz ve kardeşimizi de koruruz. (Onu götürmekle)
bir deve yükü de fazla alırız. Bu, az bir
ölçektir."
66. Dedi ki: "Kuşatılıp tutuklanmanız dışında onu bana geri getireceğinize dair

67. Dedi ki: "Ey oğullarım! Bir kapıdan
değil, ayrı ayrı kapılardan (şehre) girin. Allah tarafından size gelecek olan
bir şeyi önleyemem. Hâkimiyet yalnız
Allah'ındır, O'na tevekkül ettim, tevekkül edenler de O'na tevekkül etsinler."
68. Babalarının emrettiği yerden girdiklerinde, bu, Allah tarafından gelecek olan bir şeyi onlardan önleyemezdi. Sadece Yakub'un dile getirdiği
içindeki bir isteği yerine getirmiş oldular. Kuşkusuz o, kendisine öğrettiğimiz şeyi iyice bilen biri idi. Fakat
insanların çoğu (bunu) bilmezler.
69. Yusuf'un huzuruna çıktıklarında,
o, kardeşine yanında yer verdi ve, "Ben
senin kardeşinim; artık onların yaptıklarına üzülme." dedi.
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70. Onların yüklerini yükletirken su
kabını kardeşinin yüküne koydu. Sonra bir münadi, "Ey kafile! Siz hırsızsınız." diye seslendi.
71. Onlara dönerek, "Ne kaybettiniz?"
dediler.
72. Onlar, "Hükümdar'ın su kabını
kaybettik." dediler. (Yusuf dedi ki:)
"Kim onu getirirse, ona bir deve yükü
(mükâfat) var ve ben buna kefilim."
73. "Allah'a yemin ederiz ki, bu topraklarda fesat çıkarmak için gelmediğimizi ve hırsız da olmadığımızı siz iyice
biliyorsunuz." dediler.
74. "Yalan söylemiş olursanız, bu işin
cezası nedir?" dediler.
75. "Cezası, (su kabı) kimin yükünde
bulunursa, onun kendisi bunun cezasıdır. (Bu işinin cezası olarak hürriyetini kaybeder ve köle olur.) Biz zalimleri
böyle cezalandırırız." dediler.
76. Kardeşinin yükünden önce onların
yüklerini aramaya başladı. Sonra onu

kardeşinin yükünden çıkardı. İşte Yusuf'a
böyle tedbir öğrettik. Allah'ın dilemesi
olmasaydı, Hükümdar'ın kanununa göre
kardeşini alıkoyamazdı. Biz, dilediğimizi
derecelerle yükseltiriz. Her bilgi sahibinden daha üstün bir bilen vardır.
77. Kardeşleri, "Eğer o çalmışsa, ondan
önce kardeşi de çalmıştı." dediler. Yusuf,
bunu içine attı ve açığa vurmadı. "Sizin
durumunuz çok kötüdür. Allah sizin anlattığınızı daha iyi bilir." dedi.
78. Kardeşleri dediler ki: "Ey vezir! Onun
çok yaşlı ihtiyar bir babası var. Birimizi
onun yerine al. Biz senin iyilerden olduğunu görüyoruz."
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sadece bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Biz gaybın bekçisi (gözeticisi)
değildik."
82. "Bulunduğumuz şehre (gittiğimiz
şehrin halkına) ve beraberinde geldiğimiz kervana da sor. Kuşkusuz, biz
doğru söylüyoruz."
79. Dedi ki: "Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan Allah'a
sığınırız. Yoksa kuşkusuz zalim oluruz."
80. Ondan ümitlerini kesince, bir kenara
çekilip sessizce konuşmaya başladılar.
Büyükleri, "Babanızın sizden Allah adına güvence aldığını ve önceden de Yusuf hakkındaki ihmalkârlığınızı bilmiyor
musunuz? Babam izin verinceye ya da
Allah benim hakkımda bir hüküm verinceye kadar ben bu yerden ayrılmam. Allah hükmedenlerin en iyisidir." dedi.
81. "Babanızın yanına dönün, deyin ki:
"Ey babamız! Oğlun hırsızlık etti. Biz

83. (Babaları) dedi ki: "Hayır, nefsiniz
size bir şeyi süsledi. Artık (bana) güzelce sabretmek gerekir. Belki Allah
onların hepsini birlikte bana getirir. O,
bilendir ve hikmet sahibidir."
(bk. Açıklamalar Bölümü: 98)

84. Onlardan yüz çevirdi ve dedi ki:
"Vah Yusuf! Gözleri üzüntüden ağardı
ve o üzüntüsünü hep yutmaktaydı."
85. "Allah'a yemin ederiz ki, Yusuf'u
hep hatırlayarak ya ağır şekilde hastalanacak veya helak olacaksın." dediler.
86. "Ben, tasa ve üzüntümü Allah'a şi
kâyet ederim ve Allah katından sizin
bilmediğiniz şeyi bilirim." dedi.
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87. "Ey oğullarım! Gidin ve Yusuf ile
kardeşini arayın. Allah'ın rahmetinden
ümidinizi kesmeyin. Kâfir topluluktan
başkası Allah'ın rahmetinden ümidini
kesmez."
88. Yusuf'un yanına geldiklerinde, "Ey
vezir! Biz ve ailemiz sıkıntıya uğradık
ve pek az bir malla geldik; bize ölçeği
tam ver ve bize tasadduk eyle; kuşkusuz, Allah sadaka verenlere karşılık
verir." dediler.
89. (Yusuf,) "Cahil iken Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?" dedi.
90. "Yoksa sen Yusuf musun?!" dediler.
"Ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize büyük nimet verdi. Kuşkusuz,
kim takvalı olur ve sabrederse, (bilmelidir ki,) Allah iyilerin mükâfatını zayi
etmez." dedi.

91. "Allah'a yemin ederiz ki, O seni bize
yeğlemiştir. Kuşkusuz, biz hata edenlerden idik." dediler.
92. Dedi ki: "Bugün size bir kınama yok.
Allah sizi bağışlar. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir."
93. "Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne koyun, yeniden görmeye başlar ve
tüm ailenizle bana gelin." dedi.
94. Kervan (memleketlerine dönmek için)
ayrılınca Yakup, "Bana bunak demezseniz,
ben Yusuf'un kokusunu alıyorum." dedi.
95. "Allah'a yemin ederiz ki, sen hâlâ eski
şaşkınlığındasın." dediler.
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99. Yusuf'un yanına vardıklarında
anne ve babasını kucakladı ve dedi
ki: "Allah'ın dileği ile güvenlik içinde
Mısır'a girin."

96. Müjdeci gelip gömleği Yakub'un yüzüne koyunca görmeğe başladı ve dedi
ki: "Size, 'Allah katından bilmediğiniz
şeyi ben bilirim.' demedim mi?!"
97. "Ey babamız! Günahlarımızın bağışlanmasını dile. Kuşkusuz, biz günah işledik." dediler.
98. (Yakup,) "Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Kuşkusuz, O çok
bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir." dedi.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: 'Duanız için en
iyi zaman seherlerdir.' Sonra bu ayeti okudu ve
dedi ki: Onlara dua etmeyi seher vaktine erteledi." (bk. el-Kâfî, es-Safî'den naklen.)

100. Anne ve babasını tahtın
üzerinde oturttu ve onların hep
si onun karşısında secdeye kapandılar. Yusuf, "Babacığım!
Önceden gördüğüm rüyanın yorumu
işte budur. Rabbim onu gerçek kıldı ve
Şeytan benimle kardeşlerimin arasını
açtıktan sonra beni hapishaneden çıkararak ve sizi çölden buraya getirerek
bana lütufta bulundu. Kuşkusuz, Rabbim dilediğine lütfedendir. Kuşkusuz,
O bilendir ve hikmet sahibidir." dedi.
101. "Ey Rabbim! Bana hükümranlık
verdin ve sözleri yorumlamayı bana
öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var
eden! Dünya ve ahirette benim sahibim sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni iyilere kat."
102. Bu, sana vahyettiğimiz gayba ait
haberlerdendir. Onlar sözbirliği yapıp
tuzak kurduklarında sen onların yanında değildin.
103. Ama sen ne kadar istesen de, insanların çoğu iman etmezler.
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104. Sen bunun için onlardan bir karşılık da istemiyorsun. Bu (Kur'ân), sadece âlemlere bir öğüttür.
105. Göklerde ve yerde nice ayetler
vardır ki, onların yanından yüzlerini
çevirerek geçerler.
106. Onların çoğu, ancak ortak koşarak
Allah'a iman ederler.
Bu ayet hakkında İmam Sadık (a.s)'dan
şöyle nakledilmiştir: "Bu; kişinin, 'Falan adam
olmasaydı ben helak olurdum, falan olmasaydı benim başıma şu bela gelirdi, şu olmasaydı malım elimden çıkardı.' demesidir.
Böyle söyleyen kimsenin, bir başkasını, elde
ettiği rızk veya elinden çıkardığı mal hususunda Allah'a ortak kılmış olduğunu görmez
misin?!" İmam'a, "Allah, falancayı bana
lütfetmeseydi ben helak olurdum, demek
nasıldır?" diye sordum. İmam, "Bunun bir sakıncası yoktur." dedi. (bk. Ayyaşî Tefsiri.)

107. Acaba onlar, Allah'ın kuşatıcı bir
azabının onlara gelmesinden veya bilmedikleri bir sırada o kıyamet saatinin
ansızın gelmesinden güvende midirler?!
108. De ki: "Bu benim yolumdur. Ben
ve bana uyan kimseler, bilinçle Allah'a
doğru çağırırız. Allah (her türlü eksiklikten) münezzehtir ve ben müşriklerden değilim."
109. Senden önce de, ancak şehirlerin
halkından kendilerine vahyettiğimiz
birtakım kişileri gönderdik. Yeryüzünde gezmediler mi ki kendilerinden
önce olanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler?! Ahiret yurdu, takvalı

olanlar için daha iyidir. Aklınızı kullanmıyor musunuz?!
110. Nihayet peygamberler ümitsizliğe
düşünce ve (halk) kendilerine yalan söylendiğini sanınca, onlara yardımımız geldi de dilediğimiz kurtuldu. Suçlu olan kavimden ise azabımız asla geri çevrilmez.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 99)

111. Onların kıssalarında akıl sahipleri
için ibret vardır. Bu (Kur'ân) uydurulan
bir söz değildir. Önünde bulunanı (önceki kitapları) tasdik eden, her şeyi açıklayan ve iman eden topluluk için hidayet
ve rahmet olan bir kitaptır.
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Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Elif, Lâm, Mîm, Ra. Bunlar, kitabın
ayetleridir. Rabbinden sana indirilen
haktır; fakat insanların çoğu iman etmezler.
2. Allah, gökleri görmeyeceğiniz direklerle yükseltti. Sonra Arş'a egemen
oldu. Güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri, belirlenen bir süreye
kadar akışını sürdürmektedir. O, her
şeyi düzenler ve ayetlerini ayrıntılarıyla açıklar. Olur ki Rabbinizle buluşmaya yakin edersiniz (kesin inanırsınız).
3. Yeri döşeyen ve onda sarp dağlar ve
nehirler var eden ve her türlü meyveden iki çift var eden, gece ile gündüzü
örten O'dur. İşte bunda düşünen bir
topluluk için ayetler vardır.

(13)
RA'D SÛRESİ
İbn Abbas ve bazılarından rivayet edildiğine göre
Mekke'de inmiştir, yalnız son ayeti Medine'de inmiştir. Ama Hasan, İkrime ve Katade, Medine'de
nazil olduğu, yalnız 30. ve 31. ayetlerinin Mek
ke'de indiği görüşündedirler. 43 ayettir.
Bu sûrenin 13. ayetinde gökgürültüsünün Allah'ı
tenzih ettiğinden bahsedildiği için gökgürültüsü anlamına gelen "Ra'd" adıyla adlandırılmıştır. Sevabu'l-A'mal kitabında İmam Cafer
Sadık'tan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Ra'd
Sûresi'ni çok okursa, Nasıbî (Ehl-i Beyt düşmanı) bile olsa, Allah, yıldırımın ona çarpmasına
izin vermez. Eğer okuyan kişi mümin olursa,
hesapsız cennete girer ve tanıdığı aile fertleri
ve arkadaşlarının tümü hakkında şefaati kabul
olur." (bk. es-Safî Tefsiri)

4. Yeryüzünde birbirine yakın alanlar vardır. Üzüm bahçeleri, ekinler ve
bir kökten ve çeşitli köklerden hurma
ağaçları vardır. Hepsi de bir sudan sulanırlar. Fakat onlardan bir kısmını yemişleri açısından diğer bir kısmından
üstün kılarız. İşte bunda düşünen bir
topluluk için ayetler vardır.
5. Eğer (bir şeye) şaşıyorsan, asıl onların, "Biz toprak olduğumuz zaman
yeni bir yaradılışa mı gireceğiz?!" demelerine şaşmak gerekir. Onlar, Rablerini inkâr eden kimselerdir. Onların
boyunlarına zincir halkaları vurulmuştur. Onlar, cehennemliktirler ve
orada ebedi kalırlar.
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6. İyilikten önce senden kötülüğü getirmeni isterler. Hâlbuki bundan önce
ibret verici azaplar gelip geçmiştir.
Kuşkusuz, insanların zulümlerine rağmen Allah insanları bağışlayandır; ve
kuşkusuz, Rabbinin azabı çetindir.
7. Küfre düşenler derler ki: "Ona Rabbinden bir ayet (mucize) indirilseydi
ya!" Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğun bir de hidayet edeni var.
Taberî, İbn Abbas'tan şöyle nakletmiştir:
"Bu ayet nazil olunca Resulullah (s.a.a) elini göğsüne koyarak, 'Ben korkutucuyum.'
dedi. Sonra eliyle Ali'nin omzuna vurarak,
'Ey Ali! Sen hidayet edensin; benden sonra
hidayete erenler seninle hidayete ererler.'
dedi." (bk. et-Tibyan Tefsiri.) Yine el-Kâfî'de
nakledilen bir hadise göre İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurdular: "Resulullah (s.a.a) korkutucudur ve her dönem için
bizden halkı Peygamber'in getirdiğine hidayet eden bir hidayetçi vardır. Resulullah'tan
sonra hidayetçiler, Ali ve ondan sonra bir
biri ardınca gelen vasilerdir." (bk. es-Safî
Tefsiri, el-Kâfî'den naklen.)

8. Allah her dişinin neyi taşıdığını ve
rahimlerin neyi azaltıp neyi artıracağını bilir. O'nun katında her şey bir ölçü
iledir.
9. O, gizli ve açığı bilir; büyük ve yücedir.
10. Sözünü gizleyen ile onu açığa vuran, gece gizlenen ile gündüz açıkça
dolaşan kimse (O'nun yanında) birdir.
11. Onun (her insan) için Allah'ın emriyle önünden ve arkasından koruyan
nöbetçi melekler vardır. Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar
kendilerinde olan durumu değiştirme-

dikçe değiştirmez. Allah bir toplum için
bir kötülük istediğinde, artık bunun dönüşü olmaz ve onların O'ndan başka bir
koruyucuları da olmaz.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 100)

12. Şimşeği korku ve ümit kaynağı olarak
size gösteren ve yağmur yüklü bulutları
oluşturan O'dur.
13. O'nun korkusundan gök gürlemesi ve
melekler hamd ederek O'nu tenzih ederler. O, yıldırımları göndererek onunla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında
tartışıp dururlar. Oysa O'nun yakalaması
pek çetindir.

CÜZ: 13, SÛRE: 13
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dir?!" Yoksa Allah'a, O'nun yarattığı
gibi yaratan ortaklar koştular da (bu
iki) yaratmayı birbirine mi karıştırdılar?! De ki: "Her şeyi yaratan Allah'tır.
O tektir, her şeye egemendir."

14. Hak çağrı yalnız O'na aittir. O'ndan
başkasını çağıranlara (çağırdıkları şeyler) asla cevap vermezler. Tıpkı su ağzına
ulaşsın diye iki avucunu suya doğru açan
kimse gibi. Oysa su ağzına ulaşmamaktadır. Kâfirlerin çağrısı boşunadır.
15. Göklerde ve yerde bulunan herkes ve
onların gölgeleri, ister istemez sabah ve
akşam O'na secde ederler.
16. De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah'tır." De ki: "(Öyle ise)
O'nun yerine kendileri için bir yarar ve
zarar vermeyecek veliler (dostlar) mi
edindiniz?!" De ki: "Kör ile gören bir olur
mu?! Veya karanlıklarla aydınlık bir mi-

17. Gökten su indirdi, her vadi kendi
ölçüsü kadar aktı. Sel, üzerindeki köpüğü yüklenip taşıdı. Süs veya eşya
yapmak için ateşte erittiğiniz şeylerde de buna benzer köpük oluşur. İşte
Allah hak ve batıla böyle örnek verir.
Köpük bir kenara atılır, yok olup gider; ancak insanlara yararlı olan şey
yeryüzünde kalır. İşte Allah örnekleri
böyle açıklar.
18. Rablerinin çağrısını kabul edenler
için en güzel mükâfat vardır. O'nun
çağrısını kabul etmeyenler ise, eğer
yeryüzünde olan her şey ve onun bir
misli de onların olsa, onu kendilerini
kurtarmak için verirler. İşte onlar için
zor bir hesap vardır ve barınakları cehennemdir. Orası ne kötü bir yerdir!
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19. Rabbinden sana indirilenin
hak olduğunu bilen kimse, kör
kimse gibi olur mu?! Sadece
akıl sahipleri öğüt alırlar.
20. Onlar, Allah'ın ahdine vefa gösterirler ve antlaşmalarını bozmazlar.
21. Onlar, Allah'ın korunmasını istediği ilişkileri korurlar, Rablerinden sakınırlar ve kötü hesaptan korkarlar.
22. Onlar, Rablerinin hoşnutluğu için
sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızktan gizlice ve açıkça
harcarlar ve kötülüğü iyilikle giderirler. İşte (dünya) yurdun(un) (güzel)
sonu onlar içindir.
23. (O güzel son, onların yerleşeceği)
Adn cennetleridir. Onlar, onların salih
olan babaları, eşleri ve soylarıyla oraya
girerler. Melekler her kapıdan onların
yanına vararak (derler ki):
24. "Sabrınız karşılığında size selam olsun! Yurdun sonu ne güzeldir!"
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:
"Biz çok sabredeniz, fakat Şiamız bizden
daha sabırlıdırlar. Çünkü biz bilgi üzere
(yani düşmanlarımızın akıbetinin nasıl olacağı ve ahiret âleminde mükâfatın nasıl
olacağı hakkında geniş bilgiye sahip olarak) sabrederiz; Şiamız ise bilmedikleri bir
şey için sabredeler." (bk. Kummî Tefsiri)

25. Allah'ın ahdini kesinleştirdikten
sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını
emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar var ya,
lanet onlaradır ve yurdun kötü sonu
onlarındır.

26. Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de, daraltır da. Onlar dünya hayatına
sevinirler, oysa dünya hayatı ahiret karşısında (az) bir yararlanmadan başka bir
şey değildir.
27. Kâfirler, "Niçin Rabbinden ona bir
ayet indirilmemiştir?" derler. De ki: "Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de kendi yoluna iletir."
28. Onlar, iman eden ve kalpleri Allah'ı
anmakla güvene kavuşan kimselerdir.
Bilin ki, Allah'ı anmakla kalpler güvene
kavuşur.
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gönderdik ki, sana vahyedileni onlara
okuyasın. Fakat onlar Rahman'ı inkâr
ederler. De ki: "O benim Rabbimdir,
O'ndan başka hiçbir ilah yoktur, O'na
tevekkül ettim, dönüşüm de O'nadır."
31. Eğer dağları yürüten, yeri parçalayan veya ölüleri konuşturan bir Kur'ân
olsaydı (o mutlaka bu Kur'ân olurdu).
Gerçek şu ki, bütün işler Allah'a aittir.
İman edenler bilmediler mi ki, Allah
dilerse insanların tümünü hidayete
erdirir. Kâfirlere, yaptıkları işlerden
dolayı Allah'ın sözü gelip çatıncaya
kadar sürekli bir bela gelir veya o bela
evlerinin yakınına iner. Gerçekten Allah sözünden asla dönmez.
parantez içerisindeki ibare şu da olabilir:
onlar yine de iman etmezlerdi.

29. İman edip salih ameller işleyenlere ne
mutlu! Güzel sonuç onlarındır.
Ayette geçen "tûba" kelimesini "Ne mutlu"
olarak tercüme ettik. Tûba; güzel ve iyi anlamında olan tayyib kökünden mastardır. Ehl-i
Beyt'ten gelen bazı hadislerde, Tûba'nın cennette bir ağacın adı olduğu açıklanmıştır. Bu
ağacın kökü hadislere göre, Hz. Muhammed
(s.a.a)'in evinde bulunmaktadır ve bu ağacın
dal ve budakları cennette bulunan tüm müminlerin evine sarkar. Herkesin isteğine göre
bu ağaç ona meyve verir. Birtakım hadisler de
bu ağacın kökünün Hz. Ali'nin evinde olduğunu bildirmiştir. Peygamber (s.a.a) bir hadisinde
bunu, "Benim ve Ali'nin evi cennette aynı yerdedir." diye açıklamıştır. (bk. Mecmau'l-Beyan,
Ayyaşî, Kummî ve es-Safî Tefsirleri, el-Kâfî, elHısal ve el-İhticac kitapları.)

30. Seni, kendilerinden önce birçok ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmet içerisinde

32. Kuşkusuz, senden önceki peygam
berlerle de alay edildi. Ben de inkâr
cılara mühlet verdim, sonra onları yakaladım. Benim azabım nasılmış! (Bir
görseydin!)
33. Her nefsin üzerinde durup kazanımlarını gözeten Allah (hiçbir şeyden
haberi olmayan birisi gibi olur mu)?!
Allah'a ortaklar koştular. De ki: "Onların isimlerini söyleyin." De ki: "O'nun
yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi (var
olmayan ortakları mı) O'na haber vermek istiyorsunuz yoksa boş bir söz mü
söylüyorsunuz?! Hayır! Kâfir olanlara
hileleri güzel gösterildi de hak yoldan
alıkonuldular. Allah kimi saptırırsa,
artık onu hidayete erdiren olmaz.
34. Onlara dünya hayatında azap vardır, ahiret azabı ise daha çetindir. Onları
Allah'a karşı koruyacak biri de yoktur.
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35. Takvalılara vaat edilen cennetin
vasfı (şöyledir): Onun altından ırmaklar akar, yiyecekleri ve gölgesi de süreklidir. İşte takvalı olanların sonu budur. Kâfirlerin sonu ise ateştir.
36. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilene sevinirler ve
(karşı) topluluklardan bazıları onun
bir kısmını inkâr ederler. De ki: "Bana,
Allah'a ibadet etmem ve O'na ortak
koşmamam emredildi. O'na çağırıyorum ve dönüşüm O'nadır."
37. İşte böylece biz Arapça bir hüküm
olarak onu sana indirdik. Eğer sana gelen bilgiden sonra onların heva ve heveslerine uyacak olursan, artık Allah'a
karşı senin bir dostun ve koruyucun
olmaz.
38. Senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Hiçbir peygamber Allah'ın izni dışında bir ayet getiremez. Her sürenin
bir yazısı vardır.

indirir." Sonra İmam Sadık yukarıdaki ayeti okudular. (bk. Ayyaşî Tefsiri.)

40. Onlara vadetmekte olduklarımızdan
bazısını sana göstersek veya seni (bunları göstermeden) öldürsek de sana yalnız
tebliğ etmek düşer, hesap ise bize aittir.

39. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Ana kitap O'nun katındadır.

41. Bizim yeryüzüne gelip onu etrafından azalttığımızı görmediler mi? Allah
hükmeder, O'nun hükmünü geriye çeviren olmaz. O, çabuk hesap görendir.

İmam Sadık (a.s), Resulullah (s.a.a)'den
şöyle nakletmiştir: "Ömründen sadece üç
yıl kalmış olan bir adam akrabasına iyilik
eder, Allah bu yüzden onun ömrünü otuz
üç yıl uzatır ve ömründen otuz üç yıl kalmış
bir kişi de akrabalık ilişkilerini keser, Allah bu
yüzden onun ömrünü üç yıl veya daha aza

42. Kuşkusuz, onlardan öncekiler de tuzak kurdular. Fakat tüm tuzaklar (tedbirler) Allah'a aittir. O, herkesin ne elde
ettiğini bilir. Kâfirler, yakında yurdun sonunun kimin olacağını bilecekler.
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namazın iki rekâtında okursa, Allah dilerse
o fakirlik, delilik ve belaya uğramaz." (bk.
Ayyaşî Tefsiri ve Sevabu'l-A'mal kitabı.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Elif, Lâm, Ra. (Bu,) Rablerinin izniyle
insanları karanlıklardan aydınlığa, üstün
ve övgüye layık Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
2. O Allah ki, göklerde olan her şey ve
yerde olan her şey O'nundur. Şiddetli
bir azaptan dolayı vay kâfirlerin hâline!

43. İnkâr edenler, "Sen peygamber değilsin." derler. De ki: "Benimle sizin aranızda Allah ve yanında kitap ilmi bulunan
kimse şahit olarak yeter."
Ehl-i Beyt İmamları'ndan gelen birçok hadise
göre, yanında kitap ilmi bulunan kimseden
maksat, İmam Ali (a.s)'dır. (bk. Ayyaşî Tefsiri.)

(14)
İBRAHİM SÛRESİ
Bedir Savaşı hakkında nazil olan 28. ve 29. ayetleri dışında Mekke'de inmiştir; 52 ayettir.
35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim'in duaları söz
konusu edildiği için İbrahim adıyla adlandırılmıştır. İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Kim her hafta İbrahim ve Hicr Sûrelerini bir

3. Onlar, dünya hayatını ahiretten üstün tutarlar, Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğri yapmak isterler. İşte
onlar, (haktan çok) uzak bir sapıklık
içindedirler.
4. Onlara (gerçekleri) iyice açıklasın
diye her elçiyi ancak kendi toplumunun dili ile gönderdik. Böylece Allah
dilediğini saptırır ve dilediğini hidayete erdirir. O, üstündür ve hikmet
sahibidir.
5. Gerçekten biz Musa'yı, "Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara
Allah'ın günlerini hatırlat" diye mucizelerimizle gönderdik. Kuşkusuz bunda, her sabreden ve şükreden için açık
ayetler vardır.
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6. Hani Musa kavmine şöyle demişti:
"Allah'ın size olan nimetini hatırlayın.
Hani sizi Firavun ailesinden kurtardı.
Onlar size kötü işkence(ler) yapıyorlardı; erkek çocuklarınızı kesiyor ve
kadınlarınızı (kızlarınızı) sağ bırakıyorlardı. Bunda Rabbiniz tarafından
size büyük bir imtihan vardı."
7. Hani Rabbiniz şöyle ilan etmişti:
"Şükrederseniz, nimetinizi artırırım;
nankörlük ederseniz, (bilin ki) azabım
çok şiddetlidir."
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:
"Herhangi bir kula Allah bir nimet verir de
kalbiyle o nimeti ikrar eder ve diliyle Allah'a
o nimetten dolayı hamd ederse, sözünü
bitirmeden Allah o nimetin kendisi için artırılmasını emreder." Bir rivayete göre İmam,
"Allah o nimetin artırılmasına izin verir" dedi
ve sonra şu ayeti okudu: "Şükrederseniz, nimetinizi artırırım." (bk. Ayyaşî Tefsiri)

8. Musa, "Eğer siz ve yeryüzünde bulunan herkes kâfir olsanız, (şunu bilin ki)
Allah ganidir ve övgüye layıktır." dedi.
9. Sizden öncekilerin, Nuh, Ad ve Se
mud'un ve onlardan sonrakilerin -ki
Allah'tan başka kimse onları bilmemektedir- haberi size gelmedi mi?

Peygamberleri apaçık delillerle onlara
geldiler. Ama onlar, ellerini peygamberlerinin ağızlarına tıkayarak ve, "Sizinle
gönderilenleri inkâr ediyoruz ve gerçekten bizi çağırdığınız şey hakkında derin
bir kuşku içindeyiz." dediler.
10. Peygamberleri dediler ki: "Gökleri
ve yeri yoktan var eden Allah'ta kuşku
mu var?! O, günahlarınızdan bir kısmını
affetmek ve belirli bir süreye kadar size
mühlet vermek için sizi çağırıyor." Onlar
dediler ki: "Siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Bizi babalarımızın ibadet ettiği
şeylerden alıkoymak istiyorsunuz. Bize
açık bir delil getirin."
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leri onlara vahyetti ki: "Biz zalimleri
mutlaka helak edeceğiz."
14. "Ve sizi onlardan sonra bu topraklara yerleştireceğiz. Bu, benim huzurumda durmaktan korkan ve uyarmamdan korkan kimseler içindir."
11. Peygamberleri onlara dediler ki: "Biz
ancak sizin gibi bir beşeriz. Fakat Allah,
kullarından dilediğine büyük nimet verir. Biz, Allah'ın izni olmadan size bir delil getiremeyiz. Müminler, yalnız Allah'a
tevekkül etsinler."
12. "Niçin biz Allah'a tevekkül etmeyelim?! Oysa O bizi yollarımıza iletmiştir.
Sizin bize yaptığınız eziyetlere mutlaka
sabredeceğiz. Tevekkül edenler, yalnız
Allah'a tevekkül etsinler."
13. İnkâr edenler, peygamberlerine dediler ki: "Mutlaka sizi kendi topraklarımızdan çıkaracağız, ya da bizim dinimize
geri döneceksiniz." Bunun üzerine Rab-

15. (Peygamberler, Allah'tan) fetih (ve
zafer) istediler ve her inatçı zorba
ümitsizliğe kapılıp ziyana uğradı.
16. Arkasından da cehennem vardır ve
(orada) ona irinli sudan içirilecektir.
17. Yudumlaya yudumlaya onu içer,
ama onu kolayca yutamaz. Her yandan ölüm ona doğru gelir, ama o ölmez. Arkasından da şiddetli bir azap
onu bekler.
18. Rablerini inkâr edenlerin durumu,
fırtınalı bir günde şiddetli rüzgârın esmesine maruz kalan küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi ele geçiremezler. İşte uzak sapıklık budur.
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19. Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi ortadan kaldırır ve yeni bir halk getirir.
20. Bu iş, Allah'a zor değildir.
21. Topyekûn Allah'ın huzuruna çıkarlar. Zayıflar büyüklük taslayanlara
derler ki: "Biz size uymuştuk. Allah'ın
azabından bir şeyi bizden uzaklaştırabilir misiniz?" Onlar, "Eğer Allah bize
yol gösterseydi, biz de size yol gösterirdik. Artık sızlansak da, sabretsek de
birdir. Bizim için bir kaçış yolu yoktur." derler.
22. İş işten geçince Şeytan der ki: "Kuşkusuz, Allah size hak bir sözle söz verdi. Ben de size söz verdim ve sözümde
durmadım. Benim size bir egemenliğim
yoktu. Sadece sizi davet ettim ve siz benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse beni

kınamayın, kendinizi kınayın. Ben sizin
imdadınıza koşacak değilim, siz de benim
imdadıma koşacak değilsiniz. Önceden
beni Allah'a ortak koşmanızdan uzağım.
(Bu işinizi kabul etmiyorum.) Gerçekten
zalimler için acı bir azap vardır."
23. İman eden ve iyi işler yapanlar, altlarından ırmaklar akan, Rablerinin izniyle ebedi kalacakları cennetlere konurlar.
Oradaki ağırlanmaları "selam"dır.
24. Allah'ın nasıl bir örnek verdiğini
görmüyor musun? Temiz ve güzel söz
(inanç), kökü yerleşik ve dalları gökte
olan temiz ve güzel bir ağaç gibidir.
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25. Meyvesini Rabbinin izniyle her an
verir. Öğüt alsınlar diye Allah örnekleri
insanlara açıklar.
26. Kötü sözün örneği ise, yerin üzerinden koparılmış kötü bir ağaç gibidir ki
hiçbir dayanağı yoktur.
27. Allah, iman edenleri dünya hayatında
ve ahirette sağlam sözle sabitleştirir. Allah, zalimleri saptırır ve dilediğini yapar.
28-29. Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve toplumlarını helak yurduna, girecekleri cehenneme yerleştirenleri
görmedin mi? Orası en kötü karargâhtır!
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30. (İnsanları) Allah'ın yolundan saptırmak için O'na ortaklar koştular. De
ki: "Zevkinizi sürün; (ama şunu bilin
ki,) gidişiniz cehenneme doğrudur."
31. İman eden kullarıma de ki: "Alışveriş ve dostluğun olmadığı gün gelmeden önce namazı hakkıyla kılsınlar
ve kendilerine verdiğimiz rızklardan
açık ve gizli infak etsinler."
32. Allah gökleri ve yeri yarattı ve gökten su indirdi, onunla sizin için rızk
olarak meyveler çıkardı. O'nun emriyle denizde hareket etmesi için gemileri emrinize verdi, ırmakları emrinize
verdi.
33. Güneşi ve ayı emrinize verdi, gece
ve gündüzü emrinize verdi.
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34. Ve size istediğiniz her şeyden verdi.
Allah'ın nimetlerini sayacak olursanız,
onu sayıp bitiremezsiniz. Gerçekten
insan çok zalim ve çok nankördür.
35. Hani İbrahim şöyle demişti: "Ey
Rabbim! Bu şehri güvenli kıl. Beni ve
evlatlarımı putlara tapmaktan koru."
36. "Ey Rabbim! Kuşkusuz o putlar,
insanlardan çoğunu saptırdılar. Kim
bana uyarsa, o bendendir. Kim de bana
karşı gelirse, kuşku yok ki sen affeden
ve merhamet edensin."
37. "Ey Rabbimiz! Ben, evlatlarımdan
bir kısmını ekinsiz bir vadide, senin
saygın evinin yanında yerleştirdim. Ey
Rabbimiz! Namazı hakkıyla kılsınlar
diye. Artık sen insanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Çeşitli
meyvelerden onlara rızk ver. Umulur
ki şükrederler."
38. "Ey Rabbimiz! Sen bizim gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bi-

lirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a
gizli kalmaz."
39. "Yaşlanmış olmama rağmen İsmail ve
İshak'ı bana veren Allah'a hamdolsun.
Kuşkusuz, Rabbim duayı işitendir."
40. "Ey Rabbim! Beni ve soyumdan da (liyakatli olan) bir kısmını hakkıyla namaz
kılanlar eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul
buyur."
41. "Ey Rabbimiz! Hesap görülecek günde
beni, ana-babamı ve müminleri bağışla."
42. Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Onları gözlerin açık
kalacağı güne ertelemektedir.
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46. Onlar tuzaklarını kurmuşlardı ama
tuzakları Allah'ın katında belliydi. ve
tuzakları dağları yerinden oynatacak
güçte değildi."
Meşhur kıraate (li-tezule) göre, "Tuzakları
dağları yerinden oynatacak güçte değildi." diye tercüme edilir. Yani, güç ve
sağlamlıkta dağlar gibi olan Peygamber
(s.a.a)'in mucizelerini iptal edecek güce
sahip değildi. Ancak meşhur olmayan kıraatte "le-tezulu" da okunmuş; buna göre "in"
tekit anlamını taşır ve, "Gerçekte onların tuzakları dağları yerinden oynatacak güçte
idi." diye mana edilir. (bk Mecmau'l-Beyan
Tefsiri)

47. O hâlde Allah'ın peygamberlerine
verdiği sözünden cayacağını asla sanma. Allah üstündür ve intikam alandır.

43. Boyunlarını uzatıp başlarını dimdik
tutarlar, gözleri kıpırdamaz ve yürekleri
(korkudan) boşalır.
44. Kendilerine azabın geleceği ve zalimlerin, "Ey Rabbimiz! Yakın bir zamana kadar bize süre ver de senin davetini
kabul edelim ve peygamberlere uyalım."
diyecekleri gün hakkında insanları uyar.
(O gün onlara denilir ki:) "Bundan önce,
yok olmayacağınıza dair yemin etmiş değil miydiniz?!"
45. Oysa siz kendilerine zulmeden kimselerin yurtlarına yerleşmiştiniz! Onlara
ne yaptığımız da size apaçık belli olmuştu ve size örnekler vermiştik !

48. Yeryüzünün başka yeryüzüne ve
göklerin de (başka göklere) değiştirileceği günde tek ve her şeye egemen
olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
49. O gün, suçluların zincirlerle birbirlerine bağlandıklarını görürsün.
50. Gömlekleri katrandandır ve yüzlerini ateş kaplar.
51. Allah, işte böylece herkese kendi
kazandığı ile karşılık verir. Allah çok
çabuk hesap görendir.
52. Bu (Kur'ân), insanlar için yeterince
açık bir mesajdır. Bununla uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye
(indirilmiştir).
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(15)
HİCR SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 99 ayettir. Bazılarına göre 87, 90 ve 91. ayetleri
Medine'de inmiştir.
80-84. ayetlerinde Hicr halkından (yani
Semud kavminden) söz edildiği için Hicr
Sûresi diye adlandırılmıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Elif, Lâm, Ra. Bunlar, kitabın ve açıklayıcı Kur'ân'ın ayetleridir.
2. Kâfirler zaman zaman, keşke Müslüman olsaydık, diye arzu ederler.
3. Bırak onları; yesinler, eğlensinler ve
arzu(lar) onları oyalasın. Yakında bilecekler.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan naklen Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: "Allah'ın velayeti ve saadet (bir kimse hakkında) gerçekleşince, ecel gözlerin önüne dikilir ve arzu arkaya
atılır; ancak Şeytan'ın velayeti ve bedbahtlık
gerçekleşince, arzu gözlerin önüne dikilir ve
ecel arkaya atılır." İmam Ali (a.s)'dan şöyle
nakledilmiştir: "Sizin için en çok korktuğum, iki
şeydir, hevese uymak ve uzun arzulara kapılmaktır. Hevese uymak, hakka uymaya engel
olur. Uzun arzu da, ahreti unutturur." Yine şöyle
buyurmuştur: "Kul arzusunu uzattığında mutlaka amelini kötüleştirir." Yine şöyle derdi: "Eğer
kul ecelini ve süratle ona doğru gelişini görse,
mutlaka dünyayı elde etmek için çaba göstermekten nefret eder." (el-Kâfî, es-Safî)

9. Kuşkusuz, Zikr'i (Kur'ân'ı) biz indirdik
ve elbette onu biz koruyacağız.
10. Gerçekten senden önceki milletler
arasında da (peygamberler) gönderdik.

4. Helak ettiğimiz her şehir hakkında
mutlaka bilinen bir yazı vardır.

11. Onlara gelen her peygamberi mutlaka alaya alıyorlardı.

5. Hiçbir ümmet, ne süresinin önüne
geçer, ne de ondan geri kalır.

12. İşte böylece bunu (bu alaya almayı),
suçluların kalplerine yerleştiririz.

6. (Kâfirler) dediler ki: "Ey kendisine
Zikir (Kur'ân) indirilen kimse! Kuşkusuz sen bir delisin."

13. Ona (Kur'ân'a) iman etmezler. Hem
de öncekilerle ilgili (ilahî) yasa gelip geçtiği (icra edildiği) hâlde.

7. "Eğer doğru söyleyenlerden isen, niçin melekleri bize getirmiyorsun?"

14. Eğer onlara gökten bir kapı açsak da
ondan sürekli yükselseler,

8. Biz melekleri ancak hak üzere indiririz ve o zaman onlara mühlet verilmez.

15. "Gözlerimize perde çekilmiş, daha doğrusu biz büyülenmiş bir topluluğuz." derler.
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21. Her şeyin hazineleri bizim yanımızdadır. Biz onu, sadece belirli bir
ölçü ile indiririz.
İmam Zeynelabidin (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Allah'ın kara ve denizde yarattığı
bütün varlıkların bir örneği Arş'ta bulunmaktadır. Bu ayetin tevili de işte budur." (bk. esSafî Tefsiri.)

22. Rüzgârları döllendirici olarak gönderdik, böylece gökten su indirerek
sizi onunla suladık. Onu depolarda
koruyanlar siz değilsiniz.
23. Şüphesiz, biz diriltir ve biz öldürürüz ve biz (her şeyin) vârisiyiz.
24. Şüphesiz sizlerden, öncekileri de
biliriz, sonrakileri de biliriz.
25. Şüphesiz, Rabbin onları (diriltip)
bir araya toplayacaktır. Kuşkusuz, O
bilendir, hikmet sahibidir.

16. Biz gökte birtakım burçlar yarattık ve
onları seyredenler için süsledik.
17. Onları, kovulmuş her şeytandan koruduk.
18. Ancak kulak hırsızlığıyla bir şey
dinleyen hariç. Onu da parlak bir ateş
kovalar.
19. Yeryüzünü yaydık, orada sağlam
dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü her
şeyden yeşerttik.
20. Orada sizin için ve sizin rızklarını
vermediğiniz kimseler için geçim araçları var ettik.

26. Gerçekten biz insanı, kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş kara bir balçıktan yarattık.
27. Cinleri de önceden, içe işleyen dumansız bir ateşten yarattık.
28. Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru
bir çamurdan, biçimlendirilmiş kara bir
balçıktan bir beşer yaratacağım." dedi.
29. Onu düzeltip ruhumdan ona üflediğimde, derhal onun için secdeye kapanın.
30. Meleklerin hepsi de topyekûn secde ettiler.
31. İblis hariç! O, secde edenlerin yanında yer almaktan kaçındı.
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32. (Allah,) "Ey İblis! Neden secde
edenlerin yanında yer almadın?" dedi.
33. (İblis,) "Ben kuru bir çamurdan,
biçimlendirilmiş kara bir balçıktan yaratmış olduğun bir beşere secde edecek değilim." dedi.
34. (Allah,) "Oradan çık! Sen artık kovulmuş birisin." dedi.
35. "Kıyamet gününe kadar lanet senin
üzerinedir."
36. (İblis,) "Ey Rabbim! Onların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver."
dedi.
37-38. (Allah,) "Sen, bilinen zamandaki
güne kadar mühlet verilenlerdensin."
dedi.
39. (İblis,) "Ey Rabbim! Beni azdırdığın
için, ben de yeryüzünde onlara (kötü
işleri) süsleyeceğim ve onların tümünü mutlaka azdıracağım." dedi.
40. "Ancak onlardan ihlâslı kılınan kulların müstesna."
41. (Allah,) "İşte benim korumasını
üstlendiğim doğru yol budur." dedi.
42. "Azgınlardan sana uyanlar dışında,
kullarıma karşı senin bir egemenliğin
yoktur."
43. "Cehennem, onların tümünün buluşma yeridir."
44. "Onun yedi kapısı vardır; her kapısı için onlardan belli bir topluluk ayrılmıştır."

45. Takva sahipleri ise, bahçelerde ve pınar başlarındadır.
46. (Onlara,) "Esenlikle oraya girin." (denir.)
47. Kalplerinde olan kinleri çıkardık.
Kardeşçe karşı karşıya tahtların üzerinde
otururlar.
48. Orada onlara bir yorgunluk dokunmaz
ve onlar oradan çıkarılacak değillerdir.
49. Kullarıma bildir ki: "Gerçekten ben çok
bağışlayan ve sürekli merhamet edenim."
50. "Ve benim azabım acı azaptır."
51. Onlara, İbrahim'in misafirlerinden de
haber ver.
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57. "Ey elçiler! Sizin göreviniz nedir?"
dedi.
58. (Melekler,) "Biz, suçlu bir topluluğa
gönderildik." dediler.
59. "Ancak Lut'un ailesi müstesnadır;
onların hepsini kurtaracağız."
60. "Fakat karısı hariç; onun helak
olanlardan olmasını takdir ettik."
61. Elçiler Lut ailesine gelince,
62. (Lut,) "Siz yabancı bir topluluksunuz." dedi.
63. Onlar, "Biz sana, onların şüphe ettiği şeyi getirdik." dediler.
64. "Biz sana, gerçeği getirdik. Hakikaten biz doğru söylüyoruz."
52. Hani onlar, İbrahim'in huzuruna gelip selam verdiler. O, "Doğrusu biz sizden korkuyoruz." dedi.
53. Onlar, "Korkma! Biz sana bilgin bir
oğul müjdeliyoruz." dediler.
54. (İbrahim,) "Yaşlılık gelip çatmışken
mi beni müjdeliyorsunuz?! Neyle müjdeliyorsunuz?!" dedi.
55. Onlar, "Biz sana hak üzere müjde verdik. O hâlde asla ümidini kaybedenlerden olma!" dediler.
56. (İbrahim,) "Rabbinin rahmetinden,
yoldan çıkmışlardan başka kim ümidini
keser?!" dedi.

65. "Gecenin bir bölümünde aileni yola
çıkar. Sen de onların arkalarından git.
Sizden hiçbiri arkasına bakmasın. Emredilen yere doğru gidin."
66. İşte şu kesin haberi ona bildirdik:
"Onların kökü sabahleyin kesilecektir."
67. Şehir halkı sevinçle birbirlerini müj
deleyerek geldiler.
68. Lut onlara dedi ki: "Bunlar benim
misafirlerimdir; beni utandırmayın."
69. "Allah'tan korkun ve beni küçültmeyin."
70. Onlar, "Biz sana yabancıları savunmayı yasaklamadık mı?!" dediler.
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71. Lut, "Meşru bir iş yapacaksanız (evlenmek istiyorsanız), işte bunlar benim
kızlarım!" dedi.
72. Senin canına yemin olsun, onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
73. Güneş doğarken o öldürücü çığlık
onları yakaladı.
74. Böylece oranın altını üstüne getirdik ve onlara balçıktan pişirilmiş taşlar
yağdırdık.
75. İşte bunda, basiret sahipleri için bir
ayet vardır.
Resulullah (s.a.a)'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Müminin basiretinden korkun; çünkü
mümin, Allah'ın nuruyla bakar."

76. O şehir (o şehrin harabeleri) bir yol
üzerinde durmaktadır.
77. İşte bunda, müminler için bir ayet
vardır.
78. Kuşkusuz, Eyke halkı zalimdiler.
79. Biz de onlardan intikam aldık. Her
ikisi de (her iki şehrin harabeleri de)
apaçık bir yol üzerindedir.
80. Gerçekten Hicr halkı elçileri yalanladılar.
81. Biz ayetlerimizi (mucizelerimizi)
onlara verdik; fakat onlar bu ayetlerden
yüz çevirdiler.
82. Güvenlik içinde kendilerine dağlardan evler yontuyorlardı.
83. Derken o (öldürücü) çığlık onları sabahleyin yakaladı.
84. Kazandıkları da onlara bir yarar
sağlamadı.
85. Biz gökleri ve yeri ve o ikisinin arasındakileri ancak hak üzere yarattık.
Gerçekten kıyamet günü de gelecektir.
Şu hâlde güzelce (onlardan) vazgeç.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 101)

86. Kuşkusuz, Rabbin hakkıyla yaratan ve
her şeyi bilendir.
87. Gerçekten, biz sana tekrarlanan yedi
ayeti (Fâtiha Sûresi'ni) ve bu büyük Kur'
ân'ı verdik.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 102)

88. Sakın kâfirlerin bazı kesimlerini yararlandırdığımız şeylere göz dikme, onlardan dolayı üzülme ve müminlere karşı
mütevazı davran.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 103)

89. De ki: "Ben apaçık bir uyarıcıyım."
90. Nitekim (Kur'ân'ı) bölenlere (bir kısmını benimseyip bir kısmını reddedenlere) (azap) indirdik.
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99. Ve sana yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

(16)
NAHL SÛRESİ
Baştan 40 ayeti Mekke'de, ondan sonrası ise
Medine'de inmiştir. Bazıları göre de sondan 3
ayeti dışında sûrenin tümü Mekke'de inmiştir. 128 ayettir.
Bu sûre, adını 68. ve 69. ayetlerinden alır. Bu ayetlerde "Nahl"den (arı) söz edilmiştir. Muhammed
b. Müslim, İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle dediğini nakleder: "Kim her ay Nahl Sûresi'ni
okursa, Allah dünyada ziyanı ve yetmiş türlü belayı ondan uzaklaştırır. Bu belaların en
Küçüğü delilik, cüzam ve alaca hastalığıdır ve yeri de Adn cenneti olur."
İmam Sadık (a.s)'dan rivayet edildiğine göre, Adn cenneti, cennetlerin ortasıdır. (bk. Ayyaşî Tefsiri)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Allah'ın emri geldi, artık çabuklaşmasını istemeyin. O, her eksiklikten uzaktır
ve ortak koştukları şeylerden yücedir
91. Onlar Kur'ân'ı parça parça ettiler.
92. Rabbine ant olsun ki, onların hepsine
soracağız.
93. Yapmakta oldukları işleri.

2. "Benden başka hiçbir ilah yoktur,
öyleyse benden korkun." diye (halkı)
uyarmaları için melekleri, emri üzere
ruh ile kullarından dilediğine indirir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 105)

94. Sen, sana emredileni açıkla ve müşriklerden yüz çevir.

3. Gökleri ve yeri hak üzere yarattı. O,
ortak koştukları şeylerden yücedir.

95. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.

4. İnsanı bir nutfeden yarattı. Ancak o
(yaratıcısına) apaçık bir düşman kesildi.

(bk. Açıklamalar Bölümü: 104)

96. Onlar, Allah ile beraber başka bir ilah
edinirler. Yakında (gerçeği) bilecekler!
97. Gerçekten onların söyledikleri sözler
yüzünden göğsünün daraldığını biliyoruz.
98. Rabbine hamd ederek O'nu tesbih et
ve secde edenlerden ol.

5. Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin
için ısıtıcı şeyler ve çeşitli yararlar vardır
ve onlardan bir kısmını da yiyorsunuz.
6. Akşamleyin (meradan) getirirken ve
sabahleyin salıverirken onlarda sizin
için bir güzellik vardır.
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7. Ancak ağır meşakkatlerle varabileceğiniz şehirlere onlar sizin yüklerinizi
taşırlar. Gerçekten Rabbiniz şefkatli ve
sürekli merhamet edendir.
8. Atları, katırları ve merkepleri de
binmeniz için ve süs olarak (yarattı).
Bilmediğiniz nice şeyleri de yaratır.
9. Hak yolu açıklamak Allah'a düşer.
Yolların bazısı da eğridir. O dileseydi,
hepinizi hidayete erdirirdi.
10. Gökten su indiren O'dur. İçeceğiniz
ondandır ve hayvanlarınızı otlattığınız
bitkiler de ondandır.
11. Onunla size ekin, zeytin, hurma
ağacı, üzüm ve her çeşit ürün yetiştirir.
İşte bunda düşünen topluluk için bir
ayet vardır.

CÜZ: 14, SÛRE: 16

12. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı size
boyun eğdirdi. Yıldızlar da O'nun emriyle ram olmuş durumdalar. İşte bunda düşünen topluluk için ayetler vardır.
13. Yeryüzünde çeşitli renklerle sizin için
var ettiği şeyleri de (hizmetinize verdi).
İşte bunda öğüt alan topluluk için bir
ayet vardır.
14. Denizden taze et yemeniz ve giyeceğiniz süsler çıkarmanız için onu size boyun
eğdiren O'dur. Gemilerin denizin suyunu yararak hareket ettiğini görürsün. Bu,
O'nun lütfundan bir şey aramanız içindir. Olur ki şükredersiniz.

CÜZ: 14, SÛRE: 16
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bu âlemde bir hedefe varmak için insan,
işaretlere ihtiyaç duyduğu gibi, mana
âleminde de o yüce hakikatlere varmak
için birtakım alametler vardır. Bu yüzden
yukarıdaki ayetteki açıklanan gerçek, her
iki âlem için geçerlidir.

17. Yaratan, yaratmayan gibi olur mu?!
Öğüt almaz mısınız?!
18. Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız,
onları sayıp bitiremezsiniz. Gerçekten
Allah bağışlayan ve sürekli merhamet
edendir.
19. Allah, gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilir.
20. Allah'ı bırakıp da çağırdıkları (putlar), bir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmışlardır.
21. Onlar diri değil, ölüdürler ve ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.
22. Sizin ilahınız (mabudunuz), tek ilahtır. Ahirete inanmayan kimselerin kalpleri inkârcıdır ve onlar böbürlenirler.
15. Sizi sarsmasın diye yeryüzünde sağlam dağlar yerleştirdi. Yolunuzu bulasınız diye ırmaklar ve yollar var etti.
16. Ve diğer nice alametler de (var etti).
Onlar, yıldızla da yolu bulurlar.
Bu ayette geçen yıldızdan Kutup yıldızı kastedilmiştir. Çünkü onun yeri değişmediği için kara
ve denizde olanlar, onunla yollarını bulurlar.
Bu, ayetin zahiri anlamının tefsiridir. Ama ayetin daha derin anlamı da vardır. Ehl-i Beyt'ten
gelen birçok hadiste, alametlerden maksadın Ehl-i Beyt İmamları ve yıldızdan maksadın
da Resulullah (s.a.a) olduğu açıklanmıştır. bk.
es-Safî Tefsiri, el-Kâfî ve Mecmau'l-Beyan'dan
naklen.) Bu tefsir ışığında şu noktayı hatırlatmak yerinde olur: Allah bu madde âlemini, bu
âlemden daha yüce olan âlemlere, örneğin
melekut ve mana âlemine bir örnek kılmıştır.
Burada olan gerçeklerle, o âlemdeki gerçekleri de anlamak mümkündür. Buna göre,

23. Kuşkusuz, Allah gizlediklerini de
bilir, açığa vurduklarını da. Kuşkusuz,
O böbürlenenleri sevmez.
24. Onlara, "Rabbiniz ne indirdi?" denilince, "(Bunlar) öncekilerin masallarıdır." derler.
25. Sonuçta, kıyamette kendi günahlarını tam olarak ve bilgisizlikle saptırdıkları kimselerin günahlarından bir
kısmını taşırlar. Haberiniz olsun, onların taşıdıkları yük ne de kötüdür!
26. Onlardan öncekiler düzen kurdular. Allah da onların yapılarını temelden çökertti de tavanları üzerlerine
çöktü ve fark etmedikleri yerden azap
onlara ulaştı.
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27. Sonra, kıyamet günü de onları alçaltır ve, "Haklarında mücadele ettiğiniz
ortaklarım nerededir?" der. Kendilerine
ilim verilenler, "Kuşkusuz, bugün aşağılık ve kötülük kâfirlerindir." derler.
28. Melekler, kendilerine zulmedenler
olarak onların canlarını alırlar; onlar
da teslim olup, "Biz kötü bir iş yapmıyorduk." derler. Hayır! Allah, sizin
yaptıklarınızı iyice biliyor.
29. O hâlde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!
30. Takvalı kimselere, "Rabbiniz ne
indirdi?" denir; "İyilik." derler. İyilik
edenlere bu dünyada iyilik vardır.
Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takvalıların yurdu gerçekten güzeldir!
31. Onların girecekleri ve altından ırmaklar akan Adn cennetleridir Orada
diledikleri her şey vardır. İşte Allah, takva sahiplerini böyle mükâfatlandırır.

32. Melekler, tertemiz ve arınmış kimseler olarak onların canlarını alırlar; "Selam
olsun size. Yaptığınız amellerin karşılığı
olarak girin cennete." derler.
33. Onlar (kâfirler), meleklerin gelmesinden veya Rabbinin emrinin (azabının)
gelmesinden başka bir şey mi beklerler?!
Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi; fakat onlar
kendilerine zulmediyorlardı.
34. Yaptıklarının kötülükleri onlara ulaştı
ve alay ettikleri şey (Allah'ın azabı) onları sardı.
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hidayete kavuşturmaz ve onların yardımcıları da olmaz.

35. Allah'a ortak koşanlar, "Allah dileseydi, ne biz, ne de babalarımız O'ndan başka hiçbir şeye tapmazdık ve O'nun emri
olmadan bir şeyi haram kılmazdık." dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Peygamberlere düşen, apaçık
tebliğden başka nedir?
36. Her ümmette, "Allah'a ibadet edin ve
tağuttan kaçının." diye bir peygamber gönderdik. Onlardan bazılarını Allah hidayete
erdirdi ve bazıları da sapıklığı hak ettiler.
Öyleyse yeryüzünde gezin ve yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu görün.
37. Onların hidayetine düşkün isen,
(şunu bilmelisin ki) Allah, saptırdığını

38. En kuvvetli yeminleriyle, Allah'ın
öleni bir daha diriltmeyeceğine dair
Allah'a yemin ettiler. Hayır! (Kıyamet
günü diriltme) hak bir sözdür; ancak
insanların çoğu bilmezler.
39. Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara
bildirmesi ve kâfirlerin yalancı olduklarını bilmeleri için (onları diriltecek).
40. Bir şeyi irade ettiğimiz zaman, bizim ona sözümüz, sadece "Ol" demektir; o da hemen olur.
41. Zulme uğradıktan sonra Allah yo
lunda hicret edenleri, bu dünyada
güzel bir şekilde yerleştiririz; ahiretin
mükâfatı ise, bilseler, bundan daha
büyüktür.
42. Onlar, sabredip Rablerine tevekkül
ederler.
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43. Senden önce, ancak kendilerine
vahyettiğimiz erkekleri (peygamber
olarak) gönderdik. Bilmiyorsanız, zikir ehline sorun.
Ehl-i Beyt'ten gelen onlarca hadiste, zikir
ehlinden maksadın, Ehl-i Beyt İmamları
olduğu açıklanmıştır. Buna göre zikirden
maksat, Resulullah (s.a.a)'dir.
Nitekim Talâk Sûresi'nin onuncu ayetinde Resulullah (s.a.a) zikir vasfı ile anılmıştır ya da zikirden maksat, Kur'ân'dır.
Nitekim birçok ayetlerde Kur'ân'a zikir
denilmiştir. Bu ayetlerden biri de, bundan bir sonraki ayettir. Bu konudaki
hadisler için bkz. el-Kâfî, Ayyaşî Tefsiri, Kummî Tefsiri, Uyun-u Ahbari'r-Rıza.
Bazıları, zikir ehlinden maksadın, kitap
ehli (Hıristiyan ve Yahudi bilginleri) olduklarını iddia etmişlerdir.

44. Onları apaçık deliller ve kitaplar ile
(gönderdik). İnsanlara, kendilerine indirilmiş olanı açıklayasın ve belki öğüt alırlar diye sana da Zikr'i (Kur'ân'ı) indirdik.
45. Kötü düzenler hazırlayanlar, Al
lah'ın kendilerini yere batırmayacağından veya farkında olmadıkları bir
yerden kendilerine azap gelmeyeceğinden emin mi oldular?!
46. Ya da (Allah'ın) dolaştıkları sırada kendilerini yakalamayacağından
(emin mi oldular)?! Onlar, Allah'ı âciz
bırakacak değiller.
47. Ya da (Allah'ın) onları korkutarak
yakalamayacağından (emin mi oldular)?! Gerçekten Rabbiniz affedici ve
sürekli merhamet edicidir.
48. Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde eder
vaziyette sağdan ve soldan çekildiğini
görmediler mi?
49. Göklerde ve yerde olan canlılar ve

bütün melekler büyüklük taslamadan
Allah'a secde ederler.
50. Üzerlerinde olan (onlara egemen
olan) Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyi yerine getirirler.
51. Allah, " İki ilah edinmeyin; O, bir tek ilahtır. O hâlde yalnız benden korkun." dedi.
52. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur
ve kalıcı din de O'nundur. Siz Allah'tan
başkasından mı korkuyorsunuz?!
53. Sizde olan her nimet Allah'tandır.
Sonra size bir sıkıntı dokundu mu (yine)
yalnız O'nu çağırısınız.
54. Sonra sizden sıkıntıyı giderince, sizden
bir grup, yine Rablerine ortak koşarlar.
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59. Kendisine verilen müjdenin kötü
etkisinden kavminden gizlenir. "Onu
aşağılık ve zillet içinde korusun mu,
yoksa toprağa mı gömsün?" (diye kara
kara düşünür.) Bakın, verdikleri hüküm ne kötüdür!
60. Kötü sıfat, ahirete iman etmeyenlerindir. En yüce sıfat ise, Allah'a aittir.
O, üstün ve hikmet sahibidir.
61. Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde bir canlı bırakmazdı. Ancak
belirli bir müddete kadar onlara süre
tanır. Müddetleri gelince, ne kısa bir
süre geciktirilirler, ne de öne alınırlar.
55. Kendilerine verdiğimiz nimetlere
karşı nankörlük etsinler diye (böyle yaparlar). Şimdilik eğlenin; yakında bileceksiniz.
56. Kendilerine verdiğimiz rızktan bilmedikleri şeylere (putlara) bir pay ayırırlar.
Allah'a ant olsun ki, uydurduğunuz şeyler hakkında sorguya çekileceksiniz.
57. Allah'ın kızları olduğunu ileri sürerler.
O, her eksiklikten uzaktır. Beğendikleri
(erkek çocukları) ise kendileri içindir!
58. Oysa onlardan birine kız çocuğu müjdesi verildiğinde (buna darılır,) içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir.

62. Kendilerinin hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a isnat ederler. Dilleri de yalan olarak en iyi sonucun kendilerine
ait olduğunu söyler. Kuşkusuz, ateş
onlar içindir ve onlar herkesten önce
ateşe girerler.
63. Allah'a ant olsun ki, senden önceki
ümmetlere de (elçiler) gönderdik. Ama
Şeytan onların işlerini kendilerine süsledi. Şeytan bugün de onların velisidir
ve acı azap onlaradır.
64. Sana kitabı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyleri onlara açıklaman
ve iman eden topluluk için hidayet ve
rahmet kaynağı olarak gönderdik.
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65. Allah gökten su indirdi ve onunla
yeryüzünü ölümünden sonra diriltti.
İşte bunda dinleyen bir toplum için
ayetler vardır.
66. Sizler için hayvanlarda bir ibret vardır. Onların karınlarındaki pislik ve kan
arasında oluşan, içenlerin kolayca yudumladığı halis sütten size içiriyoruz.
67. Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden sarhoş edici içki ve güzel
rızk elde ediyorsunuz. İşte bunda düşünen bir topluluk için bir ayet vardır.
68. Rabbin, bal arısına, "Dağlardan,
ağaçtan ve insanların yaptıkları şeylerden kendine evler edin." diye vahyetti.
69. "Sonra her çeşit meyveden ye, ardından emre boyun eğerek Rabbinin
yollarını kat et." Onun karnından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki, onda
insanlar için şifa vardır. İşte bunda düşünen bir topluluk için bir ayet vardır.
İmam Ali (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Bal
yalamak, her derde şifadır." (bk. es-Safî, elKâfî ve el-Hısal'den naklen.)

70. Allah sizi yarattı. Sonra canınızı alır.
İçinizden bazıları da ömrün en aşağılık
dönemine döndürülür ki, bilgili olduktan sonra artık hiçbir şeyi bilmez olur.
Allah bilendir, güçlüdür.
71. Allah, kiminizi kiminizden rızk yönünden üstün kıldı. Üstün kılınanlar
rızkta eşit olmaları için kendi rızklarını
kölelerine vermezler. Onlar, Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar?!
72. Allah size kendi nefislerinizden eşler
var etti ve eşlerinizden sizler için çocuklar ve torunlar var etti ve size güzel ve
temiz rızklar verdi. O hâlde onlar, batıla inanıyor ve Allah'ın nimetini inkâr mı
ediyorlar?!
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73. Allah'ı bırakıp da göklerde ve yerde
kendilerine verecek bir rızkları olmayan
ve buna güçleri de yetmeyen şeylere tapıyorlar.
74. Öyleyse Allah'a örnek vermeyin. Çünkü Allah biliyor ve siz bilmiyorsunuz.
75. Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızktan
gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi örnek veriyor. Bunlar eşit
olurlar mı?! Hamd, Allah içindir. Ancak
onların çoğu bilmezler.
76. Allah iki kişiyi örnek veriyor: Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yet-
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mez ve efendisine yüktür; onu nereye
gönderse bir hayır getirmez. Bu adamla, doğru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse eşit olur mu?!
77. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a
aittir. Kıyametin kopması, sadece bir
göz açıp kapama gibidir; hatta bundan
daha çabuk gerçekleşir. Allah'ın gücü
her şeye yeter.
78. Allah, hiçbir şey bilmediğiniz hâlde
sizi annelerinizin karnından çıkardı ve
belki şükredersiniz diye size kulak,
göz ve kalp verdi.
79. Gök boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olan kuşları görmediler mi? Onları
ancak Allah orada tutar. İşte bunda iman
eden bir topluluk için ayetler vardır.
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80. Allah, evlerinizin bir bölümünü
sizler için oturma ve dinlenme yeri
yaptı. Hayvanların derilerinden de,
göç ve konaklama döneminde kolayca
kullanabileceğiniz hafif evler meydana getirdi. Ayrıca onların yünlerinden,
kürklerinden ve kıllarından size belirli
süreye kadar kullanacağınız ev eşyası
ve ticaret malı var etti.
81. Allah, yaratığı şeylerden size gölgeler var etti; dağlardan size sığınaklar
yarattı ve sizi sıcaktan koruyacak giysiler ile savaşlarınızda sizi koruyacak
zırhlar var etti. İşte size yönelik nimetini böyle tamamlar. Olur ki (emrine)
boyun eğersiniz.
82. Onlar yüz çevirirlerse, (buna üzülme; çünkü) sana düşen, sadece mesajı
apaçık iletmektir.
83. Allah'ın nimetini tanıyor, sonra in
kâr ediyorlar. Onların çoğu kâfirdirler.

CÜZ: 14, SÛRE: 16

84. O gün her ümmetten bir şahit getiririz ve küfre sapanlara izin verilmez ve
onlardan özür dilemeleri de istenmez.
85. Zulmedenler azabı gördüklerinde, artık onlara (azap) hafifletilmez ve onlara
mühlet de verilmez.
86. (Allah'a) ortak koşanlar, ortak koştukları şeyleri görünce derler ki: "Ey Rabbimiz! Bunlar, seni bırakıp da çağırdığımız
ortaklardır." Onlar da, "Siz yalan söylüyorsunuz." diye cevap verirler.
87. O gün hepsi Allah'a teslim olurlar ve
uydurdukları şeyler nazarlarından kaybolup gider.
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88. Küfre düşenlerin ve halkı Allah'ın yolundan alıkoyanların azaplarını, bozgunculuk çıkardıkları için kat kat artırırız.
89. O gün her ümmete kendilerinden olan
bir şahit getiririz ve seni de onlar üzerine
şahit olarak getiririz. Kitabı sana, her şey
için açıklama ve Müslümanlar için hidayet, rahmet ve müjde olarak indirdik.
90. Kuşkusuz, Allah adaleti, iyiliği, yakınlara bağışta bulunmayı emreder; çirkin işleri, beğenilmeyen tutumları ve azgınlığı yasaklar; hatırlayıp öğüt alasınız
diye size öğüt verir.
Resulullah (s.a.a)'in şöyle dediği nakledilmiştir:
"Bu ayet takvanın temellerini bir arada içermektedir." (bk. es-Safî, Ravzatu'l-Vaizin'den naklen.)
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91. Söz verdiğinizde, Allah'a verdiğiniz söze vefa gösterin. Allah'ı üzerinize
kefil kılmış olduğunuz hâlde pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın.
Allah yapmakta olduğunuz işleri bilir.
92. Bir topluluk diğerinden fazla (ve
güçlü) olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vesilesi yaparak ipliğini sağlamca eğirdikten sonra çözen
kadın gibi olmayın. Kuşkusuz, Allah
bu yolla sizi imtihan etmektedir. Hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyi mutlaka kıyamet günü size açıklayacaktır.
93. Eğer Allah dileseydi, sizi tek bir
ümmet yapardı. Ancak O, dilediğini
saptırır ve dilediğini doğru yola iletir.
Yapmakta olduklarınız hakkında mutlaka sorguya çekileceksiniz.
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94. Yeminlerinizi aranızda aldatma ve
hile vesilesi kılmayın; sonra sebata erdikten sonra adımlarınız kayar ve Al
lah'ın yolundan alıkoyduğunuz için
kötülüğü (dünyada) tadarsınız, (ahirette de) sizin için büyük bir azap vardır.
95. Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer
karşılığında satmayın. Eğer bilseniz,
Allah'ın katında olan (mükâfat), sizin
için daha hayırlıdır.
96. Sizin yanınıza olan tükenir; ama
Allah'ın yanında olan kalıcıdır. Sabreden kimseleri, yaptıkları amellerin en
güzeli ile mükâfatlandırırız.
97. Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş yaparsa, onu temiz ve güzel
bir hayatla yaşatırız ve yaptıkları amellerin en iyisi ile mükâfatlandırırız.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Kim
Kur'ân okur da Allah'a karşı tevazu etmez,
kalbi yumuşamaz ve içinde hüzün ve korku
oluşmazsa, Allah Teala'nın yüce azametini
küçük saymış ve apaçık bir ziyan etmiştir.
Kur'ân okuyan, şu üç şeye ihtiyaç duyar: Mütevazı bir kalbe, uğraşılardan uzaklaşmış bir
bedene ve kimsenin bulunmadığı bir yere.
Kalbi huşu içinde oldu mu şeytan ondan kaçar. Yüce Allah şöyle buyurur: "Kur'ân okuduğun zaman kovulmuş Şeytan'dan Allah'a
sığın." Kendini sebeplere teveccüh etmekten uzaklaştırdı mı kalbi kıraat için hazırlanır
ve onu Kur'ân'ın nurunun bereket ve faydalarından alıkoyacak bir şeyle karşılaşmaz.
İki özelliği, yani kalbin tevazusu ve bedenin
iştigallerden uzaklaşmasını yerine getirdikten
sonra tenha bir yer seçerse, ruhu ve kalbinin
derinliği Allah ile menus olur ve Allah'ın salih kullarına olan hitaplarının lezzetini anlar,
Allah'ın onlara olan lütfunu bilir, onlara tahsis
ettiği çeşitli kerametlerini ve özgün işaretlerini anlar. Bu içecekten bir bardak içen kimse,
artık bu hâlini hiçbir halle değişmez ve hiçbir
vaktini bu vakte tercih etmez. Bunu her itaat
ve ibadette tercih eder. Çünkü bu işte Rab
ile aracısız münacat etme gerçekleşir." (esSafî Tefsiri, 11. Mukaddime; Misbahuş'Şaria,
s.29.) 98. Kur'ân okuduğun zaman kovulmuş
Şeytan'dan Allah'a sığın.

99. Kuşkusuz, onun iman edip Rablerine
tevekkül eden kimseler üzerinde bir egemenliği yoktur.
100. Onun egemenliği, sadece onu kendilerine dost ve koruyucu edinenlere ve
Allah'a ortak koşanlaradır.
101. Bir ayeti diğer bir ayetin yerine getirdiğimizde -ki Allah (tedricen) indirdiği
şeyi daha iyi bilir- derler ki: "Sen ancak bir
yalan uydurucusun." Hayır; onların çoğu
bilmezler.
102. De ki: "Onu, iman edenleri sağlamlaştırmak için ve Müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olsun diye Ruhu'l-Kudüs
hak üzere Rabbinden indirdi."
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gelen bir gazap bunlaradır ve bunlar
için büyük bir azap vardır.

103. Şüphesiz, biz onların, "Ona (Pey
gamber'e) ancak bir beşer öğretiyor." dediklerini biliyoruz. Yalan olarak işaret ettikleri kişinin dili yabancıdır. Bu (Kur'ân)
ise, apaçık bir Arapçadır.
104. Allah'ın ayetlerine iman etmeyen
kimseleri, Allah hidayete erdirmez ve on
lara acı bir azap vardır.
105. Ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler, yalan uydururlar. İşte onlar,
yalancıdırlar.
106. Kalbi iman ile mutmain olduğu hâlde
(inkâra) zorlanan kimse müstesna, iman
ettikten sonra Allah'ı inkâr edenler ve gönüllerini küfre açanlar var ya, Allah'tan

Bu ayet, ashaptan zor ve işkenceyle İslam'dan
dönmeye ve kâfirlerin istediği şekilde onların
putlarını övmeye zorlanan Suheyb, Bilal, Ammar ve Ammar'ın anne ve babası hakkında
nazil olmuştur. Ammar'ın anne ve babası (Sümeyye ve Yasir) kâfirlerin isteğine karşı direnmiş,
şehit olmuşlardır. Ama Ammar onların istediği
sözleri diliyle söylemiş ve kurtulmuştur. Halk, Resulullah (s.a.a)'e, "Ammar kâfir oldu." diye haber
getirince, Resulullah, "Ammar tepeden tırnağa
kadar iman ile doludur. İman, onun kan ve etine karışmıştır." diye cevap vermiş sonra ağlayarak gelen Ammar'ın gözyaşlarını silmiş, "Tekrar
sana karşı aynı işi yapsalar, yine aynı şeyleri söyle." diyerek onun işini tasvip etmiştir ve bu olay
üzerine bu ayet inmiştir. Bu ayet, Ehl-i Beyt'en
gelen hadislerde takiyyenin meşru olduğunun
delili olarak zikredilmiştir. (bk. Mecmau'l-Beyan
ve Ayyaşî Tefsiri.) Buna göre mümin kişi, zalimler tarafından tehlikeyle karşılaştığında imanını
kalbinde gizleyerek takiyye edebilir ve onları
razı edecek şekilde konuşabilir. Burada ölçü,
karşıdaki kişinin zulmetmesidir ve kendisine karşı
takiyye yapılan kimsenin Müslüman veya kâfir
olması bir şeyi değiştirmez. Çünkü burada hüküm ile mevzu arasındaki münasebet göz önüne alındığında, ölçünün haksız zorlamaya karşı
kendini korumak olduğu ve diğer unsurların bir
etkisinin olmadığı anlaşılır. Buna göre, tehlikeden kurtulmak için dinin temelini dilde inkâr etmenin bir sakıncası olmadığına göre, dinin ikinci
sıradaki temellerini takiyye icabı inkâr etmenin
hiçbir sakıncası olmaz. (bk. Âl-i İmrân: 28)

107. Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kâfir
olan topluluğu hidayete erdirmemesinden dolayıdır.
108. Onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar, gerçek gafillerdir.
109. Kuşkusuz onlar, ahirette ziyana
uğrayanların ta kendileridir.
110. Sonra Rabbin, işkence edildikten
sonra hicret eden, sonra cihad edip
sabredenler için, elbette bütün bunlardan sonra, Rabbin onlar için bağışlayandır ve merhamet edendir.
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111. O gün herkes gelip kendisini kurtarmaya uğraşır ve kimseye zulmedilmeden yaptığı işlerin karşılığı tam olarak verilir.
112. Allah, asayiş ve güvenlik içinde
olan ve rızkı her yandan bol bol gelen
bir şehri örnek verdi. (Bu şehrin halkı)
Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler de Allah yaptıkları işlerden dolayı
oraya açlık ve korku elbisesini (acısını)
tattırdı.
113. Oysa onlara, kendilerinden olan
bir elçi gelmişti. Ama onlar, onu yalanladılar. Bu yüzden zalim oldukları
hâlde azap onları yakaladı.
114. Allah'ın size verdiği rızktan helal
ve temiz olarak yiyin ve eğer yalnız
O'na ibadet ediyorsanız, Allah'ın nimetlerine şükredin.
115. O, sadece ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının ismi
anılarak kesilen hayvanı size haram
kılmıştır. Ama bir kimse, zulmetmeden ve haddi aşmadan bunları yemeye

mecbur kalırsa, (ona bir günah yoktur;)
şüphesiz, Allah bağışlayandır ve sürekli
merhamet edendir.
116. Dilinizden çıkan yalana dayanarak,
"Bu helaldir ve bu haramdır." demeyin.
Böylece Allah'a yalan isnat etmiş olursunuz. Kuşkusuz, Allah'a yalan isnat edenler, kurtuluşa ermezler.
117. (Onların elde ettikleri) az bir yararlanmadır. Onlara acı bir azap vardır.
118. Yahudilere, daha önce sana anlattıklarımızı haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik; ancak onlar kendilerine zulmediyorlardı.
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124. Cumartesinin (tatil olması) hükmü,
onun hakkında ayrılığa düşenlere farz
kılınmıştı. Kuşkusuz, kıyamet günü
Rabbin, onların ayrılığa düştükleri şey
hakkında aralarında hükmedecektir.
119. Sonra Rabbin, cahillikle günah işleyen ve sonra bunun ardından tövbe eden
ve kendilerini düzelten kimseleri, elbette Rabbin, ondan sonra bağışlayandır ve
merhamet edendir.

125. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel
öğütle çağır ve en güzel yöntem ile
onlarla tartış. Gerçekten Rabbin, yolundan sapanları en iyi bilendir ve O,
hidayete erenleri de en iyi bilendir.

120. Gerçekten İbrahim, Allah'a boyun
eğen, hakka yönelen bir ümmet idi ve
müşriklerden değildi.

126. Eğer ceza verirseniz, size yapılan
eziyetin misli ile ceza verin. Ama sabrederseniz, ( bilin ki) bu, sabredenler
için daha iyidir.

121. Allah'ın nimetlerine şükreden birisiydi. Allah onu seçti ve doğru yola iletti.
122. Ona dünyada iyilik verdik ve şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir.
123. Sonra sana, "Hakka yönelerek İbra
him'in dinine uy. O, müşriklerden değildi." diye vahyettik.

127. Sabret; sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlara üzülme ve yaptıkları hile ve tertiplerden dolayı gönlünü
sıkma.
128. Kuşkusuz, Allah takvalılarla ve
iyilerle beraberdir.
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(17)
İSRA SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; ancak 26, 32, 56,
ve 78. ayetleri Medine'de inmiştir.
"73. ayetten 80. ayete kadar Medi
ne'de inmiştir." diyenler de vardır. 111
ayettir.
Bu sûre adını Peygamber'in miracıyla ilgili
olarak 1. ayette geçen "geceleyin götürme, geceleyin gezdirme" anlamına gelen
"İsra" kelimesinden almaktadır. İmam Sadık
(a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Kim Benî İsrail
(İsra) Sûresi'ni her cuma gecesi okursa, Hz.
Mehdi'yi görmeden ve onun ashabından olmadan ölmez." (bk. Mecmau'l-Beyan Tefsiri.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye kulunu geceleyin
Mescid-i Haram'dan çevresini kutlu
kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren
(Allah), her eksiklikten uzaktır. O işitendir, görendir.
2. Musa'ya kitabı verdik ve onu İsrailoğulları için bir yol gösterici kıldık, "Sakın benden başka kendinize bir vekil
edinmeyin." diye.

vaşçı olan bir grubu göndeririz, evlerin
içlerine (kadar) girerler. Bu, gerçekleşecek kesin bir vaattir."
6. "Sonra onlara karşı sizi tekrar galip getiririz. Sizi mal ve evlatlarla destekleriz

3. Ey Nuh ile birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerin soyu! Kuşkusuz o,
çok şükreden bir kul idi.

ve sayınızı çoğaltacağız."

4. İsrailoğulları'na kitapta şunu kesin
olarak bildirdik ki: "İki defa yeryüzünde fesat çıkaracaksınız ve aşırı bir üstünlük ve tasallut kuracaksınız."

kendinize. Sonuncunun vakti gelince de,

5. "Onlardan ilkinin vakti gelince, üzerinize, kullarımızdan çok güçlü ve sa-

yine Mescid'e girerler ve ele geçirdikleri

7. "İyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş
olursunuz; kötülük ederseniz de, yine
(üzerinize, yine kullarımızdan bir grubu
göndeririz de) yüzlerinizde üzüntü ve
keder oluştururlar, ilk defa girdikleri gibi
her şeyi yok ederler."
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dir. Allah'ın ipi ise Kur'ân'dır. Kur'ân, insanlara, İmam'a doğru kılavuzluk eder. İşte Allah
Teala bunu şöyle açıklamıştır: Kuşkusuz bu
Kur'ân…" (bk. es-Safî, Meani'l-Ahbar'dan
naklen.)

11. İnsan, hayır için dua ettiği gibi kötülük için de dua eder (hayrı istediği
gibi kötülüğü de ister). Gerçekten insan pek acelecidir!
12. Biz, gece ve gündüzü birer ayet yaptık. Rabbinizin ihsanını aramanız ve
yılların sayısını ve hesabını bilmeniz
için gece ayetini sildik (karanlık yaptık),
gündüz ayetini ise, aydınlatıcı yaptık.
Biz, her şeyi ayrıntılarıyla açıkladık.
13. Her insanın kaderini (amellerinin
sonucunu) boynuna taktık. Bir de insan için kıyamet günü, açılmış bulacağı bir kitap çıkaracağız.

8. Umulur ki Rabbiniz size merhamet
eder. Fakat siz (suç işlemeye) dönerseniz,
biz de (cezalandırmaya) döneriz. Biz cehennemi kâfirlere bir zindan yaptık.
9-10. Kuşkusuz bu Kur'ân, en doğru
olan yola iletir; iyi işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu; ahirete iman etmeyenlere ise,
kendileri için acı bir azap hazırladığımızı
müjdeler.
İmam Zeynelabidin (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Bizlerden olan imam, ancak masum olur.
Masumluk ise, tanınmayı sağlayacak şekilde
dış yaratılışta var olan bir özellik değildir. Buna
göre imam, sadece nass ile belirlenir." İmam'a,
"Masumun anlamı nedir?" diye sordular, şöyle
buyurdu: "Masum, Allah'ın ipine sarılan kimse-

14. "Oku kitabını! Bugün sen hesap görücü olarak kendine yetersin."
15. Kim hidayet bulursa, kendisi için
hidayet bulur. Kim de doğru yoldan
saparsa, kendi zararına sapar. Hiçbir
günahkâr, başkasının günah yükünü
taşımaz. Biz, bir peygamber göndermedikçe azap edecek değiliz.
16. Biz bir şehri yok etmek istediğimizde, oranın müreffeh zenginlerine emrederiz, orada günah işlerler; böylece
azap vaadi onlara hak olur ve biz orayı
darmadağın ederiz.
17. Nuh'tan sonra nice kuşakları helak
ettik. Kullarının günahlarını bilen ve
gören olarak Rabbin yeter.

283

İSRA SÛRESİ

CÜZ: 15, SÛRE: 17

18. Kim çabuk elde edileni (dünya nimetini) isterse, dilediğimiz kişiye, istediğimiz şeyi orada hemen veririz; sonra
kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği
cehenneme girmesini kararlaştırırız.
19. Kim de ahireti ister ve mümin olduğu hâlde oraya yaraşır şekilde çalışırsa,
işte bunların çabalarına mükâfat verilir.
20. Hepsine; onlara da, bunlara da, Rab
binin bağışıyla yardım ulaştırırız. Rabbinin bağışı asla kısıtlı değildir.
21. Bak, nasıl onların bir kısmını diğer
kısmından üstün kıldık. Kuşku yok,
ahiretin dereceleri daha büyük ve üstünlükleri daha fazladır.
22. Allah'la birlikte bir ilah edinme!
Yoksa kınanmış ve kimsesiz olarak oturup kalırsın.
23. Rabbin, kendinden başka kimseye
ibadet etmemenize, anne ve babaya
iyilik etmenize hükmetti. Onlardan
biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık dönemine ulaşırsa, onlara "Of!" bile
deme; onları azarlama ve onlara güzel
söz söyle.
24. Şefkatle onlara tevazu kanadını ger
ve, "Rabbim! Çocukken beni yetiştirdik
leri gibi sen de onlara merhamet et." de.
25. Rabbiniz, kalplerinizdekini iyice bilir.
Eğer salih insanlar olursanız, (bilin ki)
kuşkusuz O, tövbe edenleri affedendir.
26. Akrabana hakkını ver; yoksula ve
yolda kalmış olana da. Savurganlık
etme.
Ali b. Esbat, İmam Musa Kâzım (a.s)'dan şöyle nakleder: İmam Musa Kâzım, Abbasî halifesi Mehdi'nin yanına vardığında onun halkın
hakkını geri ödediğini gördü. İmam, "Emir, bi-

zim hakkımızı niçin geri ödemiyor? dedi. O, "Sizin hakkınız nedir?" dedi. İmam şöyle buyurdu:
"Allah Teala, Peygamberi (s.a.a) için Fedek'i ve
çevresini at ve deve sürmeden (savaşsız) fethedince Peygamber'ine, "Akrabana hakkını ver."
ayetini indirdi. Resulullah (s.a.a) bu akrabanın
kim olduğunu bilemedi. Bu hususta Cebrail'e
başvurdu. Cebaril de Rabbine müracaat etti.
Bunun üzerine Allah Teala, Peygamber'e şöyle
vahyetti: "Fatıma'ya Fedek'i ver." Peygamber
(s.a.a), "Fatıma'yı çağrdı, "Ey Fatıma! Allah,
Fedek'i sana vermemi emretti." dedi. Fatıma
(s.a) da, "Allah'tan ve senden kabul ettim."
dedi. Böylece Fatıma'nın işçileri Peygamber'in
hayatı döneminde Fedek'te çalışıyorlardı. Ebu
Bekir iş başına geçince Fatıma'nın işçilerini oradan çıkardı..." (el-Kâfî, c.1, s.543.)

27. Şüphesiz, savurganlar Şeytan'ın kardeşleridir. Şeytan ise, Rabbine karşı çok
nankördür.
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30. Rabbin, kullarından dilediğine rızkı
yayar, dilediğine de kısar. O, kullarından haberdardır ve onları iyice görür.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 106)

31. Yoksulluk korkusundan çocuklarınızı öldürmeyin. Biz onlara da, size de
rızk veririz. Onları öldürmek, büyük
bir günahtır.
32. Zinaya da yaklaşmayın. Çünkü o,
pek iğrençtir ve kötü bir yoldur.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 107)

33. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı nefsi haklı bir sebep olmadıkça
öldürmeyin. Kim mazlum olarak öldürülürse, biz onun velisine bir yetki
(kısas yetkisi) vermişiz. O hâlde öldürmede aşırı gitmesin; kuşkusuz ona,
yardım edilmiştir.

28. Rabbinden gelecek bir rahmeti umduğun için onlardan yüz çevirecek olursan
(onlara verecek bir şeyin olmazsa), onlara yumuşak bir söz söyle.
29. Elini boynuna zincirlenmiş gibi bağlama (cimrilik etme); büsbütün açıp yayma da; yoksa kınanır ve çaresiz olarak
oturup kalırsın.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.a), kendisinden dünyalık olarak
istenilen her şeyi verirdi. Bir kadın, oğlunu göndererek ondan bir şey istemesini söyledi ve,
"Eğer 'Yanımızda bir şey yoktur.' derse, 'Gömleğini ver.' de." dedi. O da gelip, Resulullah
(s.a.a)'in gömleğini istedi ve Peygamber verdi. Bunun üzerine Allah, Peygamberine, bağışta ölçülü davranmayı öğütledi." (bk. es-Safî,
el-Kâfî'den naklen.)

34. Yetimin malına, olgunluk çağına
erişinceye kadar, en güzel yöntem dışında, yaklaşmayın. Ahde vefa gösterin; çünkü ahit sorulacaktır.
35. Bir şeyi ölçerken ölçeği tam tutun
ve doğru bir teraziyle tartın. Bu, daha
hayırlı ve sonuç olarak daha güzeldir.
36. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme;
çünkü kulak, göz ve kalp, bunların
hepsi sorguya çekilecekler.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 108)

37. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen yeri yaramazsın ve boyun da dağlara ulaşmaz.
38. Bütün bunların kötü olanı, Rabbinin katında beğenilmezdir.
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39. Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği
hikmetlerdendir (sağlam bilgilerdendir.) Allah'ın yanı sıra kendine başka
bir ilah edinme; yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.
40. Rabbiniz, erkek çocuklarla sizi seçkin kıldı da, kendisi meleklerden kız
çocuklar mı edindi?! Siz, çok büyük bir
söz söylüyorsunuz!
41. Biz, öğüt alsınlar diye bu Kur'ân'da
(gerçekleri) çeşitli şekillerde açıkladık. Fakat bu, ancak onların nefretini
artırıyor.
42. De ki: "Eğer dedikleri gibi O'nunla
birlikte ilahlar olsaydı, o zaman Arş'ın
sahibine (Allah'a) ulaşmak için bir yol
ararlardı."
43. Allah, onların söylediklerinden mü
nezzehtir ve çok yücedir.
44. Yedi gök, yer ve onlarda bulunanlar, O'nu tenzih ederler. O'nu övgü ile
tenzih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat
siz onların tenzih etmelerini anlamıyorsunuz. O, halimdir, bağışlayandır.
Halim, çok tahammüllü ve yumuşak huylu
anlamındadır.

45. Sen Kur'ân okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayan kimseler arasında gizli bir perde oluştururuz.
46. O'nu anlamamaları için kalplerinin
üzerine perdeler çekeriz. Kulaklarına

da bir ağırlık veririz. Kur'ân'da Rabbinin
tek olduğunu anınca, nefretle yüz çevirip
giderler.
47. Onların seni dinlerken ne için dinlediklerini ve kendi aralarında gizlice
konuşurlarken de zalimlerin, "Siz ancak
büyülenmiş birine uymaktasınız." dediklerini çok iyi biliyoruz.
48. Bak, senin hakkında nasıl örnekler
verip de saptılar! Artık yolu bulmazlar.
49. Bir de onlar, "Biz kemik ve toprak
olunca, yeni bir yaratılışla diriltileceğiz
mi?!" dediler.
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54. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder veya dilerse sizi
cezalandırır. Biz, seni onlara bekçi olarak göndermedik.
55. Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Biz, peygamberlerden bir kısmını bir kısmından üstün
kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik.
50. De ki: "(Öldükten sonra) ister taş olun,
ister demir."
51. "Ya da gönlünüzde (gözünüzde) büyüyen (başka) bir yaratık olun (yine de dirileceksiniz)." Onlar, "Kim bizi geri döndürecektir?" diyeceklerdir. De ki: "İlk defa sizi
var eden kimse." O zaman sana başlarını
sallayacak ve, "Bu ne zaman olacak?" diyeceklerdir. De ki: "Yakın olması umulur."
52. "Sizi çağıracağı gün, O'na hamd ederek çağrısına cevap verirsiniz ve ancak az
bir süre (dünyada) kaldığınızı sanırsınız."
53. Kullarıma de ki: "En güzel olanı söylesinler." Çünkü Şeytan aralarını bozar.
Şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.

56. De ki: "O'ndan başka (ilah) zannettiklerinizi çağırın. Onlar, sizden ne bir
sıkıntıyı giderebilirler, ne de onu değiştirebilirler."
57. Onların yalvardıkları varlıklar,
gerçekte kendi Rablerine ulaşmak için
-hangisi (O'na) daha yakındır diye- bir
vesile (aracı) ararlar, O'nun rahmetini
umarlar ve O'nun azabından korkarlar. Gerçekten Rabbinin azabı, korkulacak bir azaptır.
58. Biz, mutlaka her şehri kıyamet gününden önce ya helak edecek veya en
şiddetli bir azapla azaplandıracağız.
Bu, (ilahî) kitapta yazılmıştır.
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59. Bizi, ayetler (mucizeler) göndermekten alıkoyan şey, sadece öncekilerin bunları yalanlamasıdır. Semud
kavmine dişi deveyi açık bir ayet olarak verdik. Onlar ise (onu boğazlayarak) ona zulmettiler. Biz, ayetleri ancak
korkutmak için göndeririz.
60. Sana, "Kuşkusuz Rabbin insanları
kuşatmıştır." demiştik. Sana gösterdiğimiz rüyayı ve Kur'ân'da lanetlenmiş
olan ağacı (soyu) da sadece insanlar
için ağır bir sınama kıldık. Onları korkutuyoruz, ama bu onlara, büyük bir
azgınlıktan başka bir şey artırmıyor.
Ehl-i Beyt'ten gelen birçok hadise göre,
Resulullah (s.a.a) rüyada birtakım maymunların minberine çıktıklarını görmüş ve
bu rüya Resulullah (s.a.a)'i çok üzmüştür.
Ayet, işte bu uykuya işarettir. Yine hadislere göre ayette lanetlenen ağaçtan maksat, Ümeyyeoğulları'dır. Ayette açıklandığı
üzere, Ümeyyeoğulları gibi İslam düşmanlarının kılık değiştirerek Peygamber'in çıktığı
minberi işgal etmeleri, insanlar için bir imtihan vesilesidir. Yine hadislere göre bu rüyadan sonra inen Kadir Sûresi, Resulullah'a
bir müjde niteliğini taşımaktadır. Bu sûre,
Ümeyyeoğulları'nın hâkimiyet süresi olan
bin geceye bedel, kadir gecesinin Pey
gamber'e ve Ehl-i Beyt'ine verildiğini müjdelemiştir.

61. Hani meleklere, "Âdem'e secde
edin." demiştik. İblis dışında hepsi secde etti. O, "Ben çamur olarak yarattığın
bir şeye mi secde edeyim?!" dedi.
62. "Söyler misin, bana üstün kıldığın bu
mu?! Ant olsun, eğer kıyamet gününe
kadar bana süre tanırsan, pek azı dışında onun soyuna gem vuracağım." dedi.

63. (Allah) dedi ki: "Git, onlardan kim
sana uyarsa, cezanız kesinlikle cehennemdir; o, tam bir karşılıktır."
64. "Sesinle onlardan gücünün yettiğini
yerinden oynat, süvarilerin ve piyadelerinle üzerlerine bağır, mallarında ve evlatlarında onlara ortak ol ve onlara vaatte
bulun." Fakat Şeytan onlara aldatmadan
başka bir şey vadetmez.
65. "Kuşkusuz, benim kullarım üzerinde
senin bir egemenliğin yoktur." Vekil (koruyucu) olarak Rabbin yeter.
66. Rabbiniz, lütfundan nasip arayasınız
diye gemileri sizin için denizde yüzdürür. O, size sürekli merhamet edendir.
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70. Gerçekten biz, Âdemoğullarını
onurlu kıldık. Onları, karada ve denizde taşıdık ve temiz olan şeylerden
onlara rızk verdik ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.

67. Denizde bir musibete uğradığınızda,
O'ndan başka bütün çağırdıklarınız kaybolup gider. Fakat (Allah) sizi kurtarıp
karaya çıkardığında, yüz çevirirsiniz. İnsan çok nankördür!
68. Sizi kara tarafında yere batırmayacağından veya başınıza taş yağdıran bir
kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? Sonra kendiniz için bir koruyucu da
bulamazsınız.
69. Ya da tekrar sizi oraya geri döndürüp size güçlü bir fırtına göndererek,
küfre saptığınız için sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra sizin adınıza
bunu takip edip bizden soracak birisini
de bulamazsınız.

71. O gün (kıyamet günü) insanlardan
her topuluğu kendi imamlarıyla çağırırız. Kimin kitabı (amel defteri) sağ
eline verilirse, işte onlar, kitaplarını
okurlar ve en küçük bir haksızlığa uğramazlar.
72. Kim de bu dünyada kör olursa, o
ahirette de kör olur ve yolunu daha
fazla şaşırır.
73. Neredeyse, sana vahyettiğimizden
başka bir şeyi bize isnat etmen için seni
ondan saptıracaklardı. İşte o zaman
seni dost edinirlerdi.
74. Eğer sana sebat vermeseydik, neredeyse onlara birazcık yaslanacaktın.
75. Bu durumda, sana hayatın da, ölümün de (azabını) kat kat tattırırdık.
Sonra bize karşı kendine bir yardımcı
da bulamazdın.
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76. Bu topraklardan seni çıkarmak için
neredeyse seni yerinden oynatacaklardı. Bu durumda, senden sonra ancak
az bir süre kalabilirlerdi.
77. Bu, senden önce gönderdiğimiz
peygamberlerin hakkında geçerli olan
bir sünnettir (uygulamadır). Bizim sünnetimizde bir değişiklik bulamazsın.
78. Güneşin kaymasından (zevalden) gecenin karanlığına kadar namazı hakkıyla kıl ve sabah Kur'ân'ını (namazını) da
(hakkıyla yerine getir). Gerçekten sabah
Kur'ân'ı (sabah namazı) izleniyordur.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 109)

79. Gecenin bir miktarında da, sana
mahsus bir fazlalık olarak, ibadet için
uykudan kalk. Olur ki Rabbin, seni beğenilen bir makama ulaştırır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 110)

80. De ki: "Ey Rabbim! Doğruluk ve selametle (bir yere veya işe) girmemi sağla ve doğruluk ve selametle (bir yerden
veya işten) çıkmamı sağla ve katından
bana yardım edecek bir destek ver."
(bk. Açıklamalar Bölümü: 111)

81. Ve de ki: "Hak geldi, batıl yok olup
gitti. Gerçekten batıl yok olmaya mah
kûmdur."
82. Kur'ân'dan müminlere şifa ve rahmet kaynağı olan ayetler indiririz. Zalimlerin ise sadece zararını artırır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 112)

83. İnsana bir nimet verdiğimizde yüz
çevirip uzaklaşır. Ona bir kötülük dokununca da umutsuz olur.

84. De ki: "Herkes kendi yapısına göre
davranır. Rabbiniz, kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir."
(bk. Açıklamalar Bölümü: 113)

85. Sana ruh hakkında soruyorlar. De ki:
"Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir."
(bk. Açıklamalar Bölümü: 114)

86-87. Eğer dilersek, sana vahyettiğimizi alıp götürürüz. Sonra Rabbinden olan
bir rahmet dışında, bu hususta bize karşı kendin için bir destek ve koruyucu da
bulamazsın. Kuşkusuz, O'nun sana olan
lütfu çok büyüktür.
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lar ve cinler, bu Kur'ân'ın benzerini getirmek
için bir araya gelseler, birbirlerine destek
olsalar bile, onun benzerini getiremezler."
Bunu duyunca şaşkına uğradılar.

89. Gerçekten bu Kur'ân'da insanlar
için her örneği defalarca açıkladık. Fakat insanların çoğu, inkârcılıktan başka bir şeye razı olmadılar.

88. De ki: "İnsanlar ve cinler, bu Kur'ân'ın
benzerini getirmek için bir araya gelseler,
birbirlerine destek olsalar bile, onun benzerini getiremezler."
Allah'ın varlığına inanmayan dehrilerin (tabiatın her şeyi yarattığına inananların) başlarından olan İbn Ebi'l-Avca, üç arkadaşıyla
birlikte Mekke'de bir araya gelerek, her biri
Kur'ân'ın dörtte birini inceleyerek kendi zanlarınca o bölüme karşı koymayı ve bir yıl sonra
hazırladıklarını bir araya getirmeyi kararlaştırdılar. Sonraki yıl Makam-ı İbrahim'de (Kâbe'nin
yanında) bir araya geldiler. Onlardan biri,
"Ben, یض املَا ُء
َ  و ِغ...  يَا اَرْض ابْلَعیayetini görünce, artık Kur'ân'a karşı koymak fikrinden vazgeçtim."
dedi. Diğeri, "Ben, صوا جَنِیًّا
ُ َسوا خَ ل
ْ  َفلَ َّماayetine
ُ َ اس َت ْیأ
gelince, Kur'ân'a karşı koymaktan ye'se düştüm." dedi… Kendi aralarında gizlice bunu
konuşurlarken yanlarından geçmekte olan
İmam Sadık (a.s) şu ayeti okudu: "De ki: İnsan-

90-93. Dediler ki: "Bizim için yerden
bir kaynak fışkırtmadıkça, veya senin
bir hurma ve bir üzüm bağın olup da
aralarından ırmaklar akıtmadıkça,
ya da ileri sürdüğün gibi göğü parça
parça üzerimize indirmedikçe, veya
Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza
getirmedikçe, ya da altından bir evin
olmadıkça, veya göğe çıkmadıkça asla
sana iman etmeyiz. Bize okuyacağımız
bir kitap indirmedikçe göğe çıkmana
da asla inanmayız." De ki: "Rabbim
her eksiklikten uzaktır. Ben, sadece
peygamber olan bir beşerden başka bir
şey miyim?!"
94. İnsanlara hidayet geldiğinde, onları iman etmekten alıkoyan şey, hep,
"Allah, peygamber olarak bir beşeri mi
gönderdi?!" demeleri olmuştur.
95. De ki: "Eğer yeryüzünde güven
içinde dolaşan melekler olsaydı, onlara gökten peygamber olarak bir melek
indirirdik."
96. De ki: "Benimle sizin aranızda şahit
olarak Allah yeter. Gerçekten O, kullarından iyice haberdardır ve onları görmektedir."
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97. Allah'ın hidayete erdirdiği kimse
hidayete erişir. Saptırdığı kimseler için
ise, O'ndan başka bir dost ve koruyucu bulunmaz. Kıyamet günü de onları yüzüstü, kör, dilsiz ve sağır olarak
haşrederiz. Onların barınağı cehennemdir; ateşi dindikçe alevini artırırız.
98. İşte bu, onların cezasıdır.
Çünkü onlar bizim ayetlerimizi
yalanladılar ve, "Kemik ve ufalanmış toprak olduktan sonra
mı yeni bir yaratılışla dirileceğiz?!" dediler.
99. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın
kendileri gibilerini yaratmaya gücünün yettiğini görmediler mi?! Onlar
için kuşkusu olmayan bir süre belirlemiştir. Fakat zalimler inkârcılıktan
başka bir şeye razı olmadılar.
100. De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet
hazinelerine sahip olsaydınız, harcamaktan korkarak tutardınız. Gerçekten insan çok cimridir.
101. Gerçekten Musa'ya apaçık dokuz
ayet verdik. İsrailoğulları'na Musa'nın
onlara geldiği zamanı sor. Firavun
ona, "Gerçekten ben seni büyülenmiş
sanıyorum, ey Musa!" demişti.
Dokuz mucizenin çekirge, kene ve kurbağa saldırısı, kan ve su baskını, denizin yarılması, taş, asa ve parlak el olduğu İmam
Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadık
(a.s)'dan nakledilmiştir. Hz. Musa (a.s)'ın
bundan başka Tur dağını kavminin başının
üzerine kaldırmak, kudret helvası, bıldırcın
ve Firavun ailesinin Musa'nın duasıyla yok
oluşu gibi diğer mucizeleri de vardı. Ayet-

te zikredilen dokuz mucize, diğer mucizelere
göre daha önemli ve daha belirgin mucizeler
olduğundan özellikle vurgulanmışlardır.

102. Musa, "Ant olsun sen, bunları apaçık
kanıtlar olarak göklerin ve yerin Rabbinin indirdiğini iyice biliyorsun. Gerçekten ben seni helak olmuş sanıyorum, ey
Firavun!" dedi.
103. Firavun onları o topraklardan sürüp
çıkarmak istedi. Biz de onu ve onunla
birlikte olanları, hepsini suda boğduk.
104. Ondan sonra İsrailoğulları'na, "Bu
topraklara yerleşin. Ahiret vaadi gelince
hepinizi bir araya toplayacağız."
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110. De ki: "Allah diye çağırın veya
Rahman diye çağırın; hangisini çağırırsanız çağırın, güzel isimler
O'nun içindir." Namazını yüksek
sesle kılma; sesini çok da kısma;
bu ikisi arasında bir yol tut.
111. "Hamd, kendisine bir çocuk edinmeyen, saltanatında bir ortağı olmayan, zilletten dolayı dost ve koruyucusu olmayan Allah içindir." de ve (tekbir
getirerek) O'nu layıkıyla yücelt.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 115)

(18)
KEHF SÛRESİ
Mekke'de inmiştir. İbn Abbas'a göre, 28. ayeti Medine'de inmiştir. 110 ayettir.

105. Onu hak olarak indirdik ve o da hak
olarak indi. Seni de sadece müjdeleyici
ve uyarıcı olarak gönderdik.
106. İnsanlara ağır ağır okuyasın diye,
onu, bölümlere ayrılmış bir Kur'ân olarak indirdik. Biz, onu tedricen indirdik.
107. De ki: "Siz, ister ona iman edin, ister
iman etmeyin; bundan önce kendilerine
ilim verilen kimselere (bu kitap) okununca, yüzüstü secdeye kapanırlar."
108. Derler ki: "Rabbimiz her eksiklikten
uzaktır. Kuşkusuz, Rabbimizin sözü kesinlikle gerçekleşir."
109. Yüzüstü yere kapanıp ağlarlar ve bu
onların huşularını artırır.

İçinde mağaraya sığınan kişilerin kıssası
bulunduğundan mağara anlamına gelen "Kehf" adıyla adlanmıştır. İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Kim her
cuma gecesi Kehf Sûresi'ni okursa, mutlaka
şehit olarak ölür, Allah onu şehitlerle birlikte
haşreder ve kıyamet günü şehitlerin safında yer alır." (bk. Ayyaşî ve es-Safî Tefsirleri.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Hamd, kuluna kitabı indiren ve onda
bir eğrilik bırakmayan Allah'a aittir.
2. Kendi katından gelecek şiddetli bir
azaba karşı (halkı) uyarması ve salih
işler yapan müminlere kendileri için
güzel bir mükâfat (cennet) olduğunu
müjdelemesi için onu dosdoğru (bir
kitap) olarak indirdi.
3. Onlar orada sürekli kalacaklar.
4. Ve "Allah çocuk edindi" diyen kimseleri uyarması için (onu indirdi).
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5. Ne onların, ne de babalarının buna
dair bir bilgileri yoktur. Ağızlarından
çıkan ne büyük bir sözdür! Onlar sadece yalan söylerler.
6. Bu söze iman etmezlerse, onların peşinden üzüntüden neredeyse kendini
helak edeceksin.
7. Biz, onlardan hangisinin daha güzel işler yaptığını sınayalım diye yeryüzü üzerinde olanları orası için bir süs kıldık.
8. Biz onun üzerinde olanı (yok edip)
kupkuru bir toprak yapacağız.
9. Yoksa sen, Mağara ve Rakim (Kitabe) Adamları'nı (Ashab-ı Kehf'i) bizim
şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?!
10. Hani o gençler mağaraya sığındılar
ve, "Rabbimiz! Bize kendi katından bir
rahmet ver ve bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla." dediler.
11. Biz de bunun üzerine, sayılı yıllar
boyunca onların kulaklarına perde
vurduk.
12. Sonra iki topluluktan hangisinin
onların bekleme süresini daha iyi hesapladığını bilmek için onları dirilttik.
13. Biz sana, hak olarak onların kıssalarını anlatıyoruz. Gerçekten onlar, Rablerine iman etmiş gençler idiler; biz de
onların hidayetlerini artırdık.
14. Onların kalplerine sebat verdik;
(hükümdarın karşısında) ayağa kalkarak dediler ki: "Rabbimiz, göklerin ve
yerin Rabbidir. Biz, O'ndan başka bir
ilaha tapmayız. Yoksa batıl sözler söylemiş oluruz.."

İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Ebu
Talib'in örneği, ashab-ı kehf örneğidir. Onlar,
imanı gizleyip küfrü açıkladılar, Allah da onların mükâfatlarını iki kat verdi." (bk. es-Safî, elKâfî'den naklen.)

15. "Şu bizim kavmimiz, Allah'ı bırakıp
yerine başka ilahlar edindiler. Onların
hakkında açık bir delil getirselerdi ya!
Yalan uydurup Allah'a isnat edenden
daha zalim kim var?"
İmam Sadık (a.s)'dan rivayet edildiğine göre,
onların diriltilmesi olayı, halkın ölümden sonra
dirilmeyi inkâr ettikleri ve birtakım insanların da
dirilişin nasıl olacağı hakkında yalnız ruhla mı,
yoksa bedenle birlikte mi olacağı hakkında
tartıştıkları bir dönemde gerçekleşmiştir. Allah,
onları diriltmekte ölüleri bedenle birlikte diriltmeye kadir olduğunu gösterdi. (bk. es-Safî ve
el-İhticac.)

CÜZ: 15, SÛRE: 18

KEHF SÛRESİ

16. (İçlerinden biri dedi ki:) "Onlardan ve
onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştığınızda mağaraya sığının
ki, Rabbiniz rahmetini size yaysın ve işinizde size bir kolaylık sağlasın."
17. Güneşi görürsün ki, doğduğu zaman
mağaralarının sağ tarafına meyleder; batınca da sol taraftan çekilip gider. Onlar da
mağaranın geniş bir yerinde yer almışlar.
Bu, Allah'ın ayetlerindendir. Allah kimi hidayete erdirirse, o, doğru yolu bulmuştur.
Kimi de saptırırsa, ona doğru yolu gösterecek bir dost ve koruyucu bulamazsın.
18. Onları uyanık sanırsın, oysa onlar uyu
muşlardır. Onları sağa ve sola çeviririz.
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Köpekleri de ön ayaklarını mağaranın
girişinde yere uzatmıştır. Eğer onları
görseydin, dönüp kaçardın ve onlar
yüzünden, için korku ile dolardı.
19. Böylece kendi aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırdık.
Onlardan biri, "Ne kadar kaldınız?"
dedi. (Bazıları,) "Bir gün veya bir günün bir bölümü." dediler. (Bazıları da,)
"Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha
iyi bilir. İçinizden birini bu paranızla
şehre gönderin de baksın, kimin yiyeceği daha temiz ise ondan size yiyecek
getirsin. Çok dikkatli davransın ve
kimseye sizi sezdirmesin." dediler.
20. "Çünkü onlar sizi ele geçirecek olsalar, sizi taşlayarak öldürürler veya sizi
kendi dinlerine geri döndürürler. O zaman da asla kurtuluşa ermezsiniz."
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21. Böylece Allah'ın sözünün hak olduğunu ve kıyametin kopacağında
bir şüphe olmadığını bilmeleri için
(insanları) onların durumundan haberdar kıldık. O sırada kendi aralarında onların durumu hakkında tartışıyorlardı. Dediler ki: "Üzerlerine bir
bina yapın. Rableri onların durumunu
daha iyi bilir." Onların durumu hakkında galip gelenler (haklı çıkanlar),
"Onların üzerine kesinlikle bir mescit
yapacağız." dediler.
22. "Onlar üç kişidirler, dördüncüleri
köpekleridir." diyeceklerdir. "Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir." derler. Karanlığa taş atarcasına (sadece
tahmin yürütürler). "Yedi kişidirler,
sekizincileri köpekleridir." derler. De
ki: "Onların sayısını Rabbim daha iyi
bilir. Pek az kişiden başka kimse onları
bilmez." Bu yüzden apaçık tartışma dışında onlar hakkında tartışma ve onlar
hakkında onların hiç birinden bir görüş isteme.
23-24. Hiçbir şey için, "Allah dilerse"
demeden, "Ben bunu yarın yapacağım." deme. Unuttuğun zaman Rabbi-

CÜZ: 15, SÛRE: 18

ni an ve, "Olur ki Rabbim beni, doğruya
bundan daha yakın olana eriştirir." de.
25. Onlar, mağaralarında üç yüz yıl kaldılar; dokuz yıl da artırmışlardır.
26. De ki: "Allah, onların ne kadar kaldığını daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir. O, ne güzel görendir ve ne
güzel işitendir! Onların O'ndan başka bir
dost ve koruyucuları yoktur. O, hükümranlığına kimseyi ortak etmez."
27. Rabbinin kitabından sana vahyedileni
oku. O'nun kelimelerini değiştirecek olmaz ve O'ndan başka bir sığınılacak da
bulamazsın.
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30. İman edip salih amel işleyenler, (bilsinler ki) biz, iyi işler yapanların mükâfatını zayi
etmeyiz.

28. Sabah ve akşam Rablerine yalvaran,
yalnız O'nun rızasını dileyen kimselerle
birlikte sabredip sebat göster. Dünyanın
süsüne meylederek gözlerini onlardan
çevirme. Kalbini bizi hatırlamaktan gafil
kıldığımız, heva ve hevesine uyan ve işi
aşırılık olan kimseye boyun eğme.
29. De ki: "Bu hak (söz), Rabbinizdendir.
İsteyen iman etsin, isteyen inkâr etsin.
Biz, zalimlere çeperleri kendilerini kuşatan bir ateş hazırladık. İmdat dileyecek olsalar, yüzleri kavuran erimiş bakıra benzer bir su ile imdatlarına koşulur.
Ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dinlenme yeridir!

31. Altından ırmaklar akan Adn cennetleri onlar içindir. Orada tahtlar üzerine
kurulup yaslanarak altın bileziklerle
süslenirler; ince ve kalın ipekten yeşil
elbiseler giyerler. Ne güzel bir mükâfat
ve ne güzel bir dinlenme yeridir!
32. Onlara şu iki adamı örnek ver: Onlardan birine iki üzüm bağı verdik, her
iki bağı da hurma ağaçları ile çevirdik
ve ikisinin arasında bir ekin bitirdik.
33. Her iki bağ ürününü verdi ve ondan hiçbir şey eksiltmedi. O ikisinin
arasından da bir ırmak akıttık.
34. Onun (bol) meyvesi vardı. Arkadaşıyla konuştuğu sırada ona şöyle dedi:
"Ben mal bakımından senden daha
zengin ve sayı bakımından da senden
daha güçlüyüm."
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35. (Böylece) kendine zulmederek bağına girdi ve, "Bunun yok olacağını
asla sanmam." dedi.
36. "Kıyametin de kopacağını sanmıyorum. Şayet Rabbime döndürülürsem, bu bağdan daha iyi bir dönüş yeri
bulurum." dedi.
37. Kendisiyle konuşan arkadaşı ona
şöyle dedi: "Seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, sonra seni bir adam biçimine getiren Allah'ı inkâr mı ediyorsun?
38. "Fakat ben, "O Allah, benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir kimseyi
ortak koşmam." (diyorum.)"
39. "Bağına girdiğin sırada, "Allah'ın
dilediği olur. Allah'ın yardımından
başka hiçbir güç yoktur." deseydin ya!
Eğer beni mal ve evlat yönünden kendinden geride görüyorsan, (bil ki,)"
40. "Olur ki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir ve senin bağının
üzerine gökten bir bela gönderir de
orası düz bir çöle döner."
41. "Ya da onun suyu yerin dibine çekilir, artık onu bulman mümkün olmaz."
42. Derken ürünleri kuşatılıp yok edildi. Oraya yaptığı masraflarından ötürü

elini ovuşturmaya başladı. Bağ, çardakları üzerine yıkılmıştı. "Keşke Rabbime
kimseyi ortak koşmasaydım!" diyordu.
43. Allah'tan başka ona yardım edecek
bir topluluk yoktu; kendisi de kendini
kurtaracak değildi.
44. İşte orada velayet, hak olan Allah'a
aittir. O'nun mükâfat vermesi daha iyi ve
sonuçlandırması daha güzeldir.
45. Onlara dünya hayatı için şu örneği
ver: Dünya hayatı gökten indirdiğimiz
bir suya benzer; yerin bitkileri o suyla karışıp yeşerir; sonra (o bitkiler) rüzgârların
savurduğu çerçöpe döner. Allah'ın her
şeye gücü yeter.
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49. Kitap ortaya konur. Suçluların
onda olan şeylerden dolayı tedirgin
olduklarını görürsün. "Yazıklar olsun
bize!" derler, "Bu nasıl bir kitapmış,
küçük veya büyük hiçbir şeyi ihmal etmeden saymış!" Böylece yaptıkları her
işi karşılarında hazır bulurlar. Rabbin,
kimseye zulmetmez.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:
"Kıyamet günü olduğunda kişinin amel defteri kendisine verilir ve "Oku." denir. O da
okuyup (yaptıklarını) hatırlar. Her bakışını,
söylediği her sözü ve attığı her adımı o an
yapmış gibi hatırlar. İşte bu yüzden, "Yazıklar olsun bize! Bu nasıl bir kitapmış, küçük
veya büyük hiçbir şeyi ihmal etmeden saymış!" der." (bk. Ayyaşî Tefsiri.)

46. Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih işler, Rabbinin
katında mükâfatça daha iyi ve ümit besleme yönünden daha güzeldir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 116)

47. Dağları yürüteceğimiz ve yeryüzünü
belirgin ve düz olarak göreceğin günü
hatırla. Onların tümünü bir araya getirir
ve hiçbirini geride bırakmayız.
48. Onlar, tek saf hâlinde Rablerinin huzuruna çıkarılırlar. "Gerçekten sizi ilk
defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Hayır! Size bir buluşma zamanı belirleyeceğimizi düşünmüyordunuz."

50. Hani Meleklere, "Âdem'e secde
edin" demiştik. İblis'ten başka hepsi
secde etti. O, cinlerden idi de Rabbinin
emrinden çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp
da onu ve onun soyunu mu kendinize dost ve koruyucu ediniyorsunuz?!
Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için ne kötü bir tercihtir bu!
Yani Allah'ı bir yana bırakarak elde ettikleri
şey zalimler için ne kötüdür!

51. Göklerin ve yerin yaratılışını da,
kendi yaratılışlarını da onlara göstermedim. Ben, sapıkları kendime destek
edinecek değilim.
52. Hatırla o günü ki (Allah), "Bana
ortak sandığınız şeyleri çağırın." der.
Onları çağırırlar, ama onlar kendilerine cevap vermezler. Biz, aralarında bir
uçurum meydana getirmişiz.
53. Suçlular, ateşi görür ve ona düşeceklerini anlarlar; ondan bir kurtuluş
yolu da bulamazlar.
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54. Gerçekten bu Kur'ân'da insanlar
için her örneği defalarca açıkladık.
Tartışmaya en düşkün varlık insandır.
55. Kendilerine hidayet gelince insanları iman etmekten ve Rablerinden af
dilemekten alı koyan şey, sadece, öncekiler hakkında geçerli olan kanunun
kendileri hakkında da uygulanmasını
veya görecekleri şekilde azabın kendilerine gelmesini istemeleridir.
56. Biz peygamberleri, ancak müjdeciler ve korkutucular olarak göndeririz.
Küfre düşenler, hakkı sindirmek için
batıl sözler ile tartışırlar. Onlar, ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyi alaya aldılar.
57. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı hâlde onlardan yüz çeviren ve
kendi eliyle yapmış olduğu işleri unutan kimseden daha zalim kim vardır?
Biz, onu anlamamaları için onların
kalplerinin üzerinde perdeler oluşturduk, kulaklarına da ağırlık verdik.
Artık onları hidayete çağırsan da asla
hidayet bulmazlar.
58. Rabbin bağışlayandır, merhamet
sahibidir. Eğer yaptıkları işler yüzünden onları cezalandıracak olsaydı,
kuşkusuz onlara azap etmeyi çabuklaştırırdı. Fakat onlar için belirlenmiş
bir zaman vardır ki, asla ondan kurtuluş yolu bulamazlar.

59. İşte o şehirleri, zulümleri yüzünden
helak ettik. Onları helak etmek için belli
bir zaman koymuştuk.
60. Hani Musa genç talebesine şöyle demişti: "İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar durmayacağım ya da yıllarca
yürüyeceğim."
Hz. Musa (a.s)'a Tevrat verildiğinde, kendisinden daha bilgin birisinin yeryüzünde bulunmadığı kalbinden geçti. Bunun üzerine Allah
ona, "Senden daha bilgilisi, denizlerin birleştiği yerde bulunan kulumuzdur." diye vahyetti.
Musa'nın yanında bulunan genç de, onun vasisi Yuşa b. Nun'dur. (bk. es-Safî Tefsiri.)

61. İki denizin birleştiği yere ulaşınca balıklarını unuttular, balık denizde yolunu
tutup gitti.
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anlaşılır. Burada kastedilen kulun, Hz. Hızır
olduğu çeşitli hadislerde yer almıştır.

66. Musa ona (Hızır'a), "Sana öğretilen
olgunluktan bana da öğretmen için
sana tâbi olabilir miyim?" dedi.
67. O, "Sen benimle beraberliğe asla
sabredemezsin?" dedi.
68. "Hakikatini kavramadığın bir şeye
nasıl sabredersin?!"
69. (Musa,) "Allah dilerse, beni sabreden biri olarak bulursun ve senin hiçbir emrinden çıkmam." dedi.
70. (Hızır), "Bana uyacak olursan, ben
söz açmadıkça hiçbir şey hakkında
bana soru sorma." dedi.

62. Orayı geçince genç talebesine, "Yemeğimizi getir; gerçekten bu yolculuğumuz
bizi çok yorgun düşürdü." dedi.
63. (Genç,) "Gördün mü, kayaya sığındığımızda ben balığı unuttum! Muhakkak
Şeytan onu bana unutturdu ki, ondan
(sana) söz etmeyeyim. O, şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitti." dedi.
64. (Musa,) "İşte aradığımız o idi." dedi.
Ayak izlerini takip edip geri döndüler.
65. (Orada) kullarımızdan bir kul buldular ki, ona katımızdan bir rahmet vermiştik ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.
Bu ayetler ışığında Allah'ın dilediği kuluna
gayb ilminden bir kısmını bildirdiği gerçeği

71. Yürümeye başladılar. Nihayet gemiye bindiklerinde gemiyi deldi. (Musa,)
"Gemide bulunanları suda boğmak
için mi gemiyi deldin?! Gerçekten sen
tehlikeli bir iş yaptın." dedi.
72. (Hızır,) "Sen benimle beraberliğe
sabredemezsin, demedim mi?" dedi.
73. (Musa,) "Unuttuğum bir şey için
beni suçlama ve işimde bana zorluk
çıkarma." dedi.
74. Yine yürüdüler. Derken bir erkek
çocuğa rastladılar. (Hızır) hemen onu
öldürdü. (Musa,) "Başkasını öldürmemiş olan suçsuz bir kimseyi mi öldürdün?! Gerçekten sen kötü bir iş yaptın." dedi.
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75. (Hızır,) "Sen benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim mi?" dedi.
76. (Musa,) "Eğer bundan sonra
sana bir şey soracak olursam,
artık benimle arkadaşlık etme.
Benim tarafımdan eline kesin
bir mazeret geçmiştir." dedi.
77. Yine yürüdüler. Nihayet bir köye
varıp halkından yiyecek istediler. Fakat
köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Bu arada orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. (Hızır) onu
doğrulttu. (Musa,) "İsteseydin, buna
karşılık bir ücret alabilirdin." dedi.
78. (Hızır,) "Artık bu, benimle senin
aranda ayrılma zamanıdır. Şimdi sabredemediğin şeylerin tevilini sana bildireceğim." dedi.
79. "Gemi, denizde çalışan birkaç takım zavallıya aitti. Ben onda bir kusur
meydana getirmek istedim. Çünkü
onların arkasında her (sağlam) gemiyi
gasp eden bir sultan vardı."
80. "O erkek çocuğa gelince, onun
anne ve babası mümin idiler. Biz çocuğun onları azgınlık ve inkârcılığa
sürüklemesinden korktuk."
81. "Rablerinin onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli bir çocuk vermesini istedik."
82. "O duvar ise, şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında ikisine ait bir hazine
vardı. Babaları da salih bir kimse idi.
Rabbin, onların erginlik çağına erişmelerini ve Rabbinden bir rahmet olarak
hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben
bu işleri kendi başıma yapmadım. İşte
senin sabretmeye dayanamadığın şeylerin tevili budur."

İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "O
hazine üzerinde şu cümleler yazılı bulunan
altın bir levha idi: Bismillahirrahmanirrahim, La
ilahe illallah, Muhammed resulullah. Ölümün
hak olduğunu bilen nasıl sevinir?! Kaderin hak
olduğunu bilen nasıl endişe eder?! Cehennemi hatırlayan nasıl gülebilir?! Dünyayı görüp
onun ehline karşı gerçekleştirdiği tasarruflarını
gören kimse nasıl ona güvenir?!" (bk. Nuru'sSakaleyn, Kummî ve Ayyaşî Tefsirleri.

83. Sana, Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: "Şimdi size onuna ilgili
bir açıklama okuyacağım."
İmam Ali (a.s)'dan rivayet edildiğine göre,
Zülkarneyn, (peygamber değil,) Allah'ın sevip
sevdirdiği, Allah'ın dini için çalışan salih bir kul
idi. (bk. Mecmau'l-Beyan Tefsiri) Buna göre,
onun güç ve iktidar sahibi, fetihler yapan,
Allah'ın bir velisi olduğu anlaşılır.

CÜZ: 16, SÛRE: 18

KEHF SÛRESİ

302

87. O, "Kim zulmederse, onu cezalandıracağız; sonra da Rabbine doğru götürülecektir; Rabbi de ona şiddetli bir
şekilde azap edecektir."
88. "Kim de iman edip doğru işler yaparsa, ona da en iyi karşılık vardır ve onu
kolay bir görevle görevlendiririz." dedi.
89. Sonra yine bir yol izledi.
90. Güneşin doğduğu yere varınca,
onu, güneşe karşı kendilerine bir örtü
yapmadığımız bir kavmin üzerine doğar buldu.
Bu kavimin ev yapma ve elbise dokuma
becerisine vâkıf olmadıkları, bu yüzden ilkel
bir hayat sürüp güneşin ışığından zarar gördükleri rivayet edilmiştir.

84. Biz onu yeryüzünde güç (ve iktidar)
sahibi kıldık ve her şey(e ulaşmak) için
ona bir yol verdik.
85. O, bir yolu izledi.
86. Güneşin battığı yere varınca, onu
kara balçıklı bir kaynakta (denizde) batar buldu. Kaynağın yanında bir kavme
rastladı. Biz, "Ey Zülkarneyn! Ya onları cezalandırırsın, ya da onlara karşı iyi
davranırsın." dedik.
Zülkarneyn'in ilk önce batıya, sonra doğuya,
sonra da dağlarla kaplı bir bölgeye olmak
üzere üç yolculuğu olmuştur. Batı tarafında
o gün, yeryüzünün yaşanılan bölgesi olarak
bilinen bölümün en son noktasına, yani Atlas
Okyanusu'na -bazılarına göre ise Ege denizine- kadar varmıştır ve yerin küre şeklinde olduğundan güneşin denizde batışını ayette
açıklandığı şekilde tasavvur etmiştir.

91. İşte böyle; biz onun yanındaki haberlere vâkıf idik.
92. Sonra (başka) bir yol izledi.
93. İki dağın arasına ulaşınca, orada
neredeyse hiçbir bir sözü anlamayan
bir kavimle karşılaştı.
94. Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Ye'cuc
ile Me'cuc bu topraklarda bozgunculuk çıkarıyorlar. Bizimle onların arasında bir set yapman için sana bir vergi
verelim mi?"
(bk. Açıklamalar Bölümü: 117)

95. (Zülkarneyn) dedi ki: "Rabbimin
bana verdiği imkân daha iyidir. Siz
gücünüzle bana yardım edin, sizinle onların arasında sağlam bir duvar
oluşturayım."
96. "Bana demir kütleleri getirin." İki
dağın arasını aynı seviyeye getirince,
"Körükleyin." dedi. Onu kor hâline
getirince, "Bana erimiş bakır getirin,
onun üzerine dökeyim." dedi.
97. Artık onu ne aşabildiler ve ne de
delebildiler.
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98. (Zülkarneyn,) "Bu Rabbimin bir
rahmetidir. Rabbimin vadettiği zaman
gelince onu yerle bir eder. Rabbimin
vaadi haktır." dedi.
99. O gün onları kendi hallerine bırakırız, dalgalar hâlinde birbirlerine girerler. Ve Sur'a üfürülür, böylece onların
tümünü bir araya toplarız.
100. İşte o gün cehennemi kâfirlere
apaçık sunarız.
101. Onların gözleri üzerinde beni anmaya engel olan bir perde vardı, işitmeye de güçleri yoktu.
102. Küfre düşenler, beni bırakıp da
kullarımı kendilerine dost ve koruyucu
edineceklerini mi sanmışlardı?! Biz cehennemi kâfirlere ağırlama yeri yaptık.
103. De ki: "Amellerinde en çok ziyana
uğrayanları size bildirelim mi?"
104. Onlar; iyi iş yaptıklarını sandıkları
hâlde, çabaları dünya hayatında kalan
kimselerdir.
105. Onlar, Rablerinin ayetlerini ve
O'na kavuşmayı inkâr eden kimselerdir. Bu yüzden onların amelleri boşa
gitmiştir ve biz kıyamet günü onlar
için bir tartı kurmayız (onlara bir değer vermeyiz).
106. İşte küfre saptıkları, ayetlerimi ve
elçilerimi alaya aldıkları için onların
cezası cehennemdir.
107. Gerçekten iman edip doğru işler
yapanlara gelince, Firdevs bahçeleri
onların ağırlama yeridir.

108. Orada ebedi kalırlar. Oradan ayrılmak da istemezler.
109. De ki: "Eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, onun gibi
başka bir denizi ona destek getirsek bile,
Rabbimin sözleri sona ermeden önce deniz biter."
110. De ki: "Ben ancak sizin gibi bir beşerim. Sadece bana, sizin ilahınız tek bir
ilahtır diye vahyediliyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir kimseyi
ortak koşmasın.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 118)
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3. Hani o, Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.
4. "Rabbim! Kemiklerim gevşedi, yaşlılıktan saçım ağardı ve ey Rabbim! Ben,
sana yalvarmada asla umutsuz olmadım." demişti.
Yani, "Sürekli sana yalvardığımda duamı
kabul buyurdun." Allah'ın onu kendi rahmetine alıştırdığını ve kendisine umutlandırdığını hatırlatarak bunu duasının kabulü için
bir vesile kılıyor. Çünkü kerem sahibi Allah,
umutlandırdığı kimseyi asla meyus kılmaz.
(bk. es-Safî Tefsiri.)

5. "Doğrusu ben, kendimden sonra yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım
da kısırdır. Kendi katından bana bir
veli armağan et."
6. "Benim mirasçım olsun ve Yakub
soyunun da mirasçısı olsun. Rabbim!
(Katında) onu beğenilen biri kıl."

(19)
MERYEM SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 98 ayettir
Bu sûrenin 16-34. ayetlerinde Hz. Meryem'den
bahsedildiği için bu adla anılmıştır. İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Kim Meryem
Sûresi'ni okumayı âdet edinirse, kendisi, malı ve
evladı hususunda ihtiyacı giderilmeden (muradına ermeden) dünyadan gitmez, ahirette Hz.
İsa (a.s)'ın ashabından olur ve kendisine Süleyman b. Davud'un dünyadaki saltanatı gibi bir
saltanat verilir." (bk. Mecmau'l-Beyan Tefsiri.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Kaf, Hâ, Ya, Ayn, Sâd.
2. Bu, Rabbinin kulu Zekeriyya'ya yönelik rahmetinin anılmasıdır.

7. Ey Zekeriyya! Biz sana ismi Yahya
olan bir oğul müjdeliyoruz. Bundan
önce kimseyi ona adaş yapmadık.
8. (Zekeriya,) "Ey Rabbim! Karım kısır,
ben de iyice yaşlanmışken, benim nasıl
oğlum olabilir?!" dedi.
9. (Allah,) "İşte (Rabbinin emri) böyledir. Rabbin dedi ki: Bu bana kolaydır.
Daha önce, hiçbir şey olmadığın hâlde
seni de yarattım." dedi.
10. (Zekeriya,) "Rabbim! Bana bir alamet ver." dedi. "Alametin, (sağlıklı olmana rağmen) üç gece (gün) boyunca
insanlarla konuşamamandır." dedi.
11. Böylece ibadet yerinden (ayrılıp)
kavminin içine geldi ve onlara, "Sabah
ve akşam Allah'ı tenzih ederek anın."
diye işaret etti.

305

MERYEM SÛRESİ

CÜZ: 16, SÛRE: 19

12. "Ey Yahya! Kitaba tam bir güç ve ciddiyetle sarıl." (dedik.) Daha çocukken
ona hikmeti (peygamberliği) verdik.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle
nakledilmiştir: "Zekeriyya öldü ve Yahya çocukken ondan kitap ve hikmeti miras aldı."
Bu da gösteriyor ki, peygamberlik makamının çocukluk çağında da Allah'ın seçkin kıldığı kişilere verilmesinde bir sakınca
yoktur. İmam Muhammed Taki (a.s), şöyle
buyurmuştur: "Allah, imamet konusunda
peygamberlikteki delilin aynısı delil kılmıştır."
Sonra da yukarıdaki ayeti tilavet etmiştir.

13. Kendi katımızdan ona şefkat ve temizlik de (verdik). O, çok takvalı idi.
14. Anne ve babasına karşı iyi davranırdı. Zorba ve emre boyun eğmeyen
biri değildi.
15. Ona selam olsun, doğduğu gün,
öleceği gün ve tekrar diriltileceği gün.
16. Kitapta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir
yere çekilmişti.
17. O, kendisiyle onlar arasında bir
perde çekti. Biz ruhumuzu (Cebrail'i)
ona gönderdik de ona vücut yapısı
düzgün bir beşer olarak göründü.
18. (Meryem,) "Eğer takvalı bir kimse
isen, senden Rahman olan Allah'a sığınırım." dedi.
19. (Cebrail,) "Kuşku yok ki ben, yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk hibe
etmek için Rabbinin elçisiyim." dedi.
20. (Meryem,) "Bana bir beşer eli dokunmadığı ve iffetsiz biri de olmadığım hâlde benim nasıl çocuğum olabilir?!" dedi.
21. (Cebrail,) "İşte (Rabbinin emri) böyledir. Rabbin dedi ki: Bu bana kolaydır. Onu insanlara bir ayet (delil) ve
tarafımızdan bir rahmet kaynağı kıl-

mayı diledik. Bu, kesin kararlaştırılmış
bir iştir." dedi.
22. Böylece ona hamile kaldı ve onunla
(karnındaki çocukla) uzak bir yere çekildi.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "O melek, Meryem'in elbisesin yakasını tutup ona bir defa üfürdü." Bir rivayete göre,
İmam Sadık (a.s), Meryem'in hamileliğinin dokuz saat sürdüğünü bildirmiştir.

23. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının kütüğüne götürdü. "Keşke, bundan
önce ölseydim de tamamen unutulmuş
olsaydım." dedi.
24. Bu hâlde aşağısından (çocuk) şöyle
seslendi: "Üzülme! Rabbin senin ayaklarının altında bir su arkı oluşturmuştur."
25. "Hurma kütüğünü kendine doğru
salla, üzerine taze hurma döksün."
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30. (Çocuk,) "Ben, Allah'ın kuluyum.
O, bana kitap vermiştir ve beni peygamber kılmıştır." dedi.
31. "Nerede olsam, beni kutlu kılmış
ve yaşadığım sürece bana namazı ve
zekâtı yerine getirmeyi emretmiştir."
Muaviye b. Vehb anlatıyor: İmam Cafer
Sadık'a (a.s), "Kulların Allah'a yakınlaşmasına vesile olan ve Allah'ın en çok sevdiği
şey nedir?" diye sordum. İmam, "Marifetten (Allah'ı, Peygamber'i ve Ehl-i Beyt'i tanımaktan) sonra, namazdan daha faziletli
bir şey bilmiyorum. Salih kul Meryem oğlu
İsa'nın, "ve yaşadığım sürece bana namazı
ve zekâtı yerine getirmeyi emretmiştir." dediğini görmüyor musun?" diye cevap verdi.
(el-Kâfî, c.3, s.264

32. "Beni anneme saygılı kılmış, zorba ve kötü birisi kılmamıştır."
33. "Selam olsun bana doğduğum gün,
öleceğim gün ve tekrar dirileceğim gün."

26. "Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan bir kimseyi görürsen, "Ben Rahman olan Allah'a oruç adadım; bugün
hiçbir insanla konuşmayacağım." de."
27. Onu alıp kavmine getirdi. Onlar, "Ey
Meryem! Gerçekten iğrenç bir iş yaptın!"
dediler.
28. "Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi; annen de iffetsiz biri değildi."
29. Meryem, çocuğu gösterdi. Onlar, "Beşikteki bir çocukla nasıl konuşabiliriz?!"
dediler.

34. İşte Meryem oğlu İsa! İşte hakkında kuşkuya düştükleri hak söz!
35. Allah bir evlat edinecek değildir. O
her eksiklikten uzaktır. Bir şeyin olmasını kararlaştırınca sadece ona, "Ol!"
der de oluverir.
36. Kuşkusuz, Allah, benim de Rabbim,
sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na ibadet edin. İşte doğru yol budur.
37. Fakat topluluklar kendi aralarında
ayrılığa düştüler. Artık o büyük günün
görüleceği zaman küfre düşenlerin
vay hâline!
38. Bize gelecekleri gün ne iyi işitir, ne
de iyi görürler! Fakat o zalimler bugün
apaçık bir sapıklık içindedirler.

307

MERYEM SÛRESİ

CÜZ: 16, SÛRE: 19

39. Sen onları, gaflette oldukları ve iman
etmedikleri bir hâlde işin bitmiş olacağı
pişmanlık günü hakkında uyar.
40. Yeryüzüne ve onun üzerinde olan
herkese biz mirasçı olacağız. Onlar bize
döndürülürler.
41. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten
o, çok doğru konuşandı ve bir peygamberdi.
42. Hani babasına, "Babacığım! İşitmeyen
ve görmeyen ve sana hiçbir yarar sağlamayan bir şeye niçin tapıyorsun?" dedi.
Bu ayette geçen "eb" kelimesi, Arapça'da
genelde asıl baba anlamında kullanıldığı
gibi amca, kayınpeder ve öğretmen için
de kullanılır. Ancak "valid" kelimesi, yalnızca
asıl babayı ifade eder. Ehl-i Beyt'ten gelen
hadislerde açıklandığı üzere, İbarhim'in bu
ayetlerdeki muhatabı, puta tapan anne tarafından büyük babası veya amcası Azer idi,
kendi babası değildi. Babasının adı, tarihçilerin zikrettiklerine göre Taruh'tur. Ehl-i Beyt
uleması, peygamberlerin baba tarafından
soylarının Hz. Âdem'e varıncaya kadar tevhide inanan, şirkten uzak insanlar olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Bu, Ehl-i Beyt'ten
gelen birçok hadiste açıkça belirtilmiştir. (bk.
Kenzü'd-Dekaik ve es-Safî Tefsirleri.)

43. "Babacığım! Doğrusu, sana gelmeyen bir bilgi bana geldi. O hâlde bana
uy ki, seni doğru yola ileteyim."
44. "Babacığım! Şeytan'a kulluk etme!
Çünkü Şeytan, Rahman olan Allah'a
karşı gelmiştir."
45."Babacığım! Rahman olan Allah'tan
bir azabın sana dokunup da Şeytan'a
dost ve yardımcı olmandan korkarım."
46. O, "Ey İbrahim! Benim ilahlarımdan
yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmesen, seni taşlarım! Uzun süre benden
uzaklaş!" dedi.
47. (İbrahim,) "Selam sana. Rabbimden

senin için af dileyeceğim. O, bana karşı
çok şefkatlidir." dedi.
48. "Sizden ve Allah'tan başka taptığınız
şeylerden ayrılarak bir kenara çekilirim ve
Rabbime yalvarırım. Rabbime yalvarmada
ümitsizliğe kapılmayacağımı umarım."
49. Onlardan ve Allah'tan başka taptıkları
şeylerden ayrılıp bir kenara çekilince, ona
Ishak'ı ve Yakub'u verdik ve hepsini de
peygamber yaptık.
50. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk ve onlara yüce bir ün verdik.
51. Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o,
arındırılmış biri idi ve o, bir elçi ve bir
nebi idi.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 119)
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(bk. Açıklamalar Bölümü: 120)

57. Onu yüce bir makama çıkardık. 58.
İşte onlar, Âdem'in soyundan, Nuh
ile (gemide) taşıdığımız kimselerden,
İbrahim'in ve İsrail'in soyundan, hidayet ettiklerimizden ve seçkin kıldıklarımızdan Allah'ın nimet verdiği
peygamberlerdir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okununca ağlayarak secdeye kapanırlardı.
59. Fakat onlardan sonra, yerlerine,
namazı zayi eden, heva ve heveslerine
uyan bir kuşak geçti. Bunlar, yakında
sapıklığa uğrayacaklar.
60. Ancak tövbe eden, iman eden ve
iyi işler yapanlar başka. Bunlar, cennete girerler ve hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.
52. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik
ve kendisiyle gizlice konuşarak onu kendimize yaklaştırdık.
53. Rahmetimizin bir göstergesi olarak
kardeşini de peygamber olarak ona hibe
ettik.
54. Kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o,
sözünde durandı ve o, bir elçi ve bir
nebi idi.
55. Ailesine, namazı ve zekâtı emrederdi.
O, Rabbinin katında beğenilmiş bir kimseydi.
56. Kitapta İdris'i de an. Gerçekten o,
doğru konuşandı ve bir peygamberdi.

61. Rahman olan Allah'ın kullarına vadettiği gayb âleminde bulunan Adn
bağlarına (cennetlerine) girerler. Kuşku yok ki, O'nun vaadi gerçekleşir.
62. Orada asla boş bir söz işitmezler.
İşittikleri, sadece esenliktir. Sabah ve
akşam orada onlara ayrılan rızkları
vardır.
63. Kullarımızdan, takvalı olanları mirasçı kılacağımız cennet işte budur.
64. "Biz (melekler) sadece senin Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde olan her
şey, arkamızda olan her şey ve bu ikisinin arasında olan her şey O'nundur. Ve
Rabbin asla unutkan değildir."
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65. "O göklerin, yerin ve o ikisinin arasında olan her şeyin Rabbidir. O'na
ibadet et ve O'nun ibadeti yolunda
(zorluklara) sabret. O'na adaş birini biliyor musun?"
66. İnsan, "Öldükten sonra gerçekten
(kabirden) diri olarak çıkarılacak mıyım?!" der.
67. İnsan, daha önce hiçbir şey değilken onu yaratmış olduğumuzu hatırlamaz mı?!
Burada hatırlamak ve anmaktan maksat
tefekkür etmektir.

68. Rabbine andolsun, onları şeytanlarla birlikte kıyamette bir araya toplayacağız. Sonra onları diz üstü çökmüş
vaziyette cehennemin etrafında hazır
bulunduracağız.
69. Sonra her zümreden Rahman'a
karşı daha azgın olanını çekip çıkaracağız.

mevkisi daha iyi ve toplantıları daha güzeldir?" dediler.

70. Sonra biz, elbette oraya (cehenneme) girmeye daha layık olanı en iyi
biliriz.

74. Onlardan önce, eşya ve görünüm bakımından daha güzel olan nice kuşakları
helak ettik.

71. Sizden oraya girmeyecek yoktur.
Bu, Rabbinin üzerine aldığı kesin bir
hükümdür.

75. De ki: "Kim sapıklıkta olursa, Rahman olan Allah ona bir süre mühlet versin. Nihayet kendilerine vadedilen şeyi,
azap ya da kıyameti görünce, yeri daha
kötü olan ve ordusu daha zayıf olanın
kim olduğunu bilirler."

72. Sonra, takvalı olanları kurtaracağız.
Zalimleri ise, orada diz üstü çökmüş
olarak bırakacağız.
73. Onlara apaçık olan ayetlerimiz
okunduğunda, kâfirler iman edenlere,
"İki topluluktan hangisinin makam ve

76. Allah, hidayet bulmuş kimselerin hidayetini artırır. Kalıcı iyi işlerin ise, Rabbinin katında mükâfatı daha iyi, sonucu
daha güzeldir.
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83. Görmedin mi? Biz, şeytanları kâ
firlere gönderiyoruz, onları şiddetle
tahrik ediyorlar.
84. Onları cezalandırmak için acele
etme! Biz onlar için (gün) sayıyoruz.
85. O gün takvalıları Rahman'a giden
heyet (misafirler) olarak toplarız.
86. Suçluları da susamış hâlde cehenneme sürükleriz.
87. (O gün) Rahman olan Allah'ın katında bir söz almış olanların dışında,
kimse şefaat hakkına sahip olmayacaktır.
88. "Rahman olan Allah çocuk edindi."
dediler.
77. Bizim ayetlerimizi inkâr eden ve,
"Bana çok evlat ve mal verilecektir." diyen kimseyi gördün mü?

89. Gerçekten çok iğrenç bir şeyi ortaya atmışsınız.

78. O, gayba mı vâkıf oldu, yoksa
Rahman'ın katından bir söz mü aldı?

90. Neredeyse gökler bundan dolayı
çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar çökecek!

79. Kesinlikle hayır! Söylediğini yazacağız ve azabını da sürekli artıracağız.

91. Rahman olan Allah'a çocuk isnat
ettiler diye.

80. Dediği şeylere (mal ve evladına) mirasçı olacağız ve o, yapayalnız bize gelecektir.

92. Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz.

81. Kendilerine onur kaynağı olsun diye
Allah'tan başka ilahlar edindiler.
82. Kesinlikle hayır! (Edindikleri o ilahlar,) onların tapmalarını inkâr edecekler
ve onlara düşman kesileceklerdir.

93. Göklerde ve yerde olan herkes, kul
olarak O'nun huzuruna gelir.
94. Gerçekten onları hesaplamış ve onları teker teker saymıştır.
95. Onların hepsi kıyamet günü yalnız
başına O'na gelecektir.
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96. İman edip doğru işler yapanlara
gelince, Rahman olan Allah, onları (yaratıklarına) sevdirecektir.
97. Gerçekten biz bu Kur'ân'ı, takvalı olanları onunla müjdelemen ve inatçı bir grubu
uyarman için senin diline kolaylaştırdık.
98. Onlardan önce nice kuşakları yok ettik. Onlardan kimseyi bulabiliyor veya onlardan bir
mırıltı duyabiliyor musun?

(20)
TAHA SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 135 ayettir.
Bu sûrenin adı ilk ayetinden alınmıştır. İmam
Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Taha
Sûresi'ni okumayı ihmal etmeyin. Çünkü Allah
o sûreyi ve o sûreyi okuyanı sever. Kim onu
sürekli okursa, Allah amel defterini kıyamette
sağ eline verir ve onu Müslümanlıkta işlediği
işlerden dolayı hesaba çekmez ve hoşnut
olacağı miktarda onu mükâfatlandırır." (bk.
es-Safî Tefsiri, Sevabu'l-A'mal'dan naklen ve
Mecmau'l-Beyan Tefsiri.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Ta, Ha.

2. Biz, sana Kur'ân'ı, sıkıntı çekesin
diye indirmedik.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 121)

3. Sadece korkan kimse için bir hatırlatma ve öğüt olsun diye (indirdik).
4. Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından (bölüm bölüm) indirilmiştir.
5. Rahman, Arş'a egemen oldu.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 122)

6. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve
toprağın altında bulunanlar O'nundur.
7. Sen, sözü yüksek sesle söylesen
(veya gizlesen, bilmelisin ki), O, sırrı
da, en gizli olanı da bilir.

8. Allah, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur.
En güzel isimler O'na aittir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 123)

9. Musa'nın kıssasının haberi sana geldi mi?
10. Hani o, bir ateş gördü ve ailesine, "Biraz bekleyin! Ben bir ateş gördüm, belki
ondan size bir kor getiririm ya da ateşin
yanında bir kılavuz bulurum." demişti.
11. Oraya varınca ona, "Ey Musa!" diye
seslenildi.
12. "Kuşkusuz, Rabbin benim! Ayakkabılarını çıkar; çünkü sen kutsal vadi olan
Tuva'dasın."
Bakara Sûresi, 253. ayetle ilgili açıklamaya
bakınız.
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rim ve başka işlerde de ondan yararlanırım."
19. (Allah,) "Onu bırak, ey Musa!" dedi.
20. Onu bırakınca, bir de ne görsün,
sürünen bir yılan olmuş!
21. (Allah,) "Onu al! Korkma! Biz onu
önceki hâline çevireceğiz." dedi.
22. "Bir de elini koynuna koy; başka
bir mucize olarak zararsız ve bembeyaz çıksın."
23. "Sana en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim diye."
24. "Firavun'a git. O, hakikaten azdı."
25. (Musa,) "Ey Rabbim, göğsümü genişlet." dedi.
26. "İşimi de bana kolaylaştır."
27-28. "Sözümü anlasınlar diye dilimden düğümü çöz."
13. "Ben seni seçtim; o hâlde vahyolunanı
dinle."
14. "Kuşkusuz, ben Allah'ım; benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için namazı hakkıyla kıl."
15. "Kuşkusuz kıyamet günü gelecektir.
Her nefsin kendi çabasının karşılığını
görmesi için onu gizlemek istiyorum."
16. "Ona iman etmeyen ve kendi heva ve
hevesine uyan kimse, sakın seni ondan
alıkoymasın; yoksa helak olursun."

29. "Ailemden bana bir yardımcı ver."
30. "Kardeşim Harun'u (bana yardımcı
kıl)."
31. "Onunla arkamı güçlendir."
32. "Onu işime ortak kıl."
33. "Ki seni çok tespih edelim."
34. "Ve seni çok analım."
35. "Sen bizi sürekli görmektesin."

17. "Şu sağ elindeki nedir, ey Musa?"

36. (Allah,) "Ey Musa! İsteğin sana verildi." dedi.

18. Dedi ki: "O benim asamdır; ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silke-

37. "Gerçekten biz bir defa daha sana
lütufta bulunmuştuk."
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38. "Annene vahyedilecek şeyi vahyettiğimiz zaman."
39. "Onu bir sandığa koy, sonra onu
denize bırak, deniz onu sahile atsın,
benim de düşmanım ve onun da düşmanı olan birisi onu alsın." "Gözetimim altında yetiştirilmen için de sana
katımdan bir muhabbet verdim."
Yani senin sevilmeni sağladım.

40. "Hani kız kardeşin (durumunu
öğrenmek için) gidip (onların dadı
aradıklarını görünce) şöyle diyordu:
'Ona bakacak birini size bulayım mı?'
Böylece gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni tekrar annene verdik. Ve
sen, birini öldürdün de seni kederden
kurtardık ve defalarca seni denedik.
Bunun için yıllarca Medyen halkının
içinde kaldın. Sonuçta ey Musa, belirlenen zamana geldin."
41. "Seni kendim için yetiştirdim."
42. "Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin
ve beni anmakta gevşeklik etmeyin."
43. "Firavun'a gidin; o gerçekten azdı."
44. "Ona yumuşak söz söyleyin; belki
öğüt alır veya korkar."
45. (İkisi): "Ey Rabbimiz! Bize karşı aşırı gitmesinden veya taşkınlık etmesinden korkuyoruz." dediler.
46. (Allah,) "Korkmayın! Çünkü ben
de sizinle beraberim. İşitir ve görürüm." dedi.

47. "Ona giderek deyin ki: "Biz, senin
Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğulları'nı bizimle gönder ve onlara işkence etme. Biz,
sana Rabbinden bir ayet getirdik. Hidayete uyanlara selam olsun."
48. "Gerçekten bize, azabın, (hakkı) yalanlayıp yüz çevirenlere olduğu vaheyedildi."
49. (Firavun,) "Rabbiniz de kimdir, ey
Musa?" dedi.
50. (Musa,) "Bizim Rabbimiz, her şeyi yaratıp sonra yolunu gösterendir." dedi.
51. (Firavun,) "Öyle ise, önceki kuşakların durumu ne olacak?" dedi.
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yük ayetlerimizi gösterdik; ancak o yalanladı ve (iman etmekten) kaçındı.
57. "Ey Musa! Sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin?" dedi.
58. "Biz de sana onun gibi bir sihir ge
tireceğiz. Bizimle senin aranda bir buluşma zamanı ayarla. Biz de, sen de
bundan caymayalım. Buluşma düz (ve
açık) bir yerde olsun."
59. (Musa,) "Sizinle buluşma zamanımız, süslenme (bayram) günü, halkın
bir araya toplatıldığı kuşluk vakti olsun." dedi.

52. (Musa,) "Onun hakkındaki bilgi, benim Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ve ne de unutur." dedi.
53. O, yeri sizin için bir beşik yaptı, orada sizler için yollar açtı ve gökten su
indirdi. Onunla çeşitli bitkilerden çifter
çifter çıkardık.
54. Yeyin ve hayvanlarınızı da (orada)
otlatın. İşte bunda akıl sahipleri için
ayetler vardır.
55. Sizi ondan (yerden) yarattık; yine sizi
ona döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız.
56. Gerçekten biz ona (Firavun'a) en bü-

60. Firavun dönüp gitti. Hilesini toplayıp, sonra (buluşma yerine) geldi.
61. Musa, "Yazıklar olsun size! Allah'a
yalan isnat etmeyin! Yoksa bir azap ile
sizi yok eder. Yalan uyduran yenilir ve
hayal kırıklığına uğrar." dedi.
62. Onlar aralarında işlerini tartıştılar
ve gizli konuştular.
63. Dediler ki: "Kuşkusuz bu ikisi, büyücüdürler; büyü yaparak sizi kendi
yurdunuzdan çıkarmak ve bu örnek
düzeninizi yok etmek istiyorlar."
64. "Siz de kendi hile ve tuzaklarınızı bir
araya toplayın, sonra düzenli ve muntazam bir şekilde gelin. Gerçekten bugün, üstünlük kazanan zafere ulaşır."
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65. "Ey Musa! İstersen sen at ya da ilk
atan biz olalım." dediler.
66. "Hayır, siz atın." dedi. Birden yaptıkları büyü sayesinde ipleri ve sopaları ona (Musa'ya) hareket ediyorlarmış
gibi göründü.
67. Musa, içinde bir korku hissetti.
68. Ona, "Korkma! Kuşkusuz üstün
olan sensin." dedik.
69. "Sağ elinde olanı at, onların düzüp
koştuğu her şeyi yutar. Onların düzüp
koştukları bir büyücü hilesinden ibarettir. Büyücü ise, nereye gelirse gelsin, zafere erişemez."
70. Büyücüler secdeye kapandılar ve,
"Biz, Musa ve Harun'un Rabbine iman
ettik." dediler.
71. (Firavun,) "Ben size izin vermeden
mi ona iman ettiniz? O, size büyücülüğü öğretmiş olan büyüğünüzdür. El ve
ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim
ve sizi hurma ağacının kütüklerine
asacağım. Hangimizin daha şiddetli
ve işkencesinin daha kalıcı olduğunu
bileceksiniz." dedi.
72. (Onlar,) "Seni, bize gelen apaçık delillere ve bizi yoktan var edene tercih
etmeyeceğiz. İstediğin şekilde hüküm
ver. Kuşkusuz, sen sadece bu dünya
hayatında hüküm verirsin."

73. "Biz, günahlarımızı ve bize zorla
yaptırdığın büyüyü bağışlasın diye Rabbimize iman ettik. Allah, daha hayırlı ve
daha bakidir."
74. Kuşkusuz, kim Rabbine suçlu olarak
gelirse, cehennem onun içindir. Orada ne
ölür, ne de yaşar.
75. Kim de iyi işler yapmış bir mümin
olarak O'na gelirse, bunlar için yüksek
dereceler vardır.
76. Ebedi kalacakları, altından ırmaklar
akan Adn cennetleri! İşte budur arınanların mükâfatı.
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81. Size verdiğimiz temiz rızklardan
yiyin, ancak onda azgınlık yapmayın;
sonra gazabım üzerinize iner. Gazabım
kime inerse, şüphe yok ki, o mahvolur.
82. Gerçekten ben, tövbe edip
iman eden ve iyi iş yapan ve
sonra hidayete eren kimseyi
bağışlayıcıyım.
83. (Allah,) "Ey Musa! Kavminden ayrılıp (Tur'a) acele gelmenin sebebi nedir?" dedi.
84. (Musa,) "Onlar da benim peşimden geliyorlar. Hoşnut olasın diye senin huzuruna gelmekte acele ettim, ey
Rabbim!" dedi.
77. Gerçekten biz Musa'ya, "Kullarımı geceleyin yola çıkar. (Asânı vurarak) denizde onlara kuru bir yol aç. Yakalanmaktan
korkmayacak ve (boğulmaktan) kaygılanmayacaksın." diye vahyettik.

85. (Allah,) "Biz, senden sonra kavmini
imtihan ettik ve Samiri onları saptırdı." dedi.

79. Firavun, kavmini saptırdı ve onlara
doğru yolu göstermedi.

86. Bunun üzerine Musa, öfkeli ve üz
gün bir hâlde kavmine döndü. "Ey
kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Bu süre sizin için
çok mu uzun oldu veya Rabbinizden
bir gazabın size inmesini mi istediniz
de bana verdiğiniz söze muhalefet ettiniz?" dedi.

80. Ey İsrailoğulları! Kuşkusuz, sizi düşmanlarınızdan kurtardık ve Tur dağının
sağ yanını size vadettik (buluşma yeri
olarak belirledik); size kudret helvası ve
bıldırcın eti indirdik.

87. "Sana verdiğimiz söze, kendi isteğimizle karşı gelmedik. Biz, o kavmin
süs eşyalarından yüklenmiş bulunuyorduk; onları (ateşe) attık, Samiri de
öylece attı." dediler.

78. Firavun, askerleriyle onları takip etti.
Derken deniz onları sarıp kuşattı (boğdu).
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88. Böylece (Samiri) onlar için, böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya
çıkardı. (O ve adamları,) "Bu, sizin de,
Musa'nın da ilahıdır." dediler. Fakat o,
(Allah'la olan ahdini) unuttu.
Bazı tefsirlerde, "unuttu" fiilinin Samiri ve
adamlarının sözü olduğu kaydedilmiştir.
Buna göre ayetin anlamı "Fakat (Musa)
unuttu." şeklindedir.

89. (Buzağı heykelinin) onların sözlerine bir karşılık vermediğini ve onlara
ne bir zarar ve ne de bir fayda vermeye
gücünün olmadığını görmüyorlar mı?
90. Gerçekte Harun, önceden onlara,
"Ey kavmim! siz bununla sınanmışsınız. Rabbiniz, Rahman olan Allah'tır.
Şu hâlde bana uyun ve emrime itaat
edin." demişti.
91. (Onlar,) "Musa aramıza dönünceye
kadar biz ona tapmaktan vazgeçmeyeceğiz." dediler.
92-93. (Musa,) "Ey Harun! Onların saptığını görünce, bana uymana ne engel
oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?"
dedi.
94. (Harun,) "Ey annemin oğlu! Sakalımdan ve başımdan tutma! 'İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözlerimi gözetmedin.' demenden
korktum." dedi.
95. (Musa,) "Ya senin maksadın nedir,
Ey Samiri?" dedi.

96. (Samiri,) "Ben onların görmediği bir
şey gördüm ve elçinin ayağının izinden
bir avuç (toprak) aldım ve onu (erimiş
mücevheratın içine) attım. İşte nefsim
bunu bana hoş gösterdi." dedi.
97. (Musa,) "Git! Hayatın boyunca 'Bana
dokunmayın.' diyebilirsin. Senin asla değişmeyecek olan bir azap zamanın vardır.
Tapmakta olduğun tanrına bir bak! Onu
mutlaka yakacağız ve sonra kül edip denize savuracağız." dedi.
98. Kuşkusuz sizin ilahınız, kendisinden
başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O,
her şeyi ilmi ile kuşatmıştır.
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104. Biz onların ne konuştuklarını daha
iyi biliriz. Onların en olgunu o zaman,
"Siz sadece bir gün kaldınız." der.
105. Sana dağlar hakkında da sorarlar.
De ki: "Rabbim, onları ufalayıp savuracaktır."
106. "Yerlerini dümdüz bir alan olarak
bırakacaktır."
107. "Artık orada ne bir iniş, ne de bir
çıkış görürsün."
108. O gün çağrıcıya uyarlar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Sesler, Rahman
olan Allah'ın karşısında kısılır; artık fısıltıdan başka bir ses işitemezsin.
"Ona karşı yan çizmek" kısmı "Onun çağrısında bir eğrilik yoktur." diye de tercüme
edilebilir.

99. İşte böylece öncekilerin haberlerinden
bazısını sana anlatıyoruz. Gerçekten biz,
kendi katımızdan sana bir zikir verdik.
100. Kim ondan yüz çevirirse, hiç kuşkusuz, kıyamet günü ağır bir günah yükü
yüklenir.
101. Onda (o günah yükünün altında) sürekli kalırlar. Onların kıyamet günü taşıdığı yük ne de kötüdür!
102. O gün Sur'a üflenir ve suçluları gözleri gömgök olmuş hâlde bir araya toplarız.
103. Aralarında gizlice konuşarak şöyle derler: "Siz (dünyada) sadece on gün
kaldınız."

109. O gün, Rahman olan Allah'ın izin
verdiği ve konuşmasına razı olduğu
kimsenin şefaatinden başka hiçbir şefaat yarar sağlamaz.
110. O, onların önlerinde olanı da, arkalarında olanı da bilir. Ama onlar, bilgileriyle O'nu kuşatamazlar.
111. Bütün yüzler, diri ve her şeyi
ayakta tutan Allah'a teslim olmuştur.
Haksızlık ve zulüm yüklenen, hayal
kırıklığına uğramıştır.
112. Mümin olarak iyi işler yapan, ne bir
zulme uğramaktan, ne de mükâfatının
eksiltilmesinden korkar.
113. İşte böylece biz onu Arapça bir
Kur'ân olarak sana indirdik ve onda çeşitli uyarılara yer verdik. Olur ki takvalı
olurlar veya öğüt almalarına yol açar.
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114. Gerçek hükümdar olan Allah,
her şeyden yücedir. Kur'ân'ın vahyi
sana tamamlanmadan önce onu okumada acele etme ve, "Rabbim ilmimi
artır." de.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:
İmam Ali (a.s)'a, "İnsanların en bilgini kimdir?" diye sordular. İmam Ali şöyle dedi:
"Halkın ilmini kendi ilmine ekleyen kimsedir."
(es-Safî, el-Hısal'den naklen.)

115. Gerçekten biz, önceden Âdem'e
tavsiye ettik. Fakat o, unuttu ve onda
bir kararlılık da bulmadık.
116. Hani meleklere, "Âdeme secde
edin." demiştik. Onlar secde ettiler;
yalnız İblis secde etmekten kaçındı.
117. Bunun üzerine dedik ki: "Ey
Âdem! Bu, senin ve eşinin düşmanıdır.
Sakın sizi cennetten dışarı çıkarmasın;
yoksa sıkıntıya düşersin."
118. "(Cennette) senin için ne acıkmak
vardır, ne de çıplak kalmak."
119. "Orada ne susuzluk çekersin, ne
de güneşin altında kalırsın."
120. Şeytan ona vesvese verdi ve, "Ey
Âdem! Sana ebedilik ağacını ve zevali olmayan hükümranlığı göstereyim
mi?" dedi.
121. Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine ayıp yerleri kendilerine göründü
Cennetin yapraklarıyla örtünmeye ko-

yuldular. Böylece Âdem, Rabbinin emrinden çıktı ve maksadına erişmedi.
122. Sonra Rabbi onu seçti; tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi.
123. (Allah,) "Birbirinize düşman olarak
hepiniz oradan inin! Artık benden size
bir hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa, ne sapar ve ne de bedbaht
olur." dedi.
124. "Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, onun için zor bir hayat vardır ve kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz."
125. "Rabbim! Gören biri olduğum hâlde
niçin beni kör olarak haşrettin?" der..
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130. Onların söylediklerine karşı sabret
ve güneş doğmadan önce de, batmadan önce de hamd ile Rabbini tesbih
et; gece saatlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki, hoşnut olasın.
131. Kendilerini sınamak için onlardan bazı kimseleri yararlandırdığımız
dünya hayatının çekici süslerine asla
göz dikme. Rabbinin rızkı daha iyi ve
daha kalıcıdır.

126. (Allah,) "İşte böyledir. Bizim ayetlerimiz sana geldi, ancak sen onları unuttun. Bugün de sen unutulacaksın." der.
127. Aşırılık edeni ve Rabbinin ayetlerine
iman etmeyeni işte böyle cezalandırırız.
Ahiret azabı ise, elbette daha şiddetli ve
daha kalıcıdır.
128. Onlardan önce nice kuşakları yok
etmiş olmamız, onların hidayete ermeleri
için yetmedi mi?! Halbuki onların yurtlarında gezip duruyorlar. İşte bunda akıl
sahipleri için ayetler vardır.
129. Eğer Rabbin tarafından, önceden kesinleşmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre
olmasaydı, azap onlara gerekli olurdu.

132. Ailene namazı emret ve bu işte
sebat göster. Senden rızk istemiyoruz;
biz sana rızk veririz. Sonuç, takvanındır (takvalılarındır).
133. "Niçin Rabbinden bize bir ayet
(mucize) getirmiyor?" dediler. Önceki
kitaplarda yer alanlarla ilgili apaçık
delil onlara gelmedi mi?!
134. Eğer onları bundan (Kur'an gelmeden) önce helak etseydik, "Ey Rabbimiz!
Bize bir peygamber gönderseydin de
aşağılanmadan ve rezil olmadan önce
ayetlerine uysaydık." diyeceklerdi.
135. De ki: "Herkes beklemektedir, siz
de bekleyin; yakında doğru yolda gidenlerin ve hidayete erenlerin kimler
olduğunu bileceksiniz."
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(21)
ENBİYA SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 112 ayettir.
Bu sûrede birçok peygamberin (enbiya) durumu açıklandığından bu adı almıştır. İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle
nakledilmiştir: "Kim bu sûreyi severek
okursa, nimetlerle dolu olan cennetlerde peygamberle beraber olur ve dünyada da halkın gözünde görkemli birisi
olur." (bk. Cevamiu'l-Cami Tefsiri.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. İnsanların hesaba çekilme zamanı
yaklaştı. Fakat onlar, hâlâ gaflete dalıp
yüz çevirmekteler.
2. Rablerinden onlara ne zaman yeni
bir öğüt ve hatırlatma gelse, mutlaka
oynayarak (eğlenerek) onu dinlerler.
3. Kalpleri eğlenceyle meşguldür. Zul
medenler gizlice şöyle fısıldaştılar:
"Bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz?!"
4. Dedi ki: "Rabbim, gökte ve yerde
olan her sözü bilir. O, hakkıyla işitendir ve bilendir."
5. Onlar, "Hayır, (bunlar) karışık rüyalardır; hayır (belki,) onu kendisi uydurmuştur; hayır, o bir şairdir. Öyle
değilse, önceki peygamberlerin gönderildikleri gibi, o da bize bir ayet getirsin." dediler.
6. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir şehir iman etmemişti; şimdi bunlar
mı iman edecekler?!
Yani, onlar mucizeleri görmelerine rağmen
iman etmemiştiler.

7. Senden önce de, ancak kendilerine
vahyettiğimiz birtakım erkekler gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehlinden
(bilgi sahiplerinden) sorun.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 124)

8. Biz onları, yemek yemeyen ceset(ler)
yapmadık. Onlar, ebedi de değillerdi.
9. Sonra onlara verdiğimiz sözü gerçekleştirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri
kurtardık ve aşırı gidenleri helak ettik.
10. Size, içinde sizin için öğüt bulunan
bir kitap indirdik. Hâlâ düşünmüyor
musunuz?!
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17. Eğer kendimize bir eğlence edinmek isteseydik, mutlaka onu kendi
katımızdan edinirdik. Ama bunu yapacak değiliz.
18. Oysa biz, hakkı batıla çarparız da
hak, batılı ezer. Bir de bakarsın ki, o yok
olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız nitelikler yüzünden yazıklar olsun size!
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:
Mutlaka hak her insanın kalbini çalar; ister
kabul etsin, ister kabul etmesin. Nitekim Allah
şöyle buyurur: "Oysa biz hakkı batıla çarparız
da hak, batılı ezer. Bir de bakarsın ki, o yok
olup gitmiştir." (bk. es-Safî ve el-Mehasin.)

19. Göklerde ve yerde kim varsa
O'nundur. O'nun katında olanlar, O'na
ibadet etmek hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar.
20. Gece ve gündüz gevşemeksizin tesbih ederler.
21. Yoksa onlar, yerdeki varlıklar türünden ilahlar mı edindiler? Onlar mı
ölüleri diriltecekler?!
11. Zalim olan nice şehri yok ettik ve ondan sonra nice başka topluluklar meydana getirdik.
12. Onlar, bizim azabımızı hisseder hissetmez hemen oradan kaçmaya başladılar.
13. "Kaçmayın! İçinde bulunduğunuz refaha ve evlerinize dönün! Çünkü sorguya çekileceksiniz." (dedik.)
14. "Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz
zalim idik." dediler.
15. Onları biçilmiş cansız bir ekin hâline
getirinceye kadar bu feryatlarını sürdürdüler.
16. Biz, göğü, yeri ve ikisinin arasında
olan şeyleri oyun olarak yaratmadık.

22. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, mutlaka (yer ve gök)
bozulurlardı. Arş'ın Rabbi olan Allah,
onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzehtir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 125)

23. Allah, yaptığı işler yüzünden sorguya çekilmez; ama onlar (insanlar)
sorguya çekilirler.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 126)

24. Yoksa onlar, O'nu bırakıp da O'nun
yerine kendilerine başka ilahlar mı
edindiler? De ki: "Delilinizi ortaya koyun. İşte bu, benimle beraber olanların
zikridir (anısıdır) ve benden öncekilerin
zikridir." Oysa onlardan çoğu hakkı bilmezler ve onlar haktan yüz çevirirler.
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25. Biz, senden önce hiçbir peygamber
göndermedik ki ona, "Benden başka
hiçbir ilah yoktur; öyleyse bana ibadet
edin." diye vahyetmiş olmayalım.
26. "Rahman olan Allah, çocuk edindi." dediler. O, her eksiklikten uzaktır.
Aksine onlar ( melekler), değerli kullardır.
27. O'ndan önce söz söylemezler ve sürekli O'nun emri ile hareket ederler.
28. Allah, onların önünde olan her
şeyi ve arkalarında olan her şeyi bilir. O'nun hoşnut olmadığı bir kimse
hakkında şefaat etmezler. Onlar, Allah
korkusundan ürperirler.
İmam Musa Kâzım (a.s) ataları vasıtasıyla
Resulullah (s.a.a)'in şöyle dediğini nakletmiştir: Benim şefaatım ümmetimden büyük
günah işleyenler içindir. İyi olanlar için zaten bir sorun yoktur. Orada bulunanlar dediler ki: Ey Resulullah'ın evladı! Nasıl büyük
günah işleyenlere şefaat edilir, oysa Allah
"O'nun hoşnut olmadığı bir kimse hakkında şefaat etmezler." diye buyurmaktadır?
Büyük günah işleyen birisi ise hoşnut olunan biri olmaz… İmam şöyle dedi: Mümin
olan birisi günah işlediğinde, bu işi ona
kötü gelir ve yaptığı işten pişman olur. (Bu
yüzden şefaati hakkeder) (bk. es-Safî, etTevhid'den naklen.)

29. Onlardan her kim, "O değil, ben
ilahım." derse, onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz, zalimlere böyle karşılık veririz.
30. Küfre sapanlar, göklerle yer birbirlerine bitişik iken, onları (birbirinden)
ayırdığımızı ve canlı olan her şeyi
sudan var ettiğimizi görmediler mi?
İman etmezler mi?!

31. Onları sarsmasın diye yeryüzünde
dağlar var ettik ve maksatlarına ulaşsınlar diye orada geniş yollar oluşturduk.
32. Göğü korunmuş bir tavan hâline getirdik. Oysa onlar, göğün ayetlerinden
yüz çevirirler.
33. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Bunların her biri, bir yörüngede yüzmektedir.
34. Senden önce hiçbir beşere ebedilik
vermedik. Eğer sen ölürsen, onlar sanki
ebedi mi kalacaklar?!
35. Her nefis, ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi hayır ve şerle sınıyoruz.
Siz ancak bize dönersiniz.
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36. Küfre düşenler seni gördüklerinde,
"Sizin ilahlarınıza dil uzatan bu mu?" diyerek hep seninle alay ederler. Gerçekte
onlar, Rahman'ı anmayı inkâr ederler.
37. İnsan aceleci yaratılmıştır. Yakında
size kendi ayetlerimi göstereceğim; bunu
çabuklaştırmamı istemeyin.
38. "Doğru söyleyenler iseniz, bu vaat
(kıyamet) ne zaman gerçekleşir?" derler.
39. Küfre düşenler, yüzlerinden ve sırtlarından azabı geri çeviremeyecekleri ve bir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi!
40. Oysa (ateş) onlara aniden gelir ve onları şaşkına çevirir; ne onu geriye çevirebilirler, ne de onlara bir fırsat verilir.
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41. Kuşkusuz, senden önceki peygamberlerle de alay edildi ve alay edenleri,
alay ettikleri şey (azap) yakaladı.
42. De ki: "Sizi gece ve gündüz Rah
man'dan kim korur?" Ama onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler.
43. Yoksa bizden başka onları koruyacak ilahları mı vardır?! Onlar (o ilahlar)
ne kendilerine yardım edebilirler, ne
de tarafımızdan bir destek görürler.
44. Biz, onları ve babalarını (nimetlerimizden) yararlandırdık. Nihayet
ömürleri uzadı. Bizim sürekli yere gelerek (yönelerek) onun etrafından azal
ttığımızı görmüyorlar mı?! O hâlde,
üstün gelen onlar mı?!
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45. De ki: "Ben sadece, sizi vahiy ile
uyarıyorum. Fakat, sağırlar uyarılınca
çağrıyı duymazlar."
46. Eğer onlara Rabbinin azabından
ufak bir esinti dokunursa, "Yazıklar
olsun bize! Biz zulmeden kimselerdik." derler.
47. Kıyamet günü adalet terazilerini koyarız, hiçbir kimse,
zulme uğramaz. Eğer (yapılan
amel) bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, onu getiririz.
Hesap gören olarak biz yeteriz.
İmam Sadık (a.s)'ın bu ayet hakkında: "Adalet terazileri peygamberler ve vasilerdir…"
dediği ve diğer bir rivayette de, "Biz, adalet
terazileriyiz." diye buyurduğu nakledilmiştir.
(bk. es-Safî, el-Kâfî ve el-Meanî'den naklen.
Ayrıca bk. A'raf: 8.) Buna göre insanların
amellerinin doğruluğunda ölçü peygamberler ve onların vasilerinin davranışlarıdır.
Onların amel ve davranışlarıyla uyum içinde
olan ameller kabul edilir, onların amel ve
davranışlarına ters düşen işler reddedilir. Bu
temel üzere, Peygamber'in (s.a.a) en güzel
örnek oluşunun ve sahih hadislerde açıklandığı üzere İmam Ali'nin (a.s) hakkın ölçüsü
olduğunun, Hz. Fatıma'nın hoşnutluğunun
Peygamber'in ve Yüce Allah'ın hoşnutluğu
ve onun gazabının Allah'ın ve Peygamber'in
gazabı olduğunun anlamı onların tüm fikir,
davranış ve tutumlarında masum ve ölçü
oldukları gerçeği anlaşılır.

48. Gerçekten Musa ve Harun'a, hakkı
batıldan ayıran, takva sahipleri için bir
ışık ve bir öğüt olan kitabı verdik.
49. Onlar, gizlide Rablerinden korkarlar. Ve onlar, kıyametten de korkarlar.

52. Hani o, babasına ve kavmine, "Sürekli karşısında ibadet için dikildiğiniz bu
heykeller nedir?" demişti.
53. Onlar, "Biz, babalarımızı bunlara tapar bulduk." dediler.
54. "Gerçekten siz de, babalarınız da açık
bir sapıklık içindesiniz." dedi.
55. "Gerçeği mi bize söylüyorsun, yoksa
şaka mı ediyorsun?" dediler.

50. Bu da, bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Siz onu inkâr mı ediyorsunuz?

56. (İbrahim,) "Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları yoktan var
eden O'dur. Ben buna şahitlik edenlerdenim." dedi.

51. Gerçekten biz daha önce de İb
rahim'e olgunluğunu vermiştik. Biz
onu iyice biliyorduk.

57. "Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı
dönüp gidince putlarınıza karşı bir tuzak
kuracağım."
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64. Bunun üzerine kendilerine gelerek
(birbirlerine), "Doğrusu siz haksızsınız." dediler.
65. Sonra (tekrar) şaşkınlığa uğrayıp,
"Sen bunların konuşmadığını iyice biliyorsun." dediler.
Ayette geçen "nukisû" kelimesi, bir şeyin
ters çevrilmesi anlamına gelir. Buna göre,
onların hakkı anladıktan sonra tekrar eski
durumlarına dönmeleri kastedilmiştir. Yani,
kalplerinde kısa bir süre hak yukarıya çıkıp
batıla galip gelmişse de tekrar hak yenilerek
batıl ona galip gelmiştir. Bazıları da maksadın, utanç ve şaşkınlıktan başlarını aşağıya
salmaları olduğunu ileri sürmüşlerdir.

66. "Allah'ı bırakıp da size ne bir faydası, ne de bir zararı olan şeylere mi
ibadet ediyorsunuz?" dedi.
67. "Yazıklar olsun size ve Allah'tan
başka taptığınız şeylere! Hiç düşünmüyor musunuz?"

58. O, putların tümünü paramparça etti;
ona müracaat etsinler diye yalnız büyüğünü sağlam bıraktı.
59. (Puta tapanlar,) "Tanrılarımıza bunu
kim yaptı? Kuşkusuz o, zalimlerdendir."
dediler.
60. "İbrahim denilen bir gencin onlara dil
uzattığını duyduk." dediler.
61. "O hâlde onu, halkın göreceği şekilde
getirin, belki (aleyhine) şahitlik ederler."
dediler.
62. "Ey İbrahim! Sen mi putlarımıza bunu
yaptın?" dediler.
63. "Hayır, şu büyükleri bu işi yapmış olmalı! Konuşuyorlarsa, onlara sorun." dedi.

68. "Eğer bir şey yapacaksınız, onu yakın ve tanrılarınıza yardım edin." dediler.
69. "Ey ateş! İbrahim'e karşı soğuk ve
esenlik ol." dedik.
70. Ona tuzak kurmak istediler; fakat
biz kendilerini, en büyük kaybedenler
kıldık.
71. Onu ve Lut'u kurtararak, âlemler
için kutlu kıldığımız yere yerleştirdik.
72. İshak'ı ve fazladan bir bağış olarak
Yakub'u ona verdik. Hepsini de iyi
kimseler yaptık.
İmam Sadık (a.s)'ın bu ayet hakkında şöyle
dediği nakledilmiştir: "Oğlun oğlu (torun),
fazladan bir bağıştır."
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73. Onları, emrimizle hidayete erdiren
imamlar yaptık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namazı hakkıyla kılmayı
ve zekâtı vermeyi vahyettik. Onlar, sürekli bize ibadet eden kimselerdi.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 127)

74. Lut'a da hikmet ve ilim verdik ve
onu kötü işler yapan beldeden kurtardık. Onlar, kötü ve sapkın bir topluluktu.
75. Onu rahmetimize yerleştirdik. Gerçekten o, salihlerden idi.
76. Ve Nuh'u da an. Hani o, daha önce
bize yalvardı, biz de onun duasını kabul ettik. Böylece onu ve ailesini büyük
sıkıntıdan kurtardık.
77. Ayetlerimizi yalanlayan kavme
karşı ona yardımda bulunduk. Onlar,
kötü bir topluluk idi; onların tümünü
suda boğduk.
78. Davud ve Süleyman'ı da an. Hani
ikisi, topluluğun koyunlarının geceleyin otlamış olduğu ekin hakkında
hüküm veriyorlardı. Biz de onların
hükümlerine şahittik.
İmam Cafer Sadık'tan nakledilen hadislere
göre, bu ayette söz konusu edilen yargı,
geceleyin birinin üzüm bağına hasar veren
koyun sürüsü ile ilgilidir. O güne kadar varolan geçerli ilahî hüküm gereği Hz. Davud,
koyunlardan verdikleri hasar miktarında
bağ sahibine verilmesini, Hz. Süleyman ise
ilahî bir ilhamla koyunun doğuracağı kuzu,
yün ve süt gibi ürünlerinden bu hasarın karşılanmasına hükmetmiştir. (bk. Seyyid Haşim
el-Hüseynî el-Behranî, el-Burhan Tefsiri.)

79. Süleyman'a bu meselenin çözümünü
anlattık. Onlardan her birine, hikmet ve

ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'la
beraber Allah'ı tesbih etmeye yönelttik. Ve
biz, bu gibi işleri yapmaktayız.
80. Ona, savaşta sizi koruyacak zırh yapma
sanatını öğrettik. Artık şükreder misiniz?
İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Yüce Allah, Hz. Davud'a şöyle vahyetti:
"Sen, beytülmalden geçimini karşılayan ve
kendi el emeği ile bir iş yapmayan biri olmasaydın, ne güzel kuldun!" Bunun üzerine Hz.
Davud kırk gün ağladı Böylece Allah demire,
kulu Davud için yumuşamasını vahyetti…" (elBurhan Tefsiri, et-Tehzib'ten naklen.)

81. Süleyman'ın emrine de şiddetli rüz
gârı verdik. Onun emri ile kutlu kıldığımız yere doğru eserdi. Ve biz her şeyi
biliyorduk.
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86. Onları rahmetimize yerleştirdik.
Gerçekten onlar salihlerdendi.
87. Zünnun'u da an. Hani o, öfkeli bir
hâlde gitmişti. Kendisini asla sıkıntıya
düşürmeyeceğimizi sanmıştı. Sonunda
karanlıklarda, "Senden başka ilah yoktur. Sen her eksiklikten münezzehsin.
Gerçekten ben zalimlerdendim." diye
yalvardı.

82. Onun için dalgıçlık yapan ve başka işler gören şeytanları da emrine verdik ve
biz onları gözetiyorduk.
83. Eyyub'u da an. Hani o, Rabbine şöyle
yalvarmıştı: "Sıkıntı ve belaya duçar oldum; sen, merhamet edenlerin en merhametlisisin."
84. Biz de onun duasını kabul ettik. Katımızdan bir rahmet olarak ve ibadet
edenlere bir öğüt olsun diye başına gelen
sıkıntıyı giderdik. Ailesini ve onlarla birlikte onların bir mislini ona verdik.
85. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de an. Onların hepsi sabredenlerdendi.

İmam Rıza (a.s)'dan gelen rivayette, "len
nakdire aleyhi" ifadesine, "onu sıkıntıya sokmayacağız" anlamı verilmiştir. Nitekim Fecir
Sûresi'nde "fe kadere aleyhi rizkahu" ifadesi
de, "rızkını daralttı, sıktı" anlamındadır. "Len
nakdire aleyhi" ifadesine, "ona gücümüzün
yetmeyeceğini sandı" şeklinde mana vermek, peygamberlerin masumluk makamıyla çelişeceği için doğru olmaz. (bk. es-Safî,
Uyunu Ahbari'r-Rıza'dan naklen.)

88. Biz de onun duasını kabul ettik ve
onu üzüntüden kurtardık. İşte müminleri böyle kurtarırız.
89. Zekeriyya'yı da an. Hani o, Rabbine
yalvararak şöyle demişti: "Ey Rabbim!
Beni yalnız bırakma! Sen, mirasçıların
en hayırlısısın."
90. Biz de onun duasını kabul ettik;
ona Yahya'yı verdik, eşini de doğurmaya elverişli hâle getirdik. Onlar, iyi
işlere koşar; ümit ve korku ile bize yalvarır ve bize karşı mütevazı idiler.
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91. O kadını (Meryem'i) da an. O, ırzını
korudu; biz de ona kendi ruhumuzdan
üfledik; onu ve oğlunu âlemlere bir
ayet kıldık.
92. Gerçekten bu (İslam dini), tek bir
din olarak sizin dininizdir. Ben de sizin
Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin.
93. Ama onlar, dinlerini aralarında böldüler. Onların hepsi de bize döneceklerdir.
Dinde bölünme birçok ayette kınanmıştır.
Dinde bölünmenin temel sebebi, Allah'ın
belirlediği ölçüleri bırakıp kendi başına birtakım ölçülere, örneğin babalarının gidişatı
vb. ölçülere veya nefse uymaktır. Peygamber (s.a.a), kendisinden sonra ümmetin bölünmemesi ve haktan uzaklaşmamaları için
iki temel ölçü bırakmış ve bunların Kur'ân
ve Ehl-i Beyt'i olduğunu bildirmiştir. Fakat
insanlar, dünyaya düşkünlük, kıskançlık, kabile vb. bağnazlıklar yüzünden bu iki ölçüden her ikisini veya birini bırakarak ayrılığa
düşmüş ve çeşitli fırkalara ayrılmışlardır. Bu
yüzden tek çare, Emevîler, Abbasîler vb.
zulüm ve bozukluk üzere kurulu, Kur'ân ve
Ehl-i Beyt'ten kopuk, hatta onlara düşman
din anlayışlarının yerine Peygamber'in koyduğu ölçülere geri dönüp, o ölçüler çerçevesinde olan bir din anlayışına sahip
olmaktır.

94. Kim mümin olarak iyi işler yaparsa, artık onun çabasına nankörlük edilmez. Biz onun (iyiliklerini) hesabına
yazmaktayız.
95. Helak ettiğimiz şehirler için artık
(geri dönüş) yasaklanmıştır; onlar,
(dünyaya) geri dönemezler.
96-97. Ye'cuc ile Me'cuc (seddi) açıldığı, onlar her tepeden akın ettikleri ve
hak vaadin yaklaştığı zamana kadar
(bu böyle devam eder). Derken birden

küfre düşenlerin gözleri donakalır. "Yazıklar olsun bize! Bundan habersizdik.
Gerçekten biz zalim idik." derler.
98. Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız,
cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.
99. Eğer onlar ilah olsalardı, oraya girmezlerdi. Oysa hepsi orada sürekli kalırlar.
100. Orada onların sızlayıp inlemesi vardır ve onlar orada bir şey işitmezler.
101. (Ama) tarafımızdan kendilerine güzel bir söz verilen kimseler, işte onlar, ondan uzak tutulurlar.
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İmam Muhammed Bakır (a.s)'dan şöyle
nakledilmiştir: "Salih kullardan maksat, ahir
zamanda ortaya çıkacak olan Mehdi'nin
ashabıdır. Resulullah (s.a.a), "Eğer dünyadan yalnız bir gün bile kalsa, Allah Ehl-i
Beyt'imden birini göndererek zulüm ve adaletsizlikle dolan yeryüzünü eşitlik ve adaletle
dolduruncaya kadar o günü uzatır." buyurmuştur." bk. Mecmau'l-Beyan Tefsiri.

106. Gerçekten bunda, kulluk eden
topluluk için açık bir mesaj vardır.
107. Biz seni, ancak âlemlere rahmet
olarak gönderdik.
Bu ayetten anlaşıldığı üzere, Müslümankâfir herkes, Resulullah'ın ümmeti ve onun
mektebinin öğrencileridirler ve onun yüzü
hürmetine bu âlemdeki nimetlerden yararlanırlar. Onlardan bir kısmının mektepten
kaçmış öğrenci olmaları, onların Peygam
ber'e mensubiyetlerini gidermez. İstisnalar
hariç, ne durumda olurlarsa olsunlar, insanlara bu gözle bakmalıyız.

102. Onun uğultusunu duymazlar ve onlar, gönüllerinin dilediği nimetler içinde
sürekli kalırlar.
103. Büyük dehşet, onları üzmez. Melekler onları karşılarlar (ve onlara derler ki):
"İşte bu, size vadedilen gündür."
104. O gün, yazılı sayfaların tomarını dürer gibi göğü düreriz. Yaratılışı ilk defa
başlattığımız gibi, onu tekrar geri çeviririz. Bu, üzerimize aldığımız bir sözdür.
Kuşkusuz, biz bunu yapacağız.
105. Gerçekten Zikir'den (Tevrat'tan) sonra Zebur'da da, "Yeryüzüne mutlaka salih
kullarım mirasçı olacaklar." diye yazdık.

108. De ki: "Bana, sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedilmektedir. Şimdi siz (buna) boyun eğecek
misiniz?"
109. Eğer yüz çevirirlerse, de ki: "Ben
size eşit şekilde (hakkı) ilan ettim. Size
vadedilen azabın yakın mı, uzak mı olduğunu bilmiyorum."
110. "O, açıkça söylenen sözü de bilir,
gizlediğinizi de bilir."
111. "Bilmem, belki de bu, sizin için bir
imtihandır ve bir süreye kadar sizi yararlandırmak içindir."
112. (Peygamber): "Rabbim! Hak üzere hükmet. Rabbimiz, Rahman'dır ve
nitelemelerinize karşı O'ndan yardım
dilenir." dedi.

331

HAC SÛRESİ

CÜZ: 17, SÛRE: 22

(22)
HAC SÛRESİ
Medine'de inmiştir. Bazılarına göre,
51. ayetten 55. ayete kadar olan bölümü Mekke'de inmiştir. 78 ayettir.
Bu sûrenin 26-37. ayetleri hac amelleri hakkında olduğundan bu adı almıştır. İmam
Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Kim
Hac Sûresi'ni üç günde bir okursa, yıl dolmadan Beytullah'ın ziyareti için yolculuğa
çıkar. Eğer bu yolculukta ölürse, cennete
girer." (Ravi der ki:) "Eğer Ehl-i Beyt'e muhalif biri ise, durumu ne olur?" diye sordum.
İmam, "O zaman bulunduğu durum (azap)
biraz hafifletilir." dedi. (bk. Nuru's-Sekaleyn,
Sevabu'l-A'mal'dan naklen.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ey insanlar! Rabbinizden korkun!
Gerçekten kıyametin sarsıntısı, çok
korkunç bir şeydir.
2. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın, emzirdiğini unutup bırakır; her gebe
kadın, çocuğunu düşürür; insanların da
sarhoş olduğunu görürsün; oysa onlar
sarhoş değillerdir; fakat Allah'ın azabı
çok çetindir.
Ayette Peygamber'e (s.a.a) hitap edilmesi,
kıyametin dehşetinin bütün müminleri ve
velileri bile kapsayacak derecede şiddetli
olduğunu gösterir.

3. İnsanlardan, Allah hakkında bilgisi
olmadan tartışan ve her azgın Şeytan'a
uyan kimseler vardır.
4. Şeytan hakkında yazılmıştır: O, kendisini dost ve koruyucu edinen kimseyi saptırır ve yakıcı azaba doğru onu
sürüklerler.
5. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmek hakkında şüphede iseniz, (bilin

ki, kudretimizi) size açıklayalım diye,
sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra kan
pıhtısından (alakadan), sonra (yapısı) ta
mamlanmış ve tamamlanmamış olan et
parçasından (muzğadan) yarattık. Dilediğimizi, belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi çocuk olarak (ana
rahminden) dışarı çıkarırız. Sonra olgunluk çağına erişesiniz diye (sizi besleriz).
İçinizden kimi (çabuk) vefat eder ve kimi
de bildikten sonra hiçbir şey bilmez hâle
gelsin diye ömrün en aşağılık dönemine
eriştirilir. Yeryüzünü de kupkuru görürsün; ancak üzerine su indirdiğimizde
canlanır, kabarır ve her çeşit iç açıcı bitkiler verir.
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10. Bu (ceza), kendi ellerinle hazırlayıp
gönderdiklerinin karşılığıdır. Allah,
kullarına zulmeden değildir.
11. İnsanlardan bazısı da, Allah'a sadece bir yana yönelmiş olarak (eğrilik
içinde) ibadet eder. Ona bir iyilik dokunursa, bununla güven bulur; bir imtihana uğrarsa, yüz çevirir. O, dünyayı
da, ahireti de kaybetmiştir. İşte apaçık
hüsran budur.

6. İşte bunlar, Allah'ın hak olduğuna,
ölüleri dirilteceğine, gücünün her şeye
yettiğine delildir.
7. Ve kıyametin geleceğine, onda hiçbir
kuşku olmadığına ve Allah'ın kabirde
olanları dirilteceğine delildir.
8-9. İnsanlardan bazısı, ne bir ilme, ne
bir hidayete, ne de aydınlatıcı bir kitaba
dayanmadan (halkı) Allah yolundan saptırmak için yanlarını bükerek (tekebbürle) Allah hakkında tartışmaya girer. Ona
dünyada aşağılanma vardır ve ahirette
de yakıcı azabı ona tattırırız.

12. Allah'ı bırakıp, O'nun yerine kendisine ne bir zarar dokundurabilen,
ne de bir yararı olan şeye yalvarır. İşte
uzak sapıklık budur.
13. O, zararı faydasından daha yakın
olan bir şeye yalvarır. Ne kötü dost ve
koruyucu! Ve ne kötü arkadaş!
14. Allah, iman edip doğru işler yapan
kimseleri, altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Allah, dilediği şeyi
yapar.
15. Allah'ın, dünya ve ahirette ona
(peygambere) asla yardım etmeyeceğini sanmakta olan kimse, yukarıya
bir ip uzatsın, sonra (kendini) boğsun;
sonra baksın, bu çözümü onun öfkesini giderir mi?
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16. Böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Allah, dilediği kimseyi
hidayete erdirir.
17. İman edenler, Yahudiler, Sabiîler,
Hıristiyanlar, Mecusiler ve şirke düşenler arasında Allah, kıyamet günü
kesin hükmü verecektir. Allah, her
şeye şahittir.
18. Görmedin mi, göklerde olan herkes,
yerde olan herkes, güneş, ay, yıldızlar,
dağlar, ağaçlar, canlılar ve insanlardan
birçoğu O'na secde ederler. (İnsanlardan) birçoğuna da azaba uğramak hak
olmuştur. Allah kimi değersiz kılarsa,
artık ona değer veren olmaz. Allah, dilediği işi yapar.
Bu ve buna benzer ayetlerden hareketle Al
lah'ın dilemesinin keyfi bir irade olduğu kesinlikle söylenemez. Yüce Allah sonsuz ilim,
güç ve merhamete sahip olduğu için onun
bir şeyi dilemesi, ancak işaret edilen sıfatlarına dayanır. Ehl-i Beyt mektebinin akait
temellerinden biri, Allah'ın adil oluşudur.

19. Şu ikisi, Rableri hakkında birbirleriyle zıtlaşmış iki hasımdır. Küfre
sapanlara ateşten bir elbise biçilir ve

onların başlarının üzerine kaynar su
dökülür.
20. Karınlarında olan her şey ve derileri
onunla eritilir.
21. Bir de onlar için demir tokmaklar
vardır.
22. Uğradıkları üzüntüden dolayı ne zaman oradan çıkmak isteseler, oraya geri
çevrilirler ve (onlara) "Tadın yakıcı azabı!" (denir.)
23. Allah, iman edip doğru işler yapanları,
altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Orada altın bilezikler ve incilerle
süslenirler. Orada giysileri de ipektir.

CÜZ: 17, SÛRE: 22

HAC SÛRESİ

334

meti vardır, altmışı tavaf edenler, kırkı namaz kılanlar ve yirmisi Kâbe'ye bakanlar
içindir."

27. "İnsanlar arasında hac için duyuru
yap, gerek yaya olarak, gerekse uzak
yolları kat edip gelen zayıf develer
üzerinde sana gelsinler."
28. "Kendilerine ait yararlara şahit olsunlar ve belirli günlerde, Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiği (kurbanlık)
hayvanlar üzerine O'nun ismini ansınlar diye. Sonra onların etinden yiyin ve
zavallı yoksullara ondan yedirin."

24. Onlar, temiz söze ve hamde layık olan
Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.
25. Kâfir olanlara, (insanları) Allah'ın
yolundan ve yerlisi ile göçebeyi eşit
hakka sahip kıldığımız Mescidu'l-Ha
ram'dan alıkoyanlara ve orada haksızlık ederek eğrilik peşinde olanlara acı
bir azap tattırırız.
26. Hani İbrahim'e Beyt'in yerini belirlemiş ve (ona demiştik ki): "Hiçbir şeyi
bana ortak koşma ve evimi tavaf edenler,
ibadet için ayakta duranlar, rükû edenler
ve secde edenler için temizle."
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Al
lah Teala'nın Kâbe'nin etrafında yüz yirmi rah

Belirli günlerden maksat, kurban bayramı
günü ve onu takip eden üç gündür. Bu
açıklama, İmam Cafer Sadık (a.s)'dan rivayet edilmiştir. İmam Ali (a.s) ve İmam Sadık
(a.s)'dan nakledilen diğer bir rivayete göre
ise maksat, zilhiccenin ilk on günüdür. Bu
günler, bilinen ibadet günleri olduğundan
her iki ihtimal de geçerli olabilir. (bk. Nuru'sSekaleyn.)

29. "Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve o Beyt-i Atik'i
tavaf etsinler."
Beyt-i Atik, Ka'be'nin adlarındadır ve eski
veya özgür ev anlamındadır.

30. İşte (ilahî hükümler) böyledir. Kim
Allah'ın saygın kıldığı şeylere saygı
gösterirse, bu, Rabbinin katında onun
için daha iyidir. Açıklanacaklar dışında kalan hayvanlar size helal kılındı.
O hâlde, pislik olan putlardan kaçının;
batıl sözden uzak durun.
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31. Allah'a ortak koşmadan O'na yönelin. Allah'a ortak koşan, gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgârın
kendisini uzak bir yere attığı bir şey
gibidir.
32. İşte budur (Allah'ın hükümleri).
Kim Allah'ın şiarlarına saygı gösterirse, bu, kalplerdeki takvadandır.
33. Sizin için onlarda (kurbanlık hayvanlarda) belli süreye
kadar birtakım yararlar vardır.
Sonra onların (kesilme için) varacakları yer, Beyt-i Atik'tir.
34. Allah'ın kendilerine rızk olarak
verdiği hayvanlar üzerine O'nun ismini anmaları için her ümmete bir ibadet merasimi belirledik. İlahınız, tek
ilahtır; öyleyse O'na teslim olun. İtaat
ederek kalpleri güvene kavuşanları
müjdele.
35. Öyle kimselerdir ki Allah anılınca
kalpleri ürperir; başlarına gelen sıkıntılara sabrederler; namazı hakkıyla yerine getirirler ve kendilerine verdiğimiz
rızklardan (Allah yolunda) harcarlar.
36. Kurbanlık büyük develeri de sizin için Allah'ın şiarlarından kıldık.
Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar,
ayakta iken üzerlerine Allah'ın adını
anın. Yanları üzere yere düştüklerinde ise, onlardan yiyin, yoksula ve zavallıya da ondan yedirin. İşte şükre-

dersiniz diye o hayvanları böylece sizin
emrinize verdik.
Develer güçlü hayvanlar olmalarına rağmen
evcil oldukları için insan, onlarda kolayca istediği gibi tasarruf edebiliyor. Bu da şükrü gerektiren nimetlerdendir.

37. Onların etleri ve kanları asla Allah'a
ulaşmaz. Sadece sizin takvanız O'na
ulaşır. Böylece sizi hidayete erdirdiği
için Allah'ı büyüklükle anasınız diye bu
hayvanları sizin emrinize verdi. İyileri
müjdele.
38. Kuşkusuz, Allah iman edenleri savunur. Allah, hıyanet eden hiçbir nankörü
sevmez.
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kurtulduğu gibi, ibadet yerleri de korunabilir. Bundan da anlaşılıyor ki, kişilere yapılan
haksız saldırılar gibi, dine yapılan taarruz ve
saldırıya karşı da direnmek ve savaşmak
gerekir.

41. Onlara yeryüzünde güç ve iktidar
verirsek, namazı hakkıyla kılar, zekâtı
verir, marufu emreder ve münkerden
sakındırırlar. İşlerin sonu Allah'a aittir.
42. Eğer seni yalanlıyorlarsa, (şunu bil
ki,) onlardan önce Nuh, Ad ve Semud
kavimleri de yalanladılar.
43. İbrahim'in kavmi ve Lut'un kavmi
de (yalanladılar).
44. Medyen halkı da. Musa da yalanlanmıştı. Kâfirlere işte böyle süre verdim; sonra onları yakaladım. (Bak,)
benim azabım nasılmış?!

39. Kendilerine savaş açılanlara, zulme
uğradıkları için cihad izni verildi. Kuşkusuz, Allah onları zafere ulaştırmaya
kadirdir.
40. Onlar, sadece "Rabbimiz Allah'tır."
demeleri yüzünden haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Allah, insanlardan bir
kısmını diğer bir kısmı ile defetmesiydi,
içinde bol bol Allah'ın ismi anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler
yıkılıp giderdi. Allah, kendisine yardım
edene mutlaka yardım eder. Allah, güçlüdür ve üstündür.
Bu ayete ve cihad ile ilgili diğer ayetlere dikkat ettiğimizde İslam'da cihadın genelde savunma nitelikli olduğu anlaşılır. Bu savunma
sayesinde, zulme uğrayan insanlar zulümden

45. (Halkı) zulmeden nice şehirler vardı ki, onları helak ettik. Artık o şehirler
tavanları üzerine çökmüştür. Nice kullanılmayan kuyular ve yüksek saraylar
(geriye) kalmıştır.
Yani evlerin ilk önce tavanları yıkılmış, sonra da duvarlar veya direkler o tavanların
üzerine çökmüştür. Duvarlar ve direkler tavanlara oranla daha dayanıklı olduğu için
ilk önce tavanlar yıkılır, sonra da direkler ve
duvarlar onların üzerine çöker.

46. Niçin yeryüzünde dolaşmazlar ki,
düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olsun? Gerçek şu ki (yalnız) gözler kör olmaz; göğüslerde olan kalpler
(de) kör olur.
İmam Zeynülabidin (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Her kulun dört gözü vardır. İki gözle
din ve dünya işlerini görür ve diğer iki gözle
de ahiret işlerini görür. Allah bir kul için hayır dilerse, onun kalbindeki gözlerini açar, o
gözleriyle ayıplarını ve ahiret işlerini görür.
Ama bundan başka bir şey dilerse, onun
kalbini kendi hâline bırakır." (bk. es-Safî, etTevhid'den naklen.)
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47. Senden azabın çabuk gelmesini isterler. Allah, asla sözünden caymaz.
Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir.
48. (Halkı) zulmeden nice şehirler vardı ki, onlara süre verdim; sonra onları
yakaladım. Dönüş banadır.
49. De ki: "Ey insanlar! Kuşkusuz,
ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım."
50. İman edip doğru işler yapanlara
bağışlanma ve değerli rızk vardır.
51. (Bizi) yenik düşürmek için ayetlerimizi inkâra çalışanlar, işte onlar cehennemliklerdir.
52. Senden önce hiçbir resul veya nebi
göndermedik ki, o, bir şeyi arzu ettiğinde, Şeytan onun arzusuna bir şey
katmaya kalkışmasın. Allah, Şeytan'ın
kattığı şeyi yok eder. Sonra Allah, kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

53. Allah, Şeytan'ın ortaya attığı şeyleri
kalplerinde hastalık olan ve kalpleri katılaşmış kimselere bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Zalimler, derin bir
ayrılık içindedirler.
54. Bir de, kendilerine ilim verilenler, bunun Rabbinden gelen bir hak olduğunu
bilsinler de ona iman etsinler ve kalpleri
onunla güven bulsun. Allah, iman edenleri doğru yola iletendir.
55. Küfre düşenler, o saat (kıyamet) kendilerine ansızın gelinceye veya sonrası
olmayan bir günün azabı onlara ulaşıncaya kadar sürekli onun hakkında şüphe
ederler.
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56. İşte o gün, hakimiyet Allah'a aittir. O,
aralarında hüküm verir. İman edip doğru
işler yapanlar nimetlerle dolu cennetlerdedirler.
57. Küfre düşüp bizim ayetlerimizi yalanlayanlar için de aşağılayıcı azap vardır.
58. Allah yolunda hicret eden, sonra öldürülen veya ölenlere, kuşkusuz, Allah
iyi bir rızk verir. Allah, rızk verenlerin en
iyisidir.
59. Onları, beğenecekleri yere yerleştirir.
Allah, bilendir ve halimdir.
60. Evet böyledir. Kim, kendisine yapılan
eziyete misliyle karşılık verir, sonra zul-
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me uğrarsa, mutlaka Allah ona yardım
eder. Allah, affeden ve bağışlayandır.
61. Bu böyledir. Çünkü Allah, geceyi
gündüze ve gündüzü geceye dâhil etmektedir. Allah, işiten ve görendir.
62. Bu böyledir. Çünkü Allah haktır ve
O'nu bırakıp da yalvardıkları şeyler
batıldır. Allah yücedir, büyüktür.
63. Allah'ın gökten su indirdiğini, sonuçta yeryüzünün yemyeşil olduğunu
görmedin mi? Allah, incelikleri bilen
ve her şeyden haberdar olandır.
64. Göklerde ve yerde olan her şey
O'nundur. Ve kuşkusuz, Allah zengindir, övgüye layıktır.
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65. Allah'ın yerde olan her şeyi ve emri
uyarınca denizde dolaşan gemileri sizin emrinize verdiğini görmedin mi?
Göğü de, izni olmaksızın yere düşmekten O korur. Allah, insanlara çok
şefkatli ve merhametlidir.
66. Sizi dirilten, sonra sizi öldürecek,
sonra yine sizi diriltecek olan O'dur.
Gerçekten insan, çok nankördür.
67. Her ümmete, yerine getirmeleri
için bir ibadet şekli belirledik. Öyleyse bu konuda asla seninle tartışmasınlar. Sen, Rabbine çağır. Kuşkusuz sen,
doğru bir hidayet üzeresin.
Allah, son Peygamber'in dinine varıncaya
kadar çeşitli dönemlerin insanlarına özel
şeriatlar indirmiştir. Son Peygamber'in gelmesiyle o din ve ibadet şekilleri kaldırılmıştır.
Başka bir ihtimale göre ayet, hakkı kabul
etmeyen kimselere ceza veya imtihan olarak batıl din icat etme gücü verildiğine de
işaret olabilir.

68. Eğer seninle tartışırlarsa, "Allah, sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir." de.
69. Allah, kıyamet günü ayrılığa düştüğünüz konular hakkında aranızda
hüküm verecektir.
70. Allah'ın gökte ve yerde olan her
şeyi bildiğini bilmez misin? Şüphesiz

bunlar, bir kitaptadır. Şüphesiz bu iş,
Allah'a pek kolaydır.
71. Allah'ı bırakıp da hakkında bir delil
indirmediği ve kendilerinin de haklarında herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları
şeylere taparlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.
72. Onlara ayetlerimiz apaçık okununca, küfre düşenlerin yüzünde inkârı fark
edersin. Neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyan kimselere saldıracaklar. De
ki: "Bundan daha kötüsünü size bildireyim mi? (Varacağınız yer) Ateş! Allah,
onu küfre düşenlere vadetmiştir. O, ne
kötü varılacak sondur!"
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77. Ey iman edenler! Rükû edin, secde
edin, Rabbinize ibadet edin ve hayır işler yapın ki, kurtuluşa eresiniz.

73. Ey insanlar! Bir örnek verildi, onu
dinleyin: Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız, bir araya gelseler de bir sinek bile
yaratamazlar. Sinek onlardan bir şeyi kapacak olsa, onu kurtaramazlar. İsteyen ve
istenen, her ikisi de güçsüz!
74. Allah'ın makamını gereği gibi bilmediler. Allah güçlüdür, üstündür.
75. Allah, meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Allah işitendir, görendir.
76. Onların önünde olan her şeyi ve arkalarında olan her şeyi bilir. Bütün işler,
Allah'a döner.

78. Allah uğrunda, gerektiği gibi cihad edin. O, sizi seçti ve dinde size bir
zorluk yüklemedi. Babanız İbrahim'in
dinine uyun. Peygamber'in size şahit olması ve sizin de insanlara şahit
olmanız için, O, daha önce ve bunda
(Kur'ân'da) size Müslüman adını verdi. Artık namazı hakkıyla kılın, zekât
verin ve Allah'a sarılın. O, sizin mevlanızdır (sahibinizdir). Ne güzel mevla
ve ne güzel yardımcıdır!
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:
"Peygamber (s.a.a) bir müfrezeyi sefere
gönderdi. Görevlerini yapıp döndüklerinde, "Merhaba! Küçük cihadı bitirenler ve
henüz büyük cihadı gerçekleştirmeyenler!"
buyurdu. Orada bulunanlar, "Ey Allah'ın
Resulü! Büyük cihad nedir?" diye sorduklarında, "Nefisle cihad etmektir." diye karşılık verdi." (bk. Vesailu'ş-Şia, cihadu'n-nefs,
bab: 1, hadis: 1.)
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(23)
MÜ'MİNÛN SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 118 ayettir.
Bu sûre, adını müminlerin kurtuluşunu
açıklayan birinci ayetinden almaktadır. İmam Sadık (a.s)'dan şöyle
nakledilmiştir: "Kim Müminûn Sûresi'ni
okursa, Allah, onun akıbetini saadete
dönüştürür.
Kim bu sûreyi her hafta okumayı âdet edinirse, Peygamber'le birlikte, resullerin ve
nebilerin yanında en yüce Firdevs cennetine yerleşir." (bk. es-Safî Tefsiri, Sevabu'lA'mal'dan naklen.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Gerçekten müminler kurtuluşa ermişlerdir.
2. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler
Resulullah (s.a.a)'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Kimin bedeninin huşusu kalbinin huşusundan daha fazla olursa, bu, nifaktır."
Namazında sakalıyla oynayan birisini gördüğünde şöyle dedi: "Eğer kalbinde huşu
olsaydı, azası da huşu içinde olurdu."

3. Boş işlerden uzak dururlar.
4. Zekâtı verirler.
5. İffetlerini korurlar.
6. Sadece eşleri ve sahip oldukları cariyeleri bunun dışında; çünkü (bunlarla
ilişkiye girmekten dolayı) kınanmazlar.
7. Kim bu sınırların ötesine geçmek isterse, işte onlar, haddi aşanlardır.
8. Onlar, emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler.
9. Onlar, namazlarını korurlar.
10. İşte bunlardır mirasçılar.
11. Firdevs'e varis olurlar, orada ebedi
kalırlar.
12. Gerçekten biz insanı, çamurdan
olan bir süzmeden yarattık.

13. Sonra onu nutfe hâlinde sağlam bir
yere yerleştirdik.
14. Sonra nutfeyi kan pıhtısına (alakaya)
dönüştürdük. Kan pıhtısını da bir çiğnemlik ete çevirdik. Sonra bir çiğnemlik
eti de kemiklere dönüştürdük. Sonra o
kemikleri etle kapladık. Sonra ona yeni
bir yaratılış verdik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne yücedir!
15. Sonra siz, bunun ardından mutlaka
öleceksiniz.
16. Sonra siz, kıyamet günü muhakkak
dirileceksiniz.
17. Gerçekten üzerinizde yedi yol yarattık. Biz, yaratmaktan gafil değildik.
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21. Şüphesiz, size (büyükbaş) hayvanlarda bir ibret vardır. Onların karınlarındakinden size içiriyoruz. Onlarda
sizin için çok faydalar vardır ve onların etlerinden yersiniz.
22. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
23. Gerçekten biz, Nuh'u kavmine
gönderdik. "Ey kavmim! Allah'a ibadet edin; sizin O'ndan başka ilahınız
yoktur. Sakınmaz mısınız?" dedi.

18. Gökten belli ölçüde su indirdik ve
onu yerde yerleştirdik. Onu gidermeye
de mutlaka gücümüz yeter.
19. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve
üzüm bağları var ettik. Oralardan çok
meyve elde etmektesiniz ve onlardan yemektesiniz.
20. Sina dağında da yetişen bir ağaç var
ettik ki, o ağaç, hem yağ, hem de yiyenler
için katık verir.
Sıbğ, kök itibarıyla boya anlamındadır ve yemekte yağ ve sirke gibi ekmeğin ıslatılıp yenilmesini sağlayan sıvı katıklara denir. Böylece
ayette zeytin yağını yemeğin hazmındaki rolüne de işaret vardır.

24. Kavminin küfre sapmış önderleri dediler ki: "Bu, ancak sizin gibi bir
beşerdir. Size egemen olmak istiyor.
Allah dileseydi, melekler indirirdi. Biz
önceki babalarımızdan böyle bir şey
duymadık."
25. "Bu, ancak deliliği olan bir kişidir.
Bir süre ona katlanıp bekleyin."
26. (Nuh,) "Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et." dedi.
27. Bunun üzerine ona vahyettik ki,
bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Emrimiz geldiğinde ve tandırdan su fışkırınca, her cinsten bir
çift ve -aleyhinde önceden belirlenmiş
hüküm olan kimse dışında- aile fertlerini gemiye al. Zulmedenler hakkında
benimle konuşma. Kuşkusuz, onlar
boğulacaklardır.
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28. Sen ve beraberinde bulunanlar gemiye yerleşince, de ki: "Hamd, bizi o zalim
topluluktan kurtaran Allah içindir."
29. Ve de ki: "Ey Rabbim! Bizi kutlu bir
yere indir. Çünkü sen, indirenlerin en
iyisisin."
30. Kuşkusuz, bu olayda çeşitli ayetler
vardır. Gerçekten biz (kulları) deneriz.
İmam Ali'den (a.s) şöyle nakledilmiştir: "Al
lah, size zulmetmemek hakkında size güvence vermiştir; ama sizi denememek
hakkında size güvence vermemiş ve şöyle
demiştir: "Kuşkusuz, bu olayda çeşitli ayetler
vardır. Gerçekten biz (kulları) deneriz." (bk.
Nuru's-Sekaleyn Tefsiri, Nehcü'l-Belağa'dan
naklen.)

31. Sonra onların ardından başka bir
kuşak meydana getirdik.
32. Onların arasında, "Allah'a ibadet
edin; sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Hâlâ sakınmaz mısınız?" diye (tebliğ etmesi için) kendilerinden olan bir
elçi gönderdik.
33. Kavminden, küfre düşerek ahiret
buluşmasını yalanlayan ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz ileri
gelenler, "Bu, ancak sizin gibi bir beşerdir. Sizin yediğinizden yemekte ve sizin içtiğinizden içmektedir." dediler.

37. "Dünya hayatından başka bir hayat
yoktur. Ölürüz ve yaşarız. (Ölümden
sonra) tekrar diriltilecek değiliz."
38. "O, sadece Allah'a yalan isnat eden
bir adamdır; biz ona inanmıyoruz."
39. (O peygamber,) "Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et." dedi.

34. "Kendiniz gibi bir beşere boyun
eğerseniz, mutlaka zarar ederseniz."

40. (Allah,) "Kısa bir süre sonra onlar pişman olacaklardır." dedi.

35. "Öldükten, toprak ve kemik yığını
olduktan sonra, (kabirlerden) çıkarılacağınızı mı size vadediyor?!"

41. Hak üzere öldürücü bir çığlık onları
yakaladı da onları bir çerçöpe çevirdik.
Kahrolsun zalim topluluk!

36. "Ne de uzaktır size verilen bu vaatler!"

42. Sonra onların ardından başka kuşaklar var ettik.
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47. "Kavimleri bize tapınmakta olan,
bizim gibi iki adama mı iman edeceğiz?!" dediler.
48. Böylece o ikisini yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.
49. Belki onlar (İsrailoğulları) hidayete
erişirler diye Musa'ya kitabı verdik.
50. Meryem oğlunu ve annesini de bir
ayet yaptık ve onları, akarsuyu olan
düz bir yaylaya yerleştirdik.
51. Ey Peygamberler! Temiz şeylerden
yiyin ve iyi işler yapın. Kuşkusuz, ben
yaptığınız işleri hakkıyla bilirim.

43. Hiçbir ümmet, kendi süresinden ne
ileri geçer, ne de geri kalır.
44. Sonra elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Ne zaman bir ümmete peygamberi geldiyse, onu yalanladılar. Biz de onları yok edip birbirlerine ekledik ve onları
dillerde dolaşan efsanelere dönüştürdük.
İman etmeyen topluluk uzak olsun!
45. Sonra ayetlerimizle ve apaçık delille
Musa ve kardeşi Harun'u gönderdik.
46. Firavun'a ve onun (kavminin) seçkinlerine. Fakat onlar böbürlendiler. Onlar,
büyüklük taslayan bir topluluk idiler.

52. Kuşkusuz bu, tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir; ben de sizin Rabbinizim; öyleyse benden sakının.
53. Fakat onlar (insanlar), işlerini aralarında böldüler. Her topluluk, kendi
yanında olan şeyden hoşnuttur.
54. Şimdi sen onları kendi saplantıları
ile bir süre baş başa bırak.
55-56. Mal ve çocuklar ile kendilerini
takviye etmekle onlara iyilik yaptığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değiller.
57. Kuşkusuz, Rablerinin korkusundan titreyenler;
58. Rablerinin ayetlerine inananlar;
59. Rablerine ortak koşmayanlar;
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60. Verdiklerini, Rablerine dönecekleri
için kalpleri ürpererek (Allah yolunda)
verenler;
61. İşte onlar, iyiliklere koşarlar ve iyi
işlerde yarışırlar.
62. Hiçbir kimseyi gücü dışındaki bir
şeyle yükümlü kılmayız. Katımızda
hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlara asla zulmedilmez.
63. Hayır; onların kalpleri, bu gerçek
hususunda gaflet içindedir. Bunun dışında onların yapmakta oldukları bir
takım diğer işler de vardır.
64. Nihayet, bolluk içinde şımaran azgınlarını azaba çektiğimiz zaman, feryat ve figan ederler.
65. (Boşuna) figan etmeyin bugün!
Bizim tarafımızdan yardım görmeyeceksiniz.

70. Yoksa onda delilik mi var diyorlar?
Hayır; o, kendilerine hakkı getirmiştir;
onların çoğu ise haktan hoşlanmazlar.

66. Bizim ayetlerimiz size okunuyordu
ve siz gerisin geriye gidiyordunuz.

71. Hak, onların isteklerine uyacak olsaydı, gökler, yeryüzü ve bunlarda olanlar
bozulurdu. Oysa biz onlara öğütlerini
(Kur'ân'ı) getirdik; ama onlar öğütlerinden yüz çevirmekteler.

67. Ona karşı kibirlenerek gece sohbetlerinde saçmalıyordunuz.
68. Onlar bu söz (Kur'ân) üzerinde
hakkıyla düşünmediler mi? Yoksa onlara, daha önceki babalarına gelmeyen
bir şey mi geldi?
69. Yoksa onlar, peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr
ediyorlar?

72. Yoksa onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Oysa Rabbinin vereceği karşılık
daha iyidir. O, rızk verenlerin en iyisidir.
73. Doğrusu, sen onları doğru yola hidayet etmektesin.
74. Ahirete inanmayanlar, bu yoldan şiddetle sapmışlardır.
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79. Yeryüzünde sizi yaratıp yayan O'dur. (Sonunda da) toplatılıp O'na doğru götürüleceksiniz.
80. Dirilten ve öldüren O'dur. Gece ve
gündüzün değişimi de O'na aittir. Düşünmez misiniz?
81. Oysa onlar, öncekilerin dediklerini
dediler.
82. "Ölüp toprak ve kemik olduğumuz
zaman mı bizler tekrar diriltileceğiz?!"
dediler.
83. "Önceden de bize ve babalarımıza
bu vaatte bulunulmuştu. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir."
84. "Eğer biliyorsanız, (söyleyin bakalım,) yer ve onda bulunanlar kimindir?" de.
75. Eğer onlara acısak ve uğramış oldukları zorluğu gidersek, kendi azgınlıklarını körlük içinde ısrarla sürdürürler.
76. Gerçekten biz onları azaba tutturduk,
ama onlar yine Rablerine karşı boyun eğmediler. ve O'na yalvarmıyorlar.
Bu ayetle ilgili olarak İmam Muhammed Bâkır
(a.s)'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "…Tazarru, elleri (göğe) kaldırıp yalvarmaktır." (bk.
el-Burhan Tefsiri, el-Kâfî'den naklen.)

77. Kendilerine, azabı çetin olan bir kapı
açtığımızda, şaşkına uğrar ve umutlarını
kaybederler.
78. Size işitme gücü, göz ve kalp veren
O'dur. Ama siz, pek az şükrediyorsunuz.

85. "Allah'ındır." diyecekler. "Öyleyse
öğüt almaz mısınız?" de.
86. "Yedi göğün Rabbi ve büyük Arş'ın
Rabbi kimdir?" de.
87. "(Yedi gök de, Arş da) Allah'ındır."
diyecekler. "Şu hâlde çekinmez misiniz?" de.
88. "Eğer biliyorsanız, (söyleyin bakalım,) herkesin ve her şeyin egemenliğini elinde tutan, kendisi her şeye sığınak olan, fakat kendisi sığınmayan
kimdir?" de.
89. "(Bu nitelikler) Allah'a aittir." diyecekler. "O hâlde nasıl aldanıyorsunuz?" de.
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90. Gerçekte biz onlara hakkı getirdik.
Onlar ise yalancıdırlar.
91. Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir.
O'nunla beraber bir ilah da yoktur.
Yoksa her ilah, kendi yarattığını alıp
götürürdü ve birbirlerine üstünlük
taslarlardı. Allah, onların yakıştırdığı
sıfatlardan münezzehtir.
92. Gizliyi de, açık olanı da bilir. O, müşriklerin koştukları ortaklardan yücedir.
93. De ki: "Ey Rabbim! Eğer onlara vadedilen azabı mutlaka bana göstereceksen,
94. Bu durumda zalim topluluğun
içinde bana yer verme Rabbim!"
95. Gerçekten biz, onlara vadettiğimiz
azabı sana göstermeye mutlaka kadiriz.
96. Sen, kötülüğü en iyi olan yöntemle
sav. Biz, onların yakıştırdıkları nitelikleri çok iyi biliyoruz.
İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Hz. Muhammed (s.a.a), peygamberlikle görevlendirildiğinden itibaren Allah
karşısında tevazu olsun diye asla yaslanarak bir şey yemedi; yanında oturan birine
asla dizlerini göstermedi; kendisine el veren
birine o elini çekmedikçe elini çekmedi;
kendisine yapılan hiçbir kötülüğe karşılık
vermedi; Allah buyurmuştur ki: "Sen, kötülüğü en iyi olan yöntemle sav." O da öyle
yaptı; ve hiçbir saili reddetmedi; bir şey
olursa verir, olmazsa "Allah sana verir." diye
dua ederdi…" (bk. el-Kâfî, c.8, s.166.)

97. De ki: "Rabbim! Şeytan'ın vesvesesinden sana sığınıyorum."
98. "Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından sana sığınıyorum."

sinlikle böyle olmaz. Bu, ancak onun söylediği (boş) bir laftan ibarettir. Onların
gerisinde, tekrar dirilecekleri güne kadar
süren bir berzah (ara dönem) vardır.
101. Sûr'a üflenince, artık aralarında akrabalık ilişkileri kalmaz ve birbirlerini de
sormazlar.
102. Kimin tartıları ağır olursa, işte onlardır kurtuluşa erenler.

99. Nihayet onlardan birine ölüm gelince der ki: "Rabbim! Beni geri çevir.

103. Kimin de tartıları hafif gelirse, kendi varlıklarını boşa harcayanlar onlardır.
Onlar cehennemde sürekli kalırlar.

100. Belki geride bıraktığım şeyler hususunda iyi işler yaparım." Hayır, ke-

104. Ateş yüzlerini yakar ve orada yüzlerinin eti dökülmüş vaziyettedir.
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110. "Ama siz onları alaya alırdınız.
Öyle ki onlar (ile alay etmeniz) beni
anmayı size unutturdu. Ve siz onlara
gülüp duruyordunuz."
Onlara karşı bu davranışınız, beni
unutmanıza yol açtı.
111. "Gerçekten ben, bugün, sabrettikleri için onları mükâfatlandırdım."
112. (Allah,) "Yeryüzünde yıllar hesabıyla ne kadar kaldınız?" der.
113. "Bir gün veya bir günün bir bölümü kadar kaldık. İşte sayanlara sor."
derler.
105. Ayetlerimiz size okunuyordu da, siz
onları yalanlıyordunuz değil mi?
106. Derler ki: "Rabbimiz! Bedbahtlığımız
bize galip geldi ve biz, sapık bir topluluk
idik."
107. "Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Tekrar (kötü işlerimize) dönersek, artık biz
zalim kimseleriz."
108. (Allah) şöyle der: "Orada susup kalın ve benimle konuşmayın!"
109. "Çünkü mümin kullarımdan bir kesim, "Rabbimiz! Biz iman ettik; bizi bağışla
ve bize merhamet et.Gerçekten sen, merhamet edenlerin en iyisisin." derlerdi."

114. (Allah,) "Sadece az bir süre kaldınız. Keşke (bunu dünyadayken) bilseydiniz!" der.
115. "Sizi boşuna yarattığımızı ve bize
döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?!"
116. Gerçek hükümdar olan Allah, pek
yücedir! O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, değerli Arş'ın Rabbidir.
117. Kim delili olmadığı hâlde Allah'ın
yanı sıra başka bir ilaha yalvarırsa,
onun hesabı Rabbine kalmıştır. Kuşkusuz, kâfirler kurtuluşa ermezler.
118. De ki: "Rabbim! Bağışla ve merhamet et. Gerçekten sen, merhamet edenlerin en iyisisin."
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(24)
NÛR SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 64 ayettir.
Bu sûrenin "Nur Sûresi" diye isimlendirilişi, Al
lah'ın nurunu söz konusu eden 35. ayetten
dolayıdır. İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Mallarınızı ve iffet yerlerinizi Nur
Sûresi'ni okumakla koruyun. Kadınlarınızı da
bu sûreyi okumakla koruyun. Kim her gün
veya her gece bu sûreyi okumayı âdet edinirse, onun ailesinden hiçbiri o ölünceye kadar zina etmez. Ölünce de yetmiş bin melek
onu mezarına kadar uğurlarlar. O meleklerin
hepsi, o kabrine girinceye kadar ona dua
eder, onun için bağışlanma dilerler."

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Bu, indirdiğimiz ve farz kıldığımız
bir sûredir. Belki öğüt alırsınız diye
onda apaçık ayetler indirdik.
2. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin
her birine yüz kırbaç vurun. Allah'a ve
ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'ın
dininde onlara acımanız tutmasın. Onların cezalandırılmalarında müminlerden
bir topluluk da hazır bulunsunlar.
3. Zina eden erkek, sadece zina eden
veya müşrik olan kadınla evlenir. Zina
eden kadınla da sadece zina eden veya
müşrik olan erkek evlenir. Bu, müminlere haram kılınmıştır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 128)

4. İffetli olan kadınları zina ile suçlayıp,
sonra dört şahit getirmeyenlere seksen
kırbaç vurun ve onların şahitliğini de
asla kabul etmeyin. Onlar fasıktırlar.
5. Fakat ondan sonra tövbe edip düzelenler müstesnadır. Kuşkusuz, Allah
bağışlayandır ve merhamet edendir.
6. Eşlerini zina ile suçlayıp kendilerinden başka şahitleri olmayan erkeklere

gelince, onlardan her birinin şahitliği, doğru konuştuğuna dair Allah'a yemin ederek
dört defa şahitlik etmesiyle gerçekleşir.
7. Beşinci defada da, "Eğer yalan söyleyenlerden ise, Allah'ın laneti kendi üzerine olsun." diye şahitlik etmelidir.
8. Kadının, kocasının yalan söylediğine
dair Allah'a yemin ederek dört defa şahitlik etmesiyle ceza ondan kalkar.
9. Beşinci defada da, "(Kocası) doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın laneti kendi üzerine olsun." diye şahitlik etmelidir.
10. Ya Allah'ın size lütuf ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden ve hikmet sahibi olmasaydı (hâliniz ne olurdu)?
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14. Allah'ın dünya ve ahirette size yönelik lütuf ve merhameti olmasaydı,
daldığınız bu konudan dolayı büyük
bir azaba uğrardınız.
15. Hani bu yalanı birbirinizden alıyor
ve bilginiz olmadığı bir şeyi söylüyordunuz ve bunu önemsiz bir şey sanıyordunuz. Oysa bu, Allah'ın katında
büyük bir günahtır.
16. Onu duyduğunuzda, "Bunu konuşmamız bize yakışmaz. (Allah'ım!)
Sen her eksiklikten münezzehsin. Bu,
büyük bir iftiradır." deseydiniz ya!
11. O büyük yalanı uyduranlar sizden
bir topluluktur. Bunu kendiniz için kötü
sanmayın; bilakis bu, sizin için bir hayırdır. Onlardan her birine, kazandığı günah
vardır. İçlerinden bu günahın önemli kısmını üstlenene ise, büyük bir azap vardır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 129)

12. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkek
ve mümin kadınların, kendileri hakkında
iyilik düşünüp, "Bu, apaçık bir iftiradır."
demeleri gerekmez miydi?
13. Buna dört şahit getirselerdi ya! Şahitler getirmediklerine göre, işte onlar, Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir.

17. İman etmiş iseniz, Allah size bir
daha buna benzer bir işe dönmeyesiniz diye öğüt verir.
18. Allah, ayetlerini size açıklıyor. Allah, bilendir ve hikmet sahibidir.
19. İman edenlerin içerisinde çirkin işlerin yayılmasını arzu edenlere dünyada ve ahirette acı bir azap vardır. Allah
bilir ve siz bilmezsiniz.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 130)

20. Allah'ın size lütuf ve merhameti
olmasaydı ve Allah şefkatli ve merhamet eden olmasaydı (şiddetli bir azaba uğrardınız).
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21. Ey iman edenler! Şeytan'ın adımlarını takip etmeyin. Kim Şeytan'ın
adımlarını takip ederse, gerçekten
Şeytan, ona edepsizliği ve kötülüğü
emreder. Allah'ın size lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse
asla (kötülüklerden) arınamazdı. Ancak Allah dilediğini arındırır. Allah,
işitendir ve bilendir.
22. Üstünlük ve imkân sahibi olanlar,
yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından vermeyi esirgemesinler. Affetsinler, göz
yumsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını
istemiyor musunuz? Allah, bağışlayandır ve merhamet edendir.
23. İffetli, (kötülüklerden) habersiz
mümin kadınları zina ile suçlayanlar,
dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir
(Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmışlardır). Onlara büyük bir azap vardır.
24. O gün dilleri, elleri ve ayakları yaptıkları işler hakkında aleyhlerinde şahitlikte bulunacaktır.
25. İşte o gün, Allah onların hak ettiği cezayı tam olarak onlara verir ve
Allah'ın apaçık hak olduğunu bilirler.
26. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü
erkekler de kötü kadınlara (yaraşır).

Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara (yaraşır). Bunlar, onların söyledikleri sözlerden uzaktırlar. Bunlara bağışlanma ve değerli rızk
vardır.
27. Ey iman edenler! Kendi evinizden
başka bir eve, bilgi verip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, sizin için
daha hayırlıdır. Olur ki öğüt alırsınız.
Yani habersizce ve izin almadan başkalarının
evine girmeyin. Rivayete göre Ebu Eyyub elEnsarî şöyle demiştir: Resulullah (s.a.a)'e, "Bilgi vermek nasıl olur?" diye sorduk. Resulullah
(s.a.a), "Kişinin, ev halkının duyacağı şekilde
Subhanallah, Elhamdulillah ve Allahu Ekber…
demesi veya öksürmesi bilgi vermektir." dedi.
(bk. Mecmau'l-Beyan.)
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29. İçinde size ait eşya olan ve oturulmayan evlere (bilgi vermeden) girmenizde size bir sakınca yoktur. Allah,
açığa vurduğunuzu da, gizlediğinizi de
bilmektedir.

31. Mümin kadınlara da söyle: Bakışlarını kontrol etsinler ve mahrem yerlerini korusunlar. Açıkta olanı dışında
süslerini açmasınlar. Başörtülerini, yakalarının üzerine salıversinler. Süslerini
kocaları, babaları, kocalarının babaları,
oğulları, kocalarının oğulları, erkek
kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları,
kız kardeşlerinin oğulları, kendilerinden olan kadınlar, köleleri, kadınlara
ilgi duymayan bağımlı erkekler ve kadınların örtülü yerlerine vâkıf olmayan
çocuklar dışında kimseye açmasınlar.
Gizledikleri süslerinin bilinmesi için
ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte Allah'a tövbe edin
ki, kurtuluşa eresiniz.

30. Mümin erkeklere söyle: Bakışlarını
kontrol etsinler ve mahrem yerlerini korusunlar. Bu, kendileri için daha temiz bir
davranıştır. Allah, onların yaptıklarından
haberdardır.

İmam Sadık (a.s)'a, "Kadının vücudunda,
mahrem olmayan kimsenin görmesinde
herhangi bir sakınca olmayan yerler nerelerdir?" diye sorulduğunda şöyle dediği
nakledilmiştir: "Yüzü, elleri (bilekten aşağı
kısmı) ve ayakları (topuktan aşağı kısmı)."
(bk. es-Safî, el-Kâfî'den naklen.)

28. Orada bir kimseyi bulmazsanız, size
izin verilmedikçe oraya girmeyin. Eğer
size, "Geri dönün." denirse, geri dönün.
Bu, sizin için daha temiz bir davranıştır.
Allah, yaptıklarınızı bilir.
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32. İçinizdeki bekâr kimseleri, köleleriniz ve cariyelerinizden iyileri evlendirin. Fakir iseler, Allah kendi lütfuyla
onları zenginleştirir. Allah bolluk verendir ve bilendir.
İmam Sadık (a.s), ataları kanalıyla Resulullah (s.a.a)'den şöyle rivayet etmiştir: "Kim
fakirlikten korkarak evlenmezse, yüce Allah
hakkında kötü zanda bulunmuş olur. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Fakir
iseler, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah bolluk verendir, bilendir." Yine
şöyle dediği nakledilmiştir: "Bir adam Resulullah (s.a.a)'e gelip fakirlikten şikâyet etti.
Resulullah (s.a.a) ona, "Evlen." dedi. Adam
evlendikten sonra durumu düzeldi." (bk. esSafî, el-Kâfî'den naklen.)

33. Evlenme imkânı bulamayanlar da,
Allah, lütfuyla kendilerini zenginleştirinceye kadar iffetli davransınlar. Kölelerinizden kendi bedellerini ödeyip
azat edilmek için yazılı olarak anlaşma
yapmak isteyenlerle -kendilerinde bir
hayır (ödeme gücü) biliyorsanız- anlaşma yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından (da) onlara verin. Dünya
hayatının geçici menfaatini elde etmek
için cariyelerinizi, iffetli kalmak istedikleri takdirde, zinaya zorlamayın. Kim
onları zorlarsa, (bilsin ki,) zorlanmalarından sonra Allah, (o cariyelere karşı)
bağışlayıcı ve merhamet edicidir.
34. Kuşkusuz, size apaçık ayetler, sizden öncekilere ait bir örnek ve takvalılar için bir öğüt indirdik.
35. Allah, göklerin ve yerin nurudur.
O'nun nurunun örneği, içinde lamba
olan bir kandilliğe benzer. Lamba, bir
billûr içindedir. Billûr, sanki parlayan
bir yıldızdır. Onun yakıtı, ne doğulu,
ne batılı olan mübarek bir zeytin ağa-

cından alınır. O ağacın yağı, neredeyse
ateş dokunmasa dahi ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah, dilediğini kendi nuruna iletir. Allah, insanlara bu (tür) örnekleri verir. Allah, her şeyi bilendir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 131)

36. (Bu nur,) Allah'ın yüceltilmesine ve
içinde kendi adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Orada O'nu her sabah ve
akşam tesbih eden,
Bu ayet hakkında bir adam Resulullah'a, "Bu,
kimlerin evidir?" diye sordu. Resulullah (s.a.a),
"Peygamberlerin evidir." diye buyurdu. Ebu
Bekir, "Fatıma'nın evi de bu evlerden midir?"
diye sordu. Peygamber, "Evet, bu evlerin en
faziletlilerindendir." diye cevap verdi. (bk. edDurrü'l-Mensur ve Şevahidu't-Tenzil, c.1, s.409.)
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zır bulur, O da, onu tam olarak hesaba
çeker. Allah hesabı süratli görendir.
40. Veya (onların amelleri,) dalga üstüne dalganın kapladığı, onun üstünde
de (kara) bulutların bulunduğu engin
bir denizdeki karanlıklara benzer. Birbiri üstüne gelen karanlıklar. (Boğulmakta olan biri,) elini çıkardığı zaman,
neredeyse onu dahi göremez. Allah'ın
nur vermediği kimsenin nuru olmaz.

37. Öyle kimseler (var) ki, ne ticaret ve
ne de alışveriş, onları Allah'ı anmaktan,
namazı hakkıyla kılmaktan ve zekâtı
vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin
sarsıldığı ve gözlerin afallayıp döndüğü
günden korkarlar.
38. (Onlar, böyle yaparlar ki) Allah, yaptıklarının en güzeli ile kendilerini mü
kâfatlandırsın ve lütfuyla daha fazlasını
onlara versin. Allah, dilediğine hesapsız
olarak rızk verir.
39. Kâfir olanların amelleri ise, düz bir
çöldeki seraba benzer; susamış kimse
onu su sanır, fakat oraya gelince onun bir
şey olmadığını görür ve Allah'ı orada ha-

41. Göklerde ve yerde bulunan kimselerin ve diziler hâlinde kanat açan
kuşların hep O'nu tesbih ettiklerini
görmez misin? Her biri, kendi duasını
ve tesbihini bilir. Allah, onların yaptıklarını iyice bilendir.
42. Göklerin ve yerin egemenliği Al
lah'a aittir ve dönüş Allah'adır.
43. Allah'ın bulutları sürdüğünü, sonra onları bir araya getirip üst üste yığdığını görmüyor musun? İşte yağmurun onun arasından çıktığını görürsün
Bir de gökten, oradaki dağlardan dolu
yağdırır. Onu istediğine isabet ettirir
ve istediğinden uzaklaştırır. Bu bulutlardan çıkan şimşeğin ışığı neredeyse
gözleri alır.
Dağlar tabiriyle mecazi olarak bulutlar kastedilir.
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44. Allah geceyi ve gündüzü (birbirine) çevirir. Şüphesiz, bunda basiret sahipleri için bir ibret vardır.
45. Allah, her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üstünde yürür,
kimi iki ayağı üstünde yürür,
kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah, dilediği şeyi yaratır.
Allah, her şeye kadirdir.
46. Gerçekten biz, (birtakım) aydınlatıcı ayetler indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola ulaştırır.
47. "Allah'a ve Peygamber'e iman ettik
ve itaat ettik." derler. Sonra onlardan
bir kesim, bunun ardından yüz çevirirler. Bunlar, iman etmiş değillerdir.
48. Aralarında hüküm vermesi için
Allah'a ve Peygamberi'ne çağırıldıkları zaman, onlardan bir kesim, hemen
yüz çevirirler.
49. Eğer hak onların lehine olursa, boyun eğerek ona gelirler.
50. Kalplerinde hastalık mı var; yoksa şüphe mi ettiler; yahut Allah ve
Peygamberi'nin onlara haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır; gerçek
şu ki, onların kendileri zalimdirler.

51. Aralarında hüküm vermesi için Allah
ve Peygamberi'ne çağırıldıkları zaman,
müminlerin sözü, ancak "işittik ve itaat
ettik" demeleridir. İşte bunlar, kurtuluşa
erenlerdir.
52. Kim Allah'a ve Peygamberi'ne itaat
eder, Allah'tan korkar ve O'ndan sakınırsa, işte zafere erenler bunlardır.
53. Sen kendilerine emrettiğin takdirde
(savaşa) çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki:
"Yemin etmeyin; (sizden istenilen, sadece) güzel bir itaattir. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır."
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Artık bundan sonra kim küfre saparsa,
işte onlar fasıktırlar.
56. Namazı hakkıyla kılın; zekâtı verin
ve Peygamber'e itaat edin ki, size merhamet edilsin.
54. De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat
edin." Eğer yüz çevirirseniz, (bilin ki,)
o (Peygamber) yükümlü kılındığı şeyden sorumludur ve siz de yükümlü kılındığınız şeyden sorumlusunuz. Eğer
ona itaat ederseniz, hidayete erişirsiniz.
Peygamber'e düşen, sadece (mesajı) apaçık iletmektir.
55. Allah, sizden iman edip doğru işler
yapanlara, onlardan öncekileri yeryüzüne egemen kıldığı gibi onları da egemen kılacağını, beğendiği dini onlar için
yerleştireceğini ve korkularını güvene
çevireceğini vadetti. Onlar bana ibadet
ederler, hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar.

57. Küfre saplananların, asla yeryüzünde (bizi) acze uğrattıklarını sanma.
Varacakları yer ateştir. Orası ne kötü
dönüş yeridir!
58. Ey iman edenler! Köle ve cariyeleriniz ve içinizden bulûğ çağına ermemiş
olanlar (günde) üç defa sizden izin istesinler: Sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız zaman
ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit,
örtülü olmadığınız zamanlardır. Bunların dışında ne size, ne de onlara bir
sakınca yoktur. (Çünkü) sürekli birbirinizin yanına girip çıkmaktasınız. İşte
Allah, ayetlerini böyle size açıklıyor.
Allah bilendir ve hikmet sahibidir.

357

NÛR SÛRESİ

59. Çocuklarınız ergenlik çağına ulaştıklarında, kendilerinden öncekiler izin
istedikleri gibi onlar da izin istesinler.
İşte Allah, ayetlerini size böyle açıklıyor. Allah bilendir, hikmet sahibidir.
60. Evlenmek ümidi kalmayan yaşlı
kadınların, süslerini dışa vurmamak
şartıyla (bazı) elbiselerini bırakmalarında bir sakınca yoktur. İffetli davranmaları onlar için daha iyidir. Allah
işitendir ve bilendir.
61. Köre bir sakınca yoktur; sakata da
bir sakınca yoktur; hastaya da bir sakınca yoktur. Sizin için de, kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin
evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın
evlerinden, teyzelerinizin evlerinden
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veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerden veya dostlarınızın evlerinden (bir
şey) yemenizde bir sakınca yoktur. Toplu
hâlde veya ayrı olarak yemek yemenizde
sizin için bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman, Allah katından kutlu ve
temiz bir esenlik dileği olarak kendinize
selam verin. İşte Allah, anlayasınız diye
ayetlerini böyle size açıklar.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan nakle göre,
Medine halkı, İslam'dan önce körleri, sakatları
ve hastaları yemekte kendilerinden ayırıyorlardı. Ve onlarla birlikte yemek yemenin sakıncalı
olduğuna inanıyorlardı. Peygamber (s.a.a)
Medine'ye geldiğinde bir arada yemek yemelerinin bir sakıncasının olmadığı bu ayetle
açıklandı. (Tefsir-i Kummî Tefsiri, c.2 s.108.)
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Öyleyse O'nun emrine muhalefet edenler, bir belaya tutulmaktan veya acı bir
azaba uğramaktan çekinsinler.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 133)

64. Bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa,
hepsi Allah'ındır. Gerçekten O, sizin ne
durumda olduğunuzu bilir. O'na döndürülecekleri gün, yapmış olduklarını
onlara bildirir. Allah, her şeyi bilir.

(25)
FURKAN SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; sadece İbn Abbas'a göre
68, 69 ve 70. ayetleri Medine'de inmiştir. 77
ayettir.

62. Müminler, ancak Allah'a ve Peygam
ber'e iman eden, topluca yapılan bir iş
için Peygamber'le beraber olduklarında ondan izin istemeksizin bırakıp gitmeyen kimselerdir. Kuşkusuz, şu senden izin isteyenler, işte onlar, Allah'a ve
Peygamber'e iman edenlerdir. Öyleyse,
senden bazı işleri için izin istediklerinde
onlardan dilediğine izin ver ve onlar için
Allah'tan bağışlanma dile. Gerçekten Allah, bağışlayandır ve merhamet edendir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 132)

63. Aranızda peygamberi, birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. Gerçekten Allah,
içinizden sıvışıp kaçanları bilmektedir.

Bu sûre, adını birinci ayetten alır. Bu ayette
Kurandan "Furkan" olarak söz edilmiştir. Furkan, hak ile batılı ayırt eden anlamına gelir.
İmam Musa Kâzım (a.s)dan şöyle nakledilmiştir: "Kim bu sûreyi her gece okursa, Allah
ona asla azap etmez ve hesaba çekmez.
Onun yeri yüce Firdevs cennetinde olur."
(bk. Nuru's-Sekaleyn, Sevabu'l-A'maldan
naklen.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Âlemlere uyarıcı olması için Fur
kan'ı (hak ile batılı ayırt eden bu
kitabı) kuluna indiren (Allah) pek
yücedir.
2. Göklerin ve yerin hükümranlığı Ona
aittir. O, bir oğul edinmemiştir. Hükümranlığında bir ortağı da yoktur.
Her şeyi yaratmış ve ona belli bir ölçü
vermiştir.

359

FURKAN SÛRESİ

CÜZ: 18, SÛRE: 25

3. (Kâfirler) O'nu bırakıp da, yaratılmış
olup bir şey yaratmayan; kendilerine
bir zarar veya bir yarar verme yetkisine
sahip olmayan; öldürmeye, yaşatmaya
ve ölümden sonra tekrar diriltmeye
güçleri yetmeyen ilahlar edindiler.
4. Kâfirler, "Bu (kitap), ancak onun uydurmuş olduğu bir yalandır. Başka bir
topluluk da bu hususta kendisine yardım etmiştir." dediler. Onlar, (bu sözleriyle) bir zulüm ve iftira işlemişlerdir.
5. "Bu, öncekilerin masallarıdır; onu
başkalarına yazdırmıştır. Bu masallar,
sabah akşam kendisine okunmaktadır." dediler.
" اکتتبهاkendisi için yazmıştır" anlamına da
gelir. Buna göre ayetin anlamı şöyle olur.
"Onu kendisi için yazmıştır." (bk. Menhecu'sSadıkin.)

6. De ki: "Göklerde ve yerdeki gizliliği
bilen (Allah) onu indirmiştir. Kuşkusuz O, çok bağışlayan ve sürekli merhamet edendir."
7. Dediler ki: "Bu ne biçim peygamber?
Yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor!
Kendisiyle beraber uyarıcı olması için
ona bir melek indirilseydi ya!"

8. "Yahut kendisine bir hazine inseydi,
ya da meyvelerinden yemesi için bir
bahçesi olsaydı ya!" Yine o zalimler dediler ki: "Siz, ancak büyülenmiş birisine
uyuyorsunuz."
9. Bak, nasıl sana örnekler verip sapıklığa
düşmekteler! Artık yolu bulamazlar.
10. Dilerse, sana bunlardan daha iyisini, altlarından ırmaklar akan bahçeler
verebilen ve saraylar kurabilen (Allah)
yücedir.
11. Kaldı ki onlar, ahireti (de) yalanladılar. Biz de ahireti yalanlayanlar için alevli
bir ateş hazırladık.
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ve sonuç olarak (hazırlanan) ebedilik
cenneti mi?"
16. Onlar için orada istedikleri her şey
vardır. Orada ebedi kalırlar. Bu, Rabbinin yerine getirmeyi üstlendiği bir
vaattir.
17. Onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya topladığımız
gün (Allah) der ki: "Şu kullarımı siz mi
saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan
saptılar?"

12. Cehennem uzak bir yerden onları
görünce, ateşinin hiddet ve uğultusunu
işitirler.
13. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun
dar bir yerine atıldıkları zaman, "Helak
olduk!" diye feryat ederler.
14. İşte bugün bir defa değil, defalarca
"Helak olduk!" diye feryat edin.
13. ve 14. ayetler, şu şekilde de tercüme edilebilir: "Orada yok olmayı isterler. (Onlara,) "Bir
defa yok olmayı istemeyin; birçok defalar yok
olmayı isteyin!" denir."

15. De ki: "Bu mu daha iyidir, yoksa muttakilere vadedilen, onlara bir mükâfat

18. Onlar, "Sen her eksiklikten uzaksın. Seni bırakıp da başka dost ve koruyucular edinmek bize yaraşmaz;
fakat sen onları ve babalarını çeşitli
imkânlardan yararlandırdın da sonunda seni anmayı unuttular ve helaki hak
eden bir topluluk oldular." derler.
19. Söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne (azabı kendinizden) geri
çevirebilir, ne de bir yardım bulabilirsiniz. İçinizden zulmedenlere büyük
bir azap tattıracağız.
20. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de mutlaka yemek yer ve
çarşılarda gezerlerdi. Sizi birbiriniz
için imtihan vesilesi kıldık; bakalım
sabredecek misiniz? Rabbin, (her şeyi)
sürekli görür.
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21. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, "Bize melekler indirilseydi veya Rabbimizi görseydik ya!" derler. Gerçekten
onlar, kendilerini büyük gördüler ve büyük bir azgınlığa
duçar oldular.
22. Melekleri görecekleri gün, artık o
gün suçlulara sevinç haberi yoktur.
"Cennet size kesinlikle yasaktır." derler.
23. Onların yaptıkları işlere yöneliriz,
onu savrulmuş toza çeviririz.
İmam Cafer (a.s), bu ayetten neyin kastedildiği hakkındaki bir soruya şöyle cevap
vermiştir: "Allah'a yemin olsun ki, onların
amelleri bembeyaz kumaştan daha beyazdı. (Namaz kılar, oruç tutar ve benzeri iyi
işler yaparlardı.) Ama kendilerine bir haram
sunulunca haramı işlemekten geri durmazlardı." (bk. el-Kâfî, c.2, s.81.)

24. O gün cennetlikler, en iyi yurda ve
en güzel dinlenme yerine sahiptirler.
25. O gün gök beyaz bulutlarla yarılır
ve melekler indirilirler.
26. İşte o gün, hükümranlık gerçekten
Rahman'a aittir ve kâfirler için çetin bir
gündür.
27. O gün, zalim kimse ellerini ısırır ve
şöyle der: "Keşke Peygamber'le birlikte
kendime bir yol tutsaydım!"
28. "Eyvah! Keşke falancayı kendime
dost edinmeseydim!"
29. "Öğüt ve hatırlatma bana geldikten
sonra o, beni ondan saptırdı." Şeytan,
insanı zillet içinde yardımcısız bırakır.
30. Peygamber, "Ey Rabbim! Kuşku-

suz, kavmim bu Kur'ân'ı kenara bıraktılar." der.
31. İşte biz böylece her peygambere suçlulardan bir düşman meydana çıkardık.
Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin
yeter.
32. Küfre düşenler, "Kur'ân ona bir defada indirilseydi ya!" derler. Onunla senin
kalbini sağlamlaştıralım diye böyle indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
Yani, Kur'ân'ın tedrici olarak inişi, onun ayetlerinde olan yüce gerçeklerin özümsenmesi için
gerekli fırsatı sağlıyor; bunun yanında ayetlerin ilişkilendirilmiş olduğu olaylar ve vak'alarla
doğrulanmasını sağlayarak onun hak olduğunun ortaya çıkmasına sebep oluyordu.
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lesi. kıldık Zalimlere de acı bir azap
hazırladık.
38. Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunların arasında (gelip geçmiş) birçok nesilleri de (helak ettik).
39. Onların hepsi için örnekler vererek
açıklamada bulunduk ve biz onların
hepsini tarumar ettik.

33. Sana verdikleri her örneğe (eleştiriye)
karşılık, biz, hakkı en güzel açıklamayla
sana getiririz.
34. Toplu hâlde yüz üstü cehenneme götürülenler var ya, işte onlar, yerleri en
kötü ve yolları en sapık olanlardır.
35. Gerçekten biz Musa'ya kitap verdik ve
kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık.

40. Gerçekten onlar, o felaket yağmurunun yağmış olduğu şehre uğramışlardır. Peki, onu görmediler mi? Hayır,
onlar tekrar dirilmeyi ummuyorlar.
41. Seni gördükleri zaman, mutlaka
seninle alay eder ve, "Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu mudur?!" (derler.)

36. "Ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin." dedik. Sonunda o kavmi şiddetle
helak ettik.

42. "İlahlarımıza bağlılıkta direnmeseydik, neredeyse bizi ilahlarımızdan
saptıracaktı." (derler.) Bunlar azabı
görünce, kimin daha sapık olduğunu
bilecekler!

37. Nuh kavmi de peygamberlerini yalanladıklarında, onları suda boğduk ve
onları insanlara bir ayet ve ibret vesi-

43. Nefsinin isteklerini kendine ilah
edinen kimseyi gördün mü? Sen mi
ona sahip ve koruyucu olacaksın?!
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44. Yoksa sen, onların çoğunun (söz)
dinlediklerini veya anladıklarını mı
sanıyorsun?! Onlar, sadece dört ayaklı
hayvanlar gibidirler; hatta gidişat olarak daha sapıktırlar.
45. Rabbinin nasıl da gölgeyi uzattığını (yaydığını) görmüyor musun? Dileseydi, onu durgun yapardı. Sonra güneşi ona kılavuz kıldık.
46. Sonra onu yavaş yavaş kendimize
doğru çekip topladık.
47. Geceyi size örtü, uykuyu dinlenme ve gündüzü de hareket ve dağılma
(zamanı) yaptı.
48. Rüzgârları rahmetinin önünde müj
deci olarak gönderdi ve (böylece) gökten temizleyici bir su indirdik.
49. Onunla ölü bir bölgeyi diriltelim ve
yaratmış olduğumuz birçok hayvana
ve insana su içirelim, istedik.
50. Gerçekten biz bunu (yağmuru),
öğüt alsınlar diye aralarında dolaştırdık. Ancak insanların çoğu nankörlük
etmede direttiler.
51. Dileseydik, her şehirde bir uyarıcı
çıkartırdık.
52. O hâlde, kâfirlere itaat etme ve bununla (Kur'ân'la) onlara karşı büyük
bir cihada giriş.

53. Birinin suyu tatlı ve güzel içimli, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi (birbirine
doğru) akıtan ve o ikisinin arasında bir
engel ve aşılmaz bir sınır koyan O'dur.
54. Sudan insan yaratıp onu soy ve hısım olarak var eden O'dur. Rabbin, güç
sahibidir.
Soy erkeklerle ve hısımlık da kadınlarla oluşur.
Buna göre Allah Teala, insanları erkek ve kadın olarak yaratmakla hem soy ve hem hısımlık bağlarının oluşmasına zemin hazırlamıştır.

55. Allah'ı bırakıp, kendilerine ne bir yarar veren, ne de bir zarar veren şeylere
tapıyorlar. Kâfir, sürekli Rabbine karşı
olanı (Şeytan'ı) destekler.
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Kullarının günahlarını O'nun bilmesi
yeter.
59. Gökleri ve yeri ve o ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş'a
egemen olan O'dur. O, Rahman'dır.
Bunu iyi bilen kimseye sor.
60. Onlara, "Rahman'a secde
edin." denildiği zaman, "Rahman da nedir?! Emrettiğin şeye
mi secde edelim?!" derler ve bu,
onların kaçışını arttırır.
61. Gökte burçlar var eden ve orada bir
lamba (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratan (Allah) yücedir.
62. Öğüt almak veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü birbiri ardınca getiren O'dur.

56. Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı
olarak gönderdik.
57. De ki: "Buna (elçiliğe) karşılık sizden,
Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen
kimseler dışında bir ücret istemem."
Bu yoldan maksadın Ehl-i Beyt'in sevgisi olduğu Şûra Sûresi'nin 23. ayetinden anlaşılıyor.
Böylece bu yolu izleyen, yani bu muhabbete
ermiş insanların kendileri o muhabbetle bütünleştikleri için Peygamber'in risaletinin ücreti
sayılırlar. Bazı meallerde ise, "bir amel" kelimesi takdir edildiği varsayımıyla şöyle tercüme
edilmiştir: "…bir yol tutmak isteyen kimselerin
ameli dışında…" Buna göre de yine amelden
maksat, Ehl-i Beyt'in muhabbetidir. (bk. Şûra
Sûresi, 23. ayet.)

58. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a
dayan ve hamd ederek O'nu tesbih et.

63. Rahman'ın kulları yeryüzünde yumuşak ve mütevazı olarak yürürler ve
cahiller onlarla konuştuğunda, "Selam!" derler.
64. Gecelerini Rableri için secde ve kıyam ederek geçirirler.
65. "Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Gerçekten onun
azabı ağır ve kalıcıdır." derler.
66. Gerçekten orası, kötü bir yerleşim
yeri ve kötü bir yurttur.
67. Onlar, (fakirlere) harcarken ne savurganlık ederler ve ne de sıkı davranırlar; bu ikisinin arasında orta bir yol
tutarlar.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 134)
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68. Onlar, Allah ile birlikte başka bir
ilaha yalvarmazlar; Allah'ın haram
kıldığı canı haksız yere öldürmezler
ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa,
cezasını bulur.
69. Kıyamet günü azabı iki kat olur ve
orada zillet içinde sürekli kalır.
70. Tövbe edip iman eden ve iyi işler
yapan kimse başka. Allah, onların kötülüklerini iyiliğe çevirir ve Allah çok bağışlayan ve sürekli merhamet edendir.
71. Kim tövbe edip iyi işler yaparsa,
gerçekte o güzel bir dönüşle Allah'a
dönüş yapar.
72. Onlar, yalan toplantılarında bulunmazlar; boş işlerle karşılaşınca onurla
onu bırakıp geçerler.
Muhammed b. Müslim ve Ebu's- Salah elKinanî, İmam Cafer Sadık (a.s)'ın, "…boş işlerle karşılaşınca onurla onu bırakıp geçerler." ayetinde geçen "boş işler"den maksat,
müzik ve şarkıdır." buyurduğunu rivayet
ederler. (el-Kâfî, c.6, s.433.)

73. Rablerinin ayetleri onlara hatırlatıldığı zaman, kör ve sağır olarak onların
üzerine kapanmazlar.
74. O kullar, "Ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve soyumuzdan gözlerimizin aydınlığı olacak kimseler bize ver ve bizi
takva sahiplerine önder kıl!" derler.

75. İşte onlar, sabretmelerine karşılık
(cennette) yüksek makamla mükâfatlan
dırılırlar ve orada ağırlama ve selam ile
karşılanırlar.
76. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel
bir barınak ve yurttur.
77. De ki: "Duanız olmasa, Rabbiniz size
ne diye değer versin?! Gerçekten (hakkı)
yalanladınız; bu yüzden azap yakanızı
bırakmayacaktır."
İmam Bâkır (a.s)'a, "Çok Kur'ân okumak mı
daha faziletlidir, yoksa çok dua etmek mi?"
diye sorduklarında, "Çok dua etmek." dedi ve
sonra bu ayeti okudu. (bk. Ayyaşî Tefsiri.)
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3. Onlar iman etmiyorlar diye, (üzüntüden) neredeyse kendini mahvedeceksin.
4. Eğer dilersek, onlara gökten
bir belirti indiririz de boyunları
onun karşısında eğilip kalır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 135)

(26)
ŞUARÂ SÛRESİ
224. ayetten sona kadarki ayetler Medine'de, diğer ayetler ise Mekke'de inmiştir. 227 ayettir.
Bu sûre, adını şairlerle ilgili olan 224-227. ayetlerinden alır. İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Kim üç Tavasîn Sûreleri'ni (Ta, sîn, mîm
harfleriyle başlayan Şuara, Neml ve Kasas Sû
relerini) cuma gecesi okursa, Allah'ın velilerinden olup, O'nun komşusu ve O'nun korumasında olur; dünyada hiçbir sıkıntıya uğramaz
ve ahirette cennetten hoşnut olacağı bir derece ve hoşnutluğundan daha fazlası verilir ve
Allah onu yüz cennet hurisiyle evlendirir." (bk.
es-Safî Tefsiri.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Ta, Sîn, Mîm.

2. Bunlar, açıklayıcı kitabın ayetleridir.

5. Rahman'dan kendilerine gelen her
yeni hatırlatmadan mutlaka yüz çevirirler.
6. Kuşkusuz onlar yalanladılar; yakında alay edip durdukları şeyin haberleri kendilerine gelecektir.
7. Yeryüzüne bakmadılar mı? Orada
nice değerli çiftler yeşertmişizdir.
8. Gerçekte bunda bir ayet vardır. Ama
çoğu iman edecek değildir.
9. Şüphesiz Rabbin üstündür ve sürekli merhamet edendir.
10-11. Hani Rabbin Musa'ya, "O zalim
kavme git; Firavun'un kavmine. (Hâlâ)
onlar sakınmazlar mı?!" diye seslenmişti.
12. (Musa da) şöyle demişti: "Ey Rabbim!
Beni yalanlamalarından korkuyorum."
13. "Göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. O hâlde Harun'a da elçilik ver."
14. "Ve onların bana isnat ettikleri bir
suç var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum."
15. (Allah,) "Hayır; (onlar seni öldüremezler;) ayetlerimizle beraber gidin; biz
de sizinle beraberiz, dinliyoruz." dedi.
16. "Firavun'un yanına varın da şöyle deyin: "Biz, âlemlerin Rabbinin elçisiyiz."
17. "İsrailoğulları'nı bizimle gönder."
18. (Firavun) şöyle dedi: "Çocukken
seni biz kendi yanımızda büyütmedik
mi ve ömrünün birçok yıllarını bizim
yanımızda geçirmedin mi?!"
19. "Sonunda yapacağını da yaptın.
Sen nankörlerdensin."
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20. (Musa) dedi ki: "Ben o işi yaptığımda şaşkınlardan idim."
Ayetin aslında geçen "zallîn"den maksat,
dinî bir sapıklık değildir. Çünkü bu, peygamberin masumluğu ile bağdaşmaz. Ya
şaşkınlık, bilmemek veya unutkanlık; ya
da yolu kaybetmek anlamındadır. Allame Tabatabaî, hikmet ve sağlam bilgiyi
bilmemeyi ifade ettiğini açıklamıştır. Çünkü Kur'ân'daki bazı ayetler, bu tür ilim ve
hikmetin ona bu olaydan sonra verildiğini
açıklamaktadır. Bu anlamlardan birini kastederek Firavun'a karşı tevriye yapması da
mümkündür. (bk. Minhacu's-Salihin, es-Safî
Tefsiri ve el-Mizan Tefsiri.)

21. Sizden korkunca da aranızdan kaçtım. Sonunda Rabbim bana sağlam bilgi
verdi ve beni peygamberlerden kıldı.
22. Başıma kaktığın bu nimet de,
İsrailoğulları'nı köleleştirmen midir?!
23. Firavun, "Âlemlerin Rabbi de nedir?" dedi.
24. (Musa,) "İnanacak olsanız, O, göklerin, yerin ve onların arasında olanların Rabbidir." dedi.
25. (Firavun,) yanında bulunanlara,
"İşitiyor musunuz?" dedi.
26. (Musa,) "O, sizin Rabbiniz ve sizden
önceki babalarınızın Rabbidir." dedi.
27. (Firavun,) "Size gönderilen bu elçi
gerçekten delidir." dedi.
28. (Musa,) "Anlayacak olsanız, O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunan her şeyin Rabbidir." dedi
29. (Firavun,) "Benden başka bir ilah
edinecek olsan, seni zindana atılanlardan yaparım." dedi.
30. (Musa,) "Eğer sana açık bir şey getirmiş olsam da mı?" dedi.
31. (Firavun,) "Doğru söylüyorsan, onu
getir!" dedi.

32. Musa asasını attı; aniden o besbelli
büyük bir yılan oldu.
33. Ve elini çıkardı, seyredenlere parlak
ve bembeyaz göründü.
34. (Firavun) çevresindeki ileri gelen
adamlara, "Gerçekten bu, çok bilgili bir
büyücüdür." dedi.
35. "Büyüsüyle sizi topraklarınızdan çıkarmak istiyor. Ne öneriyorsunuz?"
36. Dediler ki: "Onu ve kardeşini beklet
ve şehirlere toplayıcılar gönder."
37. "Sihri iyi bilen her büyücüyü sana getirsinler."
38. Büyücüler, öngörülen belirli bir günde bir araya getirildiler.
39. Halka da, "Siz de toplanır mısınız?" denildi.

CÜZ: 19, SÛRE: 26

ŞUARÂ SÛRESİ

368

46. Büyücüler secdeye kapandılar.
47. Dediler ki: "Biz âlemlerin Rabbine
iman ettik."
48. "Musa'nın ve Harun'un Rabbine."
49. (Firavun,) "Ben size izin vermeden
ona iman ettiniz ha! O, size büyüyü
öğreten büyüğünüzdür. Yakında bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı
çaprazlama kestireceğim ve hepinizi
astıracağım."
50. Büyücüler dediler: ki: "Zararı yok!
Biz, Rabbimize döneriz."
51. "İlk iman edenler olduğumuz için
Rabbimizin hatalarımızı bağışlamasını
umuyoruz."
52. Musa'ya, "Kullarımı geceleyin yola
çıkar; kuşkusuz siz takibe uğrayacaksınız." diye vahyettik.
40. "Üstün gelirlerse, herhâlde büyücülere uyarız." (dediler.)
41. Büyücüler geldiklerinde Firavun'a,
"Biz galip gelirsek, bize bir ücret var mıdır?" dediler.
42. (Firavun,) "Evet; o takdirde siz bana
yakın adamların arasında da yer alacaksınız." dedi.
43. Musa onlara, "Ne atacaksanız atın!"
dedi.
44. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un saygınlığına yemin
ederiz ki, biz galibiz." dediler.
45. Bunun üzerine Musa, asasını attı; asa
hemen, onların uydurduklarını yutmaya
başladı.

53. Firavun, şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi.
54. (Onlar şöyle dediler:) "Bunlar, kuşkusuz küçük bir toplulukturlar."
55. "Bizi öfkelendirdiler."
56. "Biz ise topyekûn hazır vaziyetteyiz."
57-58. Sonunda onları nice bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli yerlerden çıkardık.
59. İşte böyle oldu. Biz oraları İsrail
oğulları'na miras bıraktık.
60. Firavun ve askerleri güneş doğarken onların ardına düştüler.
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61. İki topluluk birbirini gördüğünde,
Musa'nın adamları, "Kuşkusuz, biz yakalanacağız." dediler.
62. (Musa,) "Asla! Rabbim benimledir.
O, bana yol gösterecektir." dedi.
63. Bunun üzerine biz Musa'ya, "Asanı denize vur." diye vahyettik. Deniz
ikiye ayrıldı. Her bölük koca bir dağ
gibiydi.
64. Ötekilerini de oraya yaklaştırdık.
65. Musa ve beraberinde bulunanların
hepsini kurtardık.
66. Sonra diğerlerini boğduk.
67. Gerçekten bunda bir ayet vardır; ama
onların çoğu iman edecek değillerdir.
68. Gerçekten senin Rabbin üstündür
ve sürekli merhamet edendir.
69. Onlara İbrahim'in haberini de oku.
70. Hani o, babasına ve kavmine, "Neye
tapıyorsunuz?" demişti.
71. "Putlara tapıyoruz ve sürekli onların önünde ibadete duruyoruz." dediler.
72. (İbrahim) dedi ki: "Onlara yalvarınca sizi duyuyorlar mı?"
73. "Veya size bir fayda ya da zarar veriyorlar mı?"
74. "Hayır, ama biz babalarımızın böyle yaptığını gördük." dediler.
75-76. (İbrahim) dedi ki: "Siz ve sizden
önceki babalarınızın taptığı şeyleri görüyor musunuz?"
77. "Gerçekten onlar, benim düşmanlarımdır. Ancak âlemlerin Rabbi müstesna."

78. "Beni yaratan ve hidayete erdiren,"
79. "Beni yediren ve içiren,"
80. "Hastalandığımda bana şifa veren,"
Hz. İbrahim (a.s), Allah'a karşı edebe riayet
ederek hastalığı Allah'a değil, kendisine isnat
etmiştir. Hastalık genelde insanın yemek ve
içmesinde vb. konularda Allah'ın belirlediği
sağlık kurallarına riayet etmemesinden kaynaklandığından, buna insanın kendisi sebep
olmaktadır. Bu yönden de bunu Allah'a değil,
kendisine isnat etmiş olabilir. (bk. es-Safî.)

81. "Beni öldürecek ve sonra diriltecek
olan"
82. "Hesap günü günahımı bağışlamasını
umduğum O'dur."
83. "Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni
iyilere kat."
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92-93. Ve onlara, "Allah'ı bırakıp da
taptığınız şeyler nerde? Size yardım
ediyorlar mı veya kendilerini koruyabiliyorlar mı?" denir.
94. Onlar ve sapıklar, tepetaklak oraya
atılırlar.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 137)

84. "Sonrakiler içinde bana güzel bir nam ver."
85. "Beni nimetler dolusu cennetin mirasçılarından kıl."
86. "Babamı da bağışla; çünkü o sapıklardandır."
87. "(İnsanların) tekrar dirilecekleri gün,
beni kimsesiz ve hor kılma."
88. "O gün, ne mal fayda verir, ne de
oğullar."
89. "Ancak Allah'a temiz bir kalple gelen
kimse müstesna."
(bk. Açıklamalar Bölümü: 136)

90. O gün cennet, takvalılara yaklaştırılır.
91. Ve cehennem azgınlar için ortaya çıkarılır.

95. Ve bütün İblis'in orduları.
96. Orada birbirleriyle çekişerek derler
ki:
97. "Allah'a yemin olsun ki, biz açık bir
sapıklıktaydık."
98. "Hani sizi âlemlerin Rabbine eşit
biliyorduk."
99. "Bizi ancak suçlular saptırdı."
100. "Artık bizim ne şefaatçilerimiz var."
101. "Ne de yakın bir dostumuz
var."
102. "Keşke bizim için bir dönüş
olsa da, müminlerden olsak!"
103. İşte bunda bir ibret vardır; fakat
onların çoğu iman edecek değiller.
104. Gerçekten senin Rabbin üstündür
ve sürekli merhamet edendir.
105. Nuh'un kavmi, peygamberleri yalanladılar.
106. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "(Allah'tan) korkmaz mısınız?!"
107. "Ben, size gönderilmiş güvenilir
bir elçiyim."
108. "Allah'tan korkun ve bana itaat
edin."
109. "Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım, sadece
âlemlerin Rabbine aittir."
110. "Allah'tan korkun ve bana itaat
edin."
111. "Sana aşağılık kimseler uymuşken,
biz sana iman eder miyiz?!" dediler.
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112. (Nuh,) "Onların ne yaptıklarını
nereden bilebilirim?" dedi.
113. "Onların hesabı Rabbime aittir,
eğer anlasanız."
114. "Ben müminleri yanımdan uzaklaştıracak değilim."
115. "Ben ancak açıklayıcı bir uyarıcıyım."
116. "Ey Nuh! Eğer vazgeçmezsen,
şüphesiz taşlanacak kimselerden olursun!" dediler.
117. (Nuh,) "Ey Rabbim! Gerçekten
kavmim beni yalanladılar." dedi.
118. "Benimle onlar arasında hüküm
ver. Beni ve beraberimdeki müminleri
kurtar."
119. Biz de onu ve yüklü gemide onunla beraber bulunanları kurtardık.
120. Sonra geri kalanları suda boğduk.
121. Bunda bir ders vardır; ama onların çoğu iman edecek değillerdir.
122. Gerçekten senin Rabbin üstündür
ve sürekli merhamet edendir.

129. "Ve ebedi kalmak arzusuyla sağlam
yapılar mı ediniyorsunuz?!"

123. Ad (kavmi) de peygamberleri yalanladılar.

130. "Güç kullandığınızda, zorbalar gibi
davranıyorsunuz."

124. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: "(Allah'tan) korkmaz mısınız?"

131. "Allah'tan korkun ve bana itaat edin."

125. "Kuskusuz, ben size gönderilmiş
güvenilir bir elçiyim."
126. "Allah'tan korkun ve bana itaat
edin."
127. "Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım, sadece
âlemlerin Rabbine aittir."
128. "Her yüksek yere boşuna bir abide
mi dikiyorsunuz?!"

132. "Sizi bildiğiniz şeylerle destekleyenden korkun."
133-134. "O; davarlar, oğullar, bahçeler
ve pınarlarla sizi destekledi."
135. "Sizin dehşetli bir günün azabına yakalanmanızdan endişe ediyorum."
136. Onlar, "Öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da, bizim için birdir."
dediler.
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145. "Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım, sadece
âlemlerin Rabbine aittir."
146. "Burada bulunan nimetler arasında güven içinde mi bırakılacaksınız?!"
147. "Bahçelerde ve pınar başlarında?!"
148. "Ekinlerde ve salkımları güzel
hurma ağaçları arasında?!"
149. "Dağlardan ustaca evler yontuyor
sunuz."
150. "Allah'tan korkun ve bana itaat
edin."
151. "Aşırı gidenlerin emrine uymayın."
152. "O aşırı gidenler ki yeryüzünde
bozgunculuk çıkarırlar da ıslah etmezler.
153. Onlar dediler ki: "Sen, sadece büyülenmiş birisin."
137. "Bu, öncekilerin geleneğidir."
138. "Biz cezalandırılmayız."
139. Böylece onu yalanladılar; biz de onları yok ettik. Kuşkusuz, bunda bir ders
vardır; ama onların çoğu iman edecek
değillerdir.

154. "Sen ancak bizim gibi bir beşersin.
Eğer doğru söylüyorsan, bize bir ayet
(mucize) getir."
155. (Salih,) "İşte bu dişi bir deve! Onun
bir su payı vardır; belli bir gün de su
payı sizindir." dedi.

140. Gerçekten senin Rabbin üstündür ve
sürekli merhamet edendir.

156. "Sakın ona bir kötülük etmeyin;
yoksa korkunç bir günün azabı sizi yakalar."

141. Semud (kavmi) de peygamberleri
yalanladılar.

157. Nihayet onu kestiler; ama sonra
pişman oldular.

142. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle
demişti: "(Allah'tan) korkmaz mısınız?"

158. Sonuçta azap onları yakaladı. Gerçekten bunda bir ders vardır; ama onların çoğu iman edecek değildir.

143. "Kuşkusuz, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."
144. "Allah'tan korkun ve bana itaat edin."

159. Gerçekten senin Rabbin üstündür
ve sürekli merhamet edendir.
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160. Lut kavmi de peygamberleri yalanladılar.
161. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: "(Allah'tan) korkmaz mısınız?"
162. "Kuşkusuz, ben size gönderilmiş
güvenilir bir elçiyim."
163. "Allah'tan korkun ve bana itaat
edin."
164. "Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım, sadece
âlemlerin Rabbine aittir."
165-166. "Rabbinizin sizler için yaratmış olduğu eşleri bırakıyor da, insanlar içinden erkeklerle mi ilişki kuruyorsunuz?! Gerçekten siz azgın bir
topluluksunuz."
167. "Ey Lut! Eğer vazgeçmezsen, kesin olarak (bu şehirden) sürülenlerden
olacaksın!" dediler.
168. (Lut) dedi ki: "Kuşkusuz, ben sizin
işinizden nefret edenlerdenim."
169. "Ey Rabbim! Beni ve ailemi, bunların yaptıklarından kurtar."
170. Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık.
171. Sadece geride kalanlar arasında
bulunan yaşlı bir kadın müstesna.
172. Sonra diğerlerini yok ettik.
173. Onların üzerine (ateşten) bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne de kötüdür!
174. Gerçekten bunda bir ders vardır;
ama onların çoğu iman edecek değillerdir.
175. Gerçekten senin Rabbin üstündür
ve sürekli merhamet edendir.
176. Eyke halkı da peygamberleri yalanladılar.
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177. Hani Şuayb, onlara şöyle demişti:
"(Allah'tan) korkmaz mısınız?"
178. "Kuşkusuz, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."
179. "Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
180. "Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım, sadece
âlemlerin Rabbine aittir."
181. "Ölçeği tam tutun ve eksik verenlerden olmayın."
182. "Doğru bir terazi ile tartın."
183. "İnsanların mallarını azaltmayın (haklarını kısmayın) ve yeryüzünde fesat çıkarmaya yeltenmeyin."
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191. Gerçekten senin Rabbin üstündür
ve sürekli merhamet edendir.
192. Şüphesiz bu (Kur'ân), âlemlerin
Rabbinin indirdiğidir.
193-194. Uyarıcılardan olasın diye, Ru
hu'l-Emin onu senin kalbine indirdi.
195. Apaçık bir Arapça diliyle.
196. Gerçekten o, öncekilerin kitaplarında da vardır.
197. İsrailoğulları'nın bilginlerinin onu
bilmesi, onlar için bir delil oluşturmaz
mı?
198. Eğer onu Arapça konuşmayanlardan birine indirseydik de,
199. Onlara okusaydı, ona iman edecek değillerdi.

184. "Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratandan korkun."
185. Onlar şöyle dediler: "Sen, ancak büyülenmiş birisin."
186. "Sen de, ancak bizim gibi bir beşersin. Seni yalancılardan sanıyoruz."
187. "Eğer doğru söylüyorsan, üzerimize
gökten parçalar düşür."
188. (Şuayb,) "Rabbim sizin ne yaptığınızı daha iyi bilir." dedi.

İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:
"Eğer Kur'ân Arap olmayanlara indirilseydi, Araplar ona iman etmezdiler. Ancak
Araplara inmiş olmasına rağmen, Arap olmayanlar ona iman etmişlerdir. Bu da Arap
olmayanların üstünlüklerindendir." (bk.
Kummî Tefsiri.)

200. İşte böyle onu günahkârların kalbine iletiriz.
201. Onlar, acı azabı görmedikçe ona
iman etmezler.
202. Bu azap onlar farkında olmadan,
aniden onlara gelir.
203. O zaman, "Bize bir süre tanınır
mı?" derler.
204. Azabımızı çabuk istiyorlar mı?

189. Onu yalanladılar da, o bulutlu günün azabı onları yakaladı. Gerçekten o,
dehşetli bir günün azabı idi.

205. Bilir misin! Onların yıllarca nimetlerden yararlanmalarını sağlasak,

190. Şüphesiz, bunda bir ders vardır; ama
onların çoğu iman edecek değillerdir.

206. Sonra kendilerine vadedilen şey
başlarına gelse,

(bk. Açıklamalar Bölümü: 138)
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207. Yararlanmakta oldukları o nimetler onlara bir yarar sağlamaz.
208. Biz uyarıcıları olmayan hiçbir şeh
ri helak etmedik
209. İkaz için (böyle yaptık); çünkü biz
zulmeden değiliz.
210. Onu (Kur'ân'ı) şeytanlar indirmedi.
211. Bu onlara düşmez; buna güçleri
de yetmez.
212. Onlar, (vahyi) işitmekten uzak tutulmuşlardır.
213. O hâlde sakın Allah ile birlikte
başka bir ilaha yalvarma; yoksa azap
edileceklerden olursun!
214. En yakın akrabalarını uyar.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 139)

215. Sana uyan müminlere kanadını
indir (şefkatli davran).

223. Bunlar, (gizlice başkalarının konuş-

216. Eğer sana karşı itaatsizlik ederlerse, "Yaptıklarınızdan uzağım." de.

malarına) kulak verirler ve onların çoğu

217. Üstün ve sürekli merhamet eden
Allah'a tevekkül et (güven).

224. Şairlere de, sapıklar uyarlar.

218-219. O, seni (namaz için) kalktığın
zaman ve secde edenler arasında dolaşmanı görüyor.

dolaştıklarını ve yapmadıkları işleri söy-

220. Gerçekten O, işitendir ve bilendir.
221. Şeytanların kime indiğini size bil
direyim mi?
222. Her günahkâr yalan uydurucuya
inerler.

yalancıdırlar.

225-226. Onların her vadide şaşkın şaşkın
lediklerini görmez misin?
227. İman edip doğru işler yapanlar,
Allah'ı çok ananlar ve zulme uğradıktan
sonra haklarını alanlar müstesna. Zulmedenler, hangi dönüşe döndürüleceklerini
(hangi akıbete uğrayacaklarını) yakında
bilecekler.
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(27)
NEML SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 93 ayettir.
Bu sûre, adını 15-19. ayetlerde anlatılan Hz. Süleyman ve Karınca (Neml) kıssasından almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ta, Sîn. İşte budur, Kur'ân'ın ve açıklayıcı kitabın ayetleri.
2. Müminler için hidayet ve müjdedir.
3. Onlar namazı hakkıyla kılar, zekâtı verir ve ahirete gerçekten inanırlar.
4. Ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik; bu yüzden onlar,
şaşkınlık içinde bocalar dururlar.
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5. Azabın çetini onlarındır ve
onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.
6. Gerçekten sen, Kur'ân'ı, hikmet sahibi ve bilen (Allah) katından almaktasın.
7. Hani Musa, ailesine, "Ben bir ateş
gördüm. Size oradan bir haber getireceğim; veya ısınasınız diye ondan bir
ateş parçası getireceğim." demişti.
8. Oraya geldiğinde, ona şöyle seslenildi: "Ateşte bulunanlar (melekler) ile çevresindekiler kutlu kılındı.
Âlemlerin Rabbi olan Allah, her eksiklikten münezzehtir."
9. "Ey Musa! Kuşkusuz ben, üstün ve
hikmet sahibi olan Allah'ım."
10. "Asanı at!" (Musa) onun bir yılan
gibi depreştiğini gördüğünde arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Ey Musa!
Korkma! Peygamberler benim huzurumda korkmazlar."
11. "Ama zulmedip, sonra onu iyiliğe
çeviren bilsin ki, kuşkusuz ben bağışlayan ve merhamet edenim."
Ayetin anlamı hakkında diğer bir ihtimal de
şöyledir: "Ama zulmedip, sonra onu iyiliğe
çeviren olursa, kuşkusuz, ben bağışlayan
ve merhamet edenim." Buna göre ayette, kendisi hakkında günah sayılmayacak
haksızlıklar eden peygamberler kastediliyor
ve onların özel bir duruma sahip oldukları
açıklanıyor."

12. "Elini koynuna sok; kusursuz parlak bir beyazlık ortaya çıkar. (Bu,) Firavun ve kavmine götüreceğin dokuz
ayetten biridir. Kuşkusuz, onlar, yoldan çıkmış bir toplulukturlar."
13. Kendilerine açıklayıcı ayet ve mucizelerimiz geldiğinde, "Bu, apaçık bir
büyüdür." dediler.
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14. İçten yakin etmiş oldukları hâlde,
zulüm ve tekebbür yüzünden onları
inkâr ettiler. Bak, bozguncuların sonu
nasıl oldu!"
15. Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik.
Onlar, "Bizi, mümin kullarının çoğundan üstün kılan Allah'a hamd olsun."
dediler.
16. Süleyman, Davud'a mirasçı oldu
ve, "Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi
ve her şeyden bize verildi. Bu, apaçık
bir lütuftur." dedi.
17. Süleyman'ın huzurunda cinlerden,
insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplatıldı ve onlar sıraya dizilmişlerdi.
18. Nihayet karınca vadisine vardıklarında, bir karınca, "Ey karıncalar!
Yuvalarınıza girin; Süleyman ve orduları farkında olmayarak sizi ezmesinler!" dedi.
19. Süleyman onun sözüne gülerek tebessüm etti ve şöyle dedi: "Ey Rabbim!
Bana, baba ve anneme verdiğin nimete
şükretmeyi ve senin razı olacağın iyi
işler yapmayı bana ilham et ve rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat."

Tebessüm bazen gülmek için, bazen alay
veya daha başka manaları ifade etmek için
kullanılır. Burada tebessümün gülme hissinden
kaynaklandığını ifade etmek için ayette "gülerek tebessüm etti" tabiri kullanılmış olabilir.

20. Kuşları gözden geçirdi ve, "Hüthüt'ü
niçin görmüyorum? Yoksa o gaiplerin
arasında mıdır?" dedi.
21. "Bana apaçık bir delil getirmeli; yoksa
onu şiddetle cezalandıracağım veya başını keseceğim."
22. Çok geçmeden (Hüthüt geldi ve), "Senin vâkıf olmadığın bir şeye ben vâkıf
oldum. Sana Sebe'den sağlam bir haber
getirdim." dedi.
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27. (Süleyman,) "Bakacağız; doğru mu
söyledin, yoksa yalancılardan mısın?"
dedi.
28. "Şu mektubumu götür ve onlara bırak. Sonra bir yana çekil de varacakları
sonuca bak."
29. (Sebe Melikesi,) "Ey ileri gelenler!
Bana değerli bir mektup bırakılmıştır."
dedi.
30. "Mektup Süleyman'dandır ve şöyle başlıyor: "Rahman ve Rahim olan
Allah'ın Adıyla."
31. "Bana karşı yücelik taslamayın ve
teslimiyet içinde bana gelin."
23. "Ben, onları yöneten bir kadın gördüm. Kendisine her imkân sağlanmış ve
büyük bir tahtı vardır."
24. "Onun ve kavminin, Allah yerine güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan işlerini
onlara süslü göstermiş, böylece doğru
yola ulaşmalarına engel olmuştur. Bu
yüzden hidayete ermiyorlar."
25. "Göklerde ve yerde gizli olan her
şeyi ortaya çıkaran, gizlediğinizi ve açığa vurduğunuzu bilen Allah'a secde etmesinler diye."
26. Allah, kendisinden başka ilah yoktur;
büyük Arş'ın Rabbidir.

32. "Ey ileri gelenler! Karşılaştığım bu
konu hakkında görüşünüzü bana bildirin. Ben, siz bulunmadan hiçbir işi
karara bağlamış değilim." dedi.
33. Onlar, "Biz güçlü savaşçılarız. Emir
senindir. Bak, ne emir vereceğini sen
düşün." dediler.
34. (Melike,) "Hükümdarlar bir şehre
girince, orayı bozguna uğratırlar ve
halkının üstünlerini alçaltırlar. Bunlar
da böyle yapacaklar." dedi.
35. "Ben onlara bir hediye göndereceğim de, elçilerin ne getireceklerine bakacağım." (dedi.)
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36. Elçi Süleyman'a geldiğinde, o şöyle
dedi: "Mal ile mi bana yardım etmek
istiyorsunuz?! Allah'ın bana verdiği,
size verdiğinden daha üstündür. Siz
ise kendi hediyenizle seviniyorsunuz."
37. "Onlara dön; biz, gerçekten karşısında duramayacakları bir orduyla onlara geliriz, onları hor ve hakir bir durumda ve aşağılanmış olarak oradan
çıkarırız."
38. (Süleyman,) "Ey ileri gelenler! Onlar teslim olarak gelmeden önce, hanginiz o kadının tahtını bana getirebilir?" dedi.
39. Cinlerden bir ifrit şöyle dedi: "Sen
yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm. Ben bu işte güçlü ve güvenilir
biriyim."
40. Kitaptan bir ilmi olan kimse, "Gözünü açıp kapamadan ben o tahtı sana
getiririm." dedi. (Süleyman,) tahtı yanında yerleşmiş olarak görünce, "Bu,
Rabbimin bir lütfudur; şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim
diye beni sınamak istiyor. Kim şükrederse, gerçekten kendisi için şükretmiş
olur. Kim de nankörlük ederse, kuşkusuz Rabbimin kimseye ihtiyacı yoktur
ve kerimdir." dedi.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 140)

41. (Süleyman,) "Tahtının görünümünü
değiştirin. Bakalım tanıyacak mı, yoksa tanımayacak mı?" dedi.

42. Melike geldiğinde, "Senin tahtın böy
le mi?" denildi. O, "Sanki odur! Daha
önce bize bilgi verildi ve biz teslim olduk." dedi.
43. Allah'tan başka taptığı şeyler onu
(hakkı bulmaktan) alıkoymuştu. Çünkü
o, kâfir bir topluluktandı.
44. Ona, "Köşkün avlusuna gir." denildi.
Orayı görünce, bir göl sandı ve bacaklarını sıvadı. (Süleyman,) "Bu, camla döşeli
bir köşktür." dedi. (Melike,) "Ey Rabbim!
Gerçekten ben kendime zulmetmişim.
Süleyman'la beraber âlemlerin Rabbi
olan Allah'a teslim oldum." dedi.
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48. O şehirde, yeryüzünde bozgunculuk yapan ve ıslah edici olmayan dokuz grup vardı.
49. Onlar, "Gelin aramızda Allah'a yemin edelim ki, ona ve ailesine geceleyin baskın yapıp, sonra velisine, (onun
ve) ailesinin öldürüldüğü sırada orada
bulunmuyorduk ve biz doğru söylüyoruz, diyelim." dediler.
50. Onlar bir düzen kurdular, biz de
onlar farkında olmadan bir düzen
kurduk.
45. Gerçekten biz, "Allah'a ibadet edin."
diye çağrıda bulunması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlar, sonuçta birbirine düşman iki kesime
ayrıldılar.
46. O, "Ey kavmim! Niçin iyilikten önce
kötülüğe koşuyorsunuz. Merhamet olunmanız için Allah'tan bağış dileseniz olmaz mı?" dedi.
47. Onlar, "Biz seni ve senin beraberindekileri uğursuz biliyoruz." dediler. (Salih,)
"Uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır.
Ama siz, bir imtihana tâbi tutulmuş bir
topluluksunuz." dedi.

51. İşte bak, onların kurdukları düzenin sonu ne oldu?! Biz onları ve kavimlerini top yekûn yok ettik.
52. İşte zulmetmeleri yüzünden çökmüş olan evleri! Şüphesiz, bunda bilen
bir topluluk için bir ayet vardır.
53. İman eden ve takvalı olan kimseleri
ise kurtardık.
54. Lut'u da (peygamber olarak gönderdik). Hani kavmine şöyle demişti:
"Siz, göz göre göre hâlâ o kötü işi yapacak mısınız?!"
55. "Kadınları bırakıp da şehvetle erkeklerle mi ilişki kuruyorsunuz?! Siz,
cehalet içinde olan bir topluluksunuz."
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56. Kavminin cevabı sadece, "Lut'un
ailesini şehrinizden çıkarın; çünkü onlar, kendilerini temiz tutmaya çalışan
kimselerdir." demek olmuştu.
Bu ayetten anlaşıldığı üzere bazen topluma öylesine sapıklık egemen olabilir ki,
toplumun geneli, temiz yaşamak gibi değerleri, cezalandırılmayı gerektiren suç ve
aşağılanma unsuru olarak görülebilir. Yani
toplumun geneli, iyilikleri kötülük ve kötülükleri iyilik olarak görebilir. Bu da, her zaman çoğunluğun doğruluk ölçüsü kabul
edilemeyeceğinin ve hukuk sistemini belirlemede toplumsal normları esas almanın
doğru olmadığının delilidir.

57. Biz de onu ve ailesini kurtardık; karısı müstesna; onun (karısının) geride
kalanların içinde olmasını takdir ettik.
58. Onlara bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne de kötüdür!
59. De ki: "Hamd, Allah'a mahsustur
ve selam olsun seçtiği kullarına. Allah
mı daha hayırlı, yoksa ortak koştukları
şeyler mi?"
60. (Onlar mı hayırlı,) yoksa gökleri,
yeri yaratan ve size gökten su indiren
mi? Biz o suyla, ferahlatıcı bahçeler (sizin için) bitirdik. Onun ağaçlarını bitirmek sizin işiniz değildi. Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır; onlar,
haktan sapan bir topluluktur.

61. Yoksa yeri yerleşmeye elverişli kılan,
içinde ırmaklar akıtan, onun için oturaklı
dağlar var eden ve iki deniz arasında en
gel oluşturan mı? Allah ile birlikte bir ilah
mı var? Hayır; onların çoğu bilmezler.
62. Yoksa darda kalan kimse yalvardığı
zaman icabet edip sıkıntıyı gideren ve
sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah
ile birlikte bir ilah mı var? Ne de az öğüt
alıyorsunuz?
63. Yoksa kara ve denizin karanlıklarında size yol gösteren ve rahmetinden önce
müjdeci olarak rüzgârları gönderen mi?
Allah ile birlikte bir ilah mı var? Allah,
onların koştukları ortaklardan yücedir.
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66. Hayır; ahiret hakkındaki bilgileri
son aşamaya varmıştır! Hayır; ahiret
hakkında şüphe içindedirler. Hayır;
onun hakkında körlük içindeler.
67. Kâfir olanlar dediler ki: "Biz ve babalarımız toprak olduktan sonra çıkarılacak mıyız?!"
68. "Bize ve bizden önce babalarımıza
bu vaatte bulunuldu. Bu, öncekilerin
masallarından başka bir şey değildir."
69. De ki: "Yeryüzünde gezin de, suçluların sonunun nasıl olduğuna bir
bakın."
70. Onlar için üzülme ve kurdukları
tuzaklar yüzünden sıkılma.
64. Yoksa yaratılışı başlatıp, sonra onu
geri çeviren ve size gökten ve yerden rızk
veren mi? Allah ile birlikte bir ilah mı
var? De ki: "Doğru söylüyorsanız, delilinizi getirin."
65. De ki: "Allah'tan başka gökte ve yerde
kimse gaybı (gizli olanı) bilmez ve onlar
ne zaman dirileceklerinden de haberdar
değiller."
Bu ayette geçen gayptan maksat, kıyametin ne zaman kopacağıdır. Yoksa gelecekte
vuku bulacak olaylarla ilgili diğer bazı bilgileri, Allah'ın izniyle kullarından seçkin olan
kimseler bilirler. (bk. es-Safî Tefsiri, Nehcü'lBelağa'dan naklen.) Cin Sûresi'inin sonunda
da seçkin kulların Allah'ın izniyle gaybı bilebileceği açıklanmıştır.

71. "Doğru söylüyorsanız, bu vaat ne
zaman gerçekleşecek?" derler.
72. De ki: "Gelmesi için acele ettiğiniz
şeyin bir kısmı peşinizde olabilir."
73. Gerçekten Rabbin, insanlara karşı
lütuf sahibidir; fakat onların çoğu şükretmezler.
74. Rabbin, onların göğüslerinin gizlediğini ve açığa vurduklarını bilir.
75. Gökte ve yerde gizli olan her şey
apaçık bir kitaptadır.
76. Gerçekten bu Kur'an, İsrailoğul
ları'na, hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin çoğunu anlatmaktadır.

383

NEML SÛRESİ

CÜZ: 20, SÛRE: 27

77. Ve gerçekten bu (Kur'ân), müminler için bir hidayet ve rahmettir.
78. Rabbin, kendi hükmü ile onların
arasında hükmeder. O, üstündür ve
bilendir.
79. O hâlde Allah'a güven. Kuşkusuz,
sen apaçık gerçek üzerindesin.
80. Şüphesiz sen, ölülere işittiremezsin
ve arkalarını çevirip uzaklaşınca sağırlara da bu çağrıyı duyuramazsın.
81. Körleri de sapıklıklarından çıka
rıp hidayete iletemezsin. Sadece ayet
lerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin.
82. Haklarındaki söz başlarına geldiği
zaman, onlara yerden bir canlı çıkarırız. Onlarla konuşur ve insanların
ayetlerimize yakîn etmediklerini der.
Ehl-i Beyt İmamları'ndan gelen hadislere
göre Yerin Canlısı anlamında olan Dabbetu'lArz'dan maksat, gerçek müminleri başkalarından ayırma gücüne sahip, yanında Hz.
Süleyman'ın yüzüğü ve Musa'nın asası bulunan ahir zamanda Mescidu'l-Haram'dan
veya Safa ve Merve arasından ortaya çıkacak olan bir insandır. Bazı muteber hadislere
göre, Hz. Ali (a.s)'dır. O, kıyamet yaklaştığında tekrar bu âleme dönecektir. (bk. Tefsir-i
Kummî ve es-Safî Tefsiri.)

83. O gün, her topluluktan ayetlerimizi
yalanlayan bir grup toplarız; onlar sıraya dizilirler.
84. Onlar bir araya geldikleri zaman
(Allah), "Ayetlerimi kuşatıcı bir bilginiz olmadan yalanladınız mı? Yoksa,
yaptığınız neydi?" buyurur.

85. Zulmettikleri için o söz gerçekleşti.
Artık onlar konuşmazlar.
86. Geceyi içinde huzur bulmaları için var
ettiğimizi ve gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Kuşkusuz, bunda iman
eden topluluk için birçok ayetler vardır.
87. Sûr'a üfürüleceği gün, göklerde ve
yerde olan herkes, Allah'ın diledikleri
müstesna, korkudan sarsılırlar ve hepsi
boyunları bükük hâlde O'na gelirler.
88. Dağları görür ve onları yerinde durmuş sanırsın. Oysa onlar, bulutların hareket etmesi gibi hareket ederler. Bu, her
şeyi sağlam yapan Allah'ın yapısıdır. Kuşkusuz O, yaptığınız işlerden haberdardır.
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saparsa, (ona), "Ben sadece uyarıcılardanım." de.
93. "Ve Hamd, Allah içindir; O, yakında ayetlerini size gösterecektir de, siz
onları tanıyacaksınız ve Rabbin, yaptıklarınızdan habersiz değildir." de.

(28)
KASAS SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; İbn Abbas'a göre 85. ayeti
Medine'de inmiştir. 88 ayettir.
Bu sûre, adını, içinde "kasas (anlatılan vakıa)" kelimesi geçen 25. ayetinden almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

89. Kim iyilik getirirse, ona daha iyisi verilir ve onlar, o gün, korkudan güvende
olurlar.
90. Kim de kötülük getirirse, yüzüstü
ateşe atılırlar. Yaptıklarınızdan başka bir
şeyle mi cezalandırılacaksınız?
91. (De ki:) "Ben, yalnız bu şehrin, onu
kutlu kılan ve her şey kendisine ait olan
Rabbine ibadet etmekle emrolundum
ve bana Müslümanlardan olmam emredildi."
92. "Ve Kur'ân'ı ağır ağır okumakla (görevlendirildim). Artık kim hidayet bulursa, kendisi için hidayet bulur; kim de

1. Ta, sîn, mîm.
2. İşte bunlar, apaçık kitabın ayetleridir.
3. İman eden topluluk için, Musa ve
Firavun'un haberlerinden bir kısmını
dosdoğru sana okuyacağız.
4. Firavun, o topraklarda ululandı ve
halkını gruplara ayırdı. Onlardan bir
grubu eziyor, oğullarını boğazlıyor ve
kızlarını sağ bırakıyordu. Kuşkusuz o,
bozgunculardandı.
5. Biz ise, o topraklarda ezilmiş olanlara lütfederek onları önderler yapmayı
ve onları mirasçılar kılmayı istiyoruz.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 141)
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6. O topraklarda onlara egemenlik
vermeyi; Firavun'a, Haman'a ve askerlerine onlar (İsrailoğulları) tarafından
(gelmesinden) korktukları şeyi göstermeyi istiyoruz.
7. Musa'nın annesine, "Onu
emzir ve ondan dolayı korkuya kapılınca onu denize (Nil
nehrine) bırakıver. Korkma ve
üzülme, kuşkusuz biz onu sana
geri vereceğiz ve onu peygamberlerden (elçilerden) kılacağız." diye vahyettik.
8. Firavun ailesi, onu yitik olarak aldı.
Sonunda o, kendilerine bir düşman ve
üzüntü kaynağı olacaktı. Kuşkusuz Firavun, Haman ve askerleri hatalı idiler.
Bu ayetten anlaşıldığı üzere emir altında
olmak, kişiyi işlediği işlerin sorumluluğundan kurtarmaz. İnsan zalimlere destek vermekten uzak durmalıdır. Ve bu Ehl-i Beyt
İmamları'nın da açıkladıkları önemli toplumsal ilkelerden biridir. Takiyye durumlarının hükümleri ise, kendi has çerçevesine
sahiptir. Buna göre takiyye durumları dışında zalime destek olmak, onun suçunda
ortaklık sayılır.

9. Firavun'un karısı, "Benim ve senin
için bir göz aydınlığıdır! Onu öldürmeyin. Belki bize yararı olur. Ya da
onu oğul ediniriz." dedi. Ama onlar,
(işin) farkında değillerdi.
10. Musa'nın annesinin yüreği boşaldı. Müminlerden olsun diye kalbini

pekiştirmeseydik, neredeyse onu açığa
vuracaktı.
11. Annesi, Musa'nın kız kardeşine, "Onu
takip et." dedi. O da, onlar farkında olmadan uzaktan Musa'yı gözetledi.
12. Biz önceden onun, süt annelerini kabul etmesini önledik. Musa'nın kız kardeşi, "Sizin için, onun bakımını üstlenecek
ve ona iyi davranacak bir aile göstereyim
mi?" dedi.
13. Böylece gözü aydın olsun, üzülmesin
ve Allah'ın sözünün hak olduğunu bilsin
diye onu annesine geri döndürdük. Fakat onların çoğu bilmezler.
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onu bağışladı. Kuşkusuz O, bağışlayandır ve merhamet edendir.
17. (Musa,) "Rabbim! Bana verdiğin nimete şükür olarak asla suçlulara destek olmayacağım." dedi.
18. Korku içinde, etrafı gözetleyerek
sabahladı. Bir de gördü ki, dün kendisinden yardım isteyen kimse, bir daha
onu imdada çağırıyor. Musa ona, "Kuşkusuz sen, besbelli bir azgınsın." dedi.
14. Olgunluk çağına ulaşınca, ona hikmet ve ilim verdik. İşte iyileri böyle mü
kâfatlandırırız.
15. Musa, halkının farkında olmadığı bir
sırada şehre girdi. Orada, biri kendi taraftarlarından olan, diğeri ise düşmanlarından olan iki adamı dövüşür buldu. Kendi taraftarlarından olan, düşmanlarından
olan adama karşı ondan yardım istedi.
Musa, ona bir yumruk vurup ölümüne
sebep oldu. "Bu, Şeytan'ın işindendir. O,
apaçık saptırıcı bir düşmandır." dedi.
16. (Musa,) "Ey Rabbim! Ben kendime
zulmettim, beni bağışla." dedi. Allah da

19. (Musa,) ikisinin de düşmanı olan
kişiyi yakalamak isteyince, o adam,
"Ey Musa! Dün bir adamı öldürdüğün
gibi, beni de mi öldürmek istiyorsun?
Sen, yeryüzünde zorba birisi olmak
istiyor, ıslah edenlerden olmak istemiyorsun." dedi.
20. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi: "Ey Musa! İleri gelenler,
seni öldürmek için görüşüyorlar. Hemen buradan çık. Kuşkusuz, ben senin
iyiliğini istiyorum." dedi.
21. (Musa) korku içinde, etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. "Rabbim! Beni
zalim topluluktan kurtar." dedi.
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22. Medyen'e doğru yöneldiğinde,
"Umarım, Rabbim beni doğru yola iletir." dedi.
23. Medyen suyuna varınca, orada
(hayvanlarını) sulayan bir grup insan
gördü. Ve onların ötesinde, (hayvanlarını) kollayan iki kadın gördü. Onlara,
"Ne yapmak istiyorsunuz?" dedi. Onlar, "Çobanlar hayvanlarını çekmedikçe biz (koyunlarımızı) sulayamayız.
Babamız da çok yaşlıdır." dediler.
24. Musa, onların koyunlarını suladı.
Sonra bir gölgeye çekilerek, "Rabbim!
Bana indireceğin bir hayra muhtacım."
dedi.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 142)

25. O iki kızdan biri utana utana yürüyerek ona geldi ve, "Babam, bizim için
hayvanlarımızı sulamanın karşılığını vermek üzere seni çağırıyor." dedi.
Musa, ona gelip başından geçeni anlatınca, o, "Korkma, zalim kavimden
kurtulmuşsun." dedi.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 143)

26. Onlardan biri, "Babacığım! Onu ücretle çalıştır. Çünkü ücretle çalıştıracak

larının en iyisi, bu güçlü ve güvenilir
adamdır." dedi.
27. (Şuayb,) "Bana sekiz yıl hizmet etmen şartıyla şu iki kızımdan birini sana
nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan, artık bu senden bir iyiliktir.
Ben sana zorluk çıkarmak istemiyorum.
Allah dilerse, benim salihlerden olduğumu göreceksin." dedi.
28. (Musa,) "Bu, benimle senin arandaki
bir anlaşmadır. Bu iki süreden hangisini
doldurursam doldurayım, bana karşı bir
haksızlık olmaz. Söylediklerimize Allah
vekildir." dedi.
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29. Musa süreyi doldurarak ailesiyle
birlikte yola çıkınca, Tur'un kenarında
(uzaktan) bir ateş gördü. Ailesine, "Burada durun; ben bir ateş gördüm. Belki
ondan bir haber veya ısınmanız için bir
kor getiririm." dedi.
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32. "Elini koynuna koy; kusursuz bembeyaz olarak çıkar. Korkudan (rahatlamak için) kolunu kendine doğru
çek. Bu ikisi, Firavun ve ileri gelen
adamlarına götürmen için Rabbin tarafından (sana verilen) iki açık delildir. Kuşkusuz onlar, yoldan çıkan bir
topluluktur."
33. (Musa) dedi ki: "Rabbim! Ben onlardan bir adam öldürdüm. Bu yüzden
beni öldürmelerinden korkuyorum."

30. Oraya gelince, o kutlu yerdeki vadinin
sağ tarafından, ağaçtan şöyle seslenildi:
"Ey Musa! Kuşkusuz ben, âlemlerin Rabbi Allah'ım."

34. "Kardeşim Harun dil bakımından
benden daha etkili ve güzel konuşur.
Beni doğrulaması, bana yardımcı olması için onu da benimle beraber gönder. Beni yalanlamalarından korkuyorum."

31. "Asanı at." Onun bir yılan gibi hareket
ettiğini görünce, geriye döndü ve artık
arkasına da bakmadı. "Ey Musa! Yüzünü
dön, gel ve korkma! Kuşkusuz sen, güvende olanlardansın."

35. (Allah) dedi ki: "Senin pazını kardeşinle güçlendireceğiz ve size bir güç
vereceğiz ki, onlar ayetlerimiz sayesinde size dokunamayacaklardır. Siz ve
size uyanlar galip olacaksınız."
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36. Musa apaçık ayetlerimizle onlara
gelince, "Bu, ancak uydurulmuş bir büyüden ibarettir. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey işitmedik." dediler.
37. Musa, "Rabbim, kendi katından
hidayeti kimin getirdiğini ve yurdun
(iyi) sonucunun kimin olacağını daha
iyi bilir. Kuşkusuz, zulmedenler kurtuluşa ermezler." dedi.

40. Biz, onu ve askerlerini yakalayıp deni-

38. Firavun, "Ey ileri gelenler! Ben, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Benim için
çamur üzerine ateş yak (tuğla pişir) ve
(yüksek) bir kule yap ki, Musa'nın ilahını görebileyim. Ben, onun yalancılardan olduğunu sanıyorum." dedi.

edilmez.

39. O ve askerleri, yeryüzünde haksız
yere büyüklük tasladılar ve bize döndürülmeyeceklerini sandılar.

ze attık. Bak, zalimlerin sonu nasıl oldu!
41. Biz onları, ateşe çağıran önderler yaptık ve kıyamet günü onlara yardım da

42. Bu dünyada arkalarına bir lanet taktık ve kıyamet gününde de onlar, menfur
kimselerdendirler.
43. Gerçekten Musa'ya ilk kuşakları helak ettikten sonra, insanlar için aydınlık
kaynağı, hidayet ve rahmet olarak o kitabı verdik. Olur ki öğüt alırlar.
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47. Kendi elleriyle yapıp gönderdikleri
işlerden dolayı kendilerine bir musibet
ulaştığında, ''Ey Rabbimiz! Ne olurdu
bize bir peygamber gönderseydin de
senin ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık!" diyecek olmasalardı,
(onlara peygamber göndermezdik).

44. Musa'ya o görevi verdiğimizde, sen
Tur'un batı yönünde değildin. O olayın
şahitlerinden de değildin.
45. Ama biz, uzun süreler yaşayan nice
kuşaklar ortaya çıkardık. Sen, Medyen
halkı arasında yaşayıp ayetlerimizi kendilerine okumuyordun. Fakat peygamberleri gönderen bizdik.
46. (Musa'ya) nida ettiğimizde, sen Tur'un
yanında da değildin. Fakat bu, senden
önce kendilerine bir uyarıcı gelmeyen
toplumu uyarasın diye Rabbinden bir
rahmettir. Olur ki öğüt alırlar.

48. Kendilerine bizim katımızdan hak
gelince, dediler ki: "Musa'ya verilenin
bir benzeri ona da verilseydi ya!" Önceden Musa'ya verileni inkâr etmediler
mi? "Birbirini destekleyen iki büyü!"
dediler. Ve, "Onların hepsini inkâr ediyoruz." dediler.
49. "Eğer doğru söylüyorsanız, Allah
katından bu ikisinden hidayet bakımından daha üstün bir kitap getirin de
ben de ona uyayım." de.
50. Sana olumlu cevap vermezlerse, artık bil ki, onlar, sadece kendi heva ve
heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan
gelen bir hidayet olmaksızın kendi
heva ve hevesine uyandan daha sapık
kim olabilir? Kuşkusuz Allah, zulmeden kavmi hidayete erdirmez.
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51. Düşünüp öğüt alsınlar diye, biz,
sözü aralıksız onlara ilettik.
52. Kendilerine önceden kitap verdiklerimiz, buna iman ederler.
53. Kendilerine (bu kitap) okununca
derler ki: "Biz ona iman ettik. Kuşkusuz o, Rabbimizden gelen gerçektir.
Biz, daha önce de (Allah'ın emrine) boyun eğenlerdendik."
54. İşte onlara, sabrettikleri için mü
kâfatları iki defa verilir. Onlar, kötülüğü iyilikle giderirler ve kendilerine
verdiğimiz rızklardan Allah yolunda
harcarlar.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:
"Biz sabredenleriz. Şia'mız ise, bizden daha
sabırlıdırlar. Çünkü biz, bildiğimiz şey için
sabrettik; onlar ise, bilmedikleri şeye sabrederler." (es-Safî, el-Kâfî'den naklen.)

57. "Seninle birlikte hidayete uyarsak,
yurdumuzdan çıkarılırız." dediler. Her
türlü meyvenin toplatılıp katımızdan bir
rızk olarak kendilerine getirildiği güvenli bir haremde onları yerleştirmedik mi?
Fakat onların çoğu bilmezler.

55. Boş bir söz işitince ondan yüz çevirirler ve, "Bizim yaptığımız bize, sizin
yaptığınız sizedir. Size esenlik olsun.
Biz cahillere ilgi göstermeyiz." derler.

58. Biz, refahlarından şımarmış nice şehirleri helak ettik. İşte onların yerleşim
yerleri! Kendilerinden sonra oralarda
pek az yerleşildi. Biz onlara varis olduk.

56. Kuşkusuz, sen sevdiğini hidayete
erdiremezsin; Allah dilediğini hidayete erdirir. Hidayete erişecek olanları en
iyi bilen O'dur.

59. Rabbin, ayetlerimizi kendilerine okuyan bir peygamberi ülkelerin merkezlerine göndermedikçe, asla o ülkeleri helak
etmez. Biz, ancak halkı zulmeden memleketleri helak etmişizdir.

(bk. Açıklamalar Bölümü: 144)
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zim saptırdığımız kimselerdir. Kendimizsaptığımız gibi onları da saptırdık.
Onlardan uzak olduğumuzu sana arz
ederiz. Zaten onlar, bize tapmıyorlardı." derler.
64. (Onlara,) "Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın." denir. Onları çağırırlar;
fakat onlar, kendilerine cevap vermezler. Azabı görürler ve hidayete ermiş
olmayı arzu ederler.
65. O gün (Allah) onlara seslenerek,
"Peygamberlere ne cevap verdiniz?"
der.
66. İşte o gün haberler kendilerine
örtülü kalır ve birbirlerine de soramazlar.
60. Size verilen her şey, dünya hayatının
imkânı ve süsüdür. Allah katında olanlar
ise, daha iyi ve daha kalıcıdır. Hâlâ düşünmüyor musunuz?!
61. Kendisine iyi vaatte bulunduğumuz
ve ona erişecek olan kimse, dünya hayatının geçiminden yaralandırdığımız ve
sonra kıyamet günü (azap için) getirileceklerden olan kimse gibi midir?!
62. O gün (Allah) onlara seslenerek, "Benim ortaklarım olduklarını sandıklarınız
nerededir?" der.
63. Haklarında azap kararı verilmiş olanlar derler ki: "Rabbimiz! İşte bunlar bi-

67. Ama kim tövbe edip iman eder ve
iyi işler yaparsa, onun, kurtuluşa erenlerden olması umulur.
68. Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer.
Onlar için seçim hakkı yoktur. Allah
münezzehtir ve onların ortak koştukları şeylerden yücedir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 145)

69. Rabbin, onların yüreklerinde gizli
olanı da, açığa vurduklarını da bilir.
70. O, Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. İlk ve son hayatta hamd O'nundur.
Hüküm O'na aittir ve O'na döndürüleceksiniz.
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71. De ki: "Sizce, Allah kıyamet gününe
kadar geceyi sürdürse, Allah'tan başka
size ışık getirecek ilah kimdir? Hâlâ
işitmez misiniz?!"
72. De ki: "Sizce, Allah kıyamet gününe kadar gündüzü sürdürse, Allah'tan
başka, size huzur bulacağınız geceyi
getirecek ilah kimdir? Hâlâ görmez
misiniz?"
73. Dinlenmeniz ve O'nun lütfunu
aramanız için geceyi ve gündüzü var
etmesi O'nun rahmetindendir. Olur ki
şükredersiniz.
74. O gün (Allah) onlara seslenerek,
"Benim ortaklarım olduklarını sandıklarınız nerededir?" der.
75. Her topluluktan bir şahit çıkarır
ve, "Delilinizi ortaya koyun." deriz. O
zaman hakkın Allah'a ait olduğunu bilirler ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrılıp kaybolur.
76. Karun, Musa'nın kavmindendi ve
onlara karşı azgınlık etti. Ona, anah-

tarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler vermiştik. Kavmi ona şöyle
dedi: "Sevinme! Allah, (dünya malı için)
sevinenleri sevmez."
77. "Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret
yurdunu ara. Dünyadan da payını unutma. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi, sen
de iyilik et ve yeryüzünde bozgunculuk
yapmaya yönelme. Allah, bozgunculuk
yapanları sevmez."
İmam Ali (a.s)'dan Yüce Allah'ın "Dünyadan
da payını unutma." sözü hakkında şöyle dediği nakledilmiştir: "Yani sağlık, güç, boş vakit,
gençlik ve neşeli olma dönemlerini ahireti kazanmak için harcamayı unutma." (bk. Nuru'sSekaleyn Tefsiri.)
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daha iyidir ve bunu ancak sabredenler elde eder."
81. Biz, onu ve evini yerin altına geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek bir ekibi yoktu, kendisini
savunabilecek güce de sahip değildi.
78. Karun, "Bu servet, bende bulunan bir
bilgiden ötürü bana verilmiştir." dedi.
Allah'ın kendisinden önce yaşamış kuşaklardan, ondan daha güçlü ve (mal)
toplaması daha çok olan kimseleri yok
ettiğini bilmiyor muydu? Suçlulardan
günahları sorulmaz.
79. Karun, süslenerek kavminin karşısına
çıktı. Dünya hayatını isteyenler, "Keşke
Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı! O, büyük bir pay sahibidir." dediler.
80. Kendilerine ilim verilen kimseler ise,
"Yazıklar olsun size! İman edip iyi iş yapanlar için Allah'ın mükâfatı (bundan)

82. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, sabahlayınca, "Vay!
Demek ki Allah, kullarından dilediğine rızkını bollaştırır ve kısar. Eğer
Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi
yerin dibine geçirirdi! Vay! Demek ki
kâfirler, kurtuluş ve başarıya ermezler!" dediler.
83. İşte o ahiret yurdunu, yeryüzünde
ululanmak ve bozgunculuk çıkarmak
istemeyen kimselere veririz. Sonuç,
takvalı olanlarındır.
84. Kim bir iyilik getirirse, ona, o iyilikten daha iyisi verilir. Fakat kim bir
kötülük getirirse, kötülük işleyenler,
ancak yaptıklarıyla cezalandırılırlar.
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85. Kuşkusuz, Kur'ân'ı sana farz kılan
(Allah), seni dönülecek yere geri döndürecektir. De ki: "Rabbim, hidayeti
getireni de, apaçık sapıklık içinde olanı da en iyi bilendir."
86. Sana kitap indirilmesini ummazdın.
Bu, sadece Rabbinden bir rahmettir. O
hâlde, sakın kâfirlere arka çıkma!
87. Allah'ın ayetleri sana nazil
olduktan sonra, sakın onlar
seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et ve asla
müşriklerden olma!
88. Allah'la birlikte başka bir ilaha
yalvarma. O'ndan başka ilah yoktur.
O'nun zatından başka her şey yok
olucudur. Hüküm, O'nundur ve O'na
döndürüleceksiniz.

(29)
ANKEBÛT SÛRESİ
Mekke'de nazil olmuştur. İlk on ayetinin Medi
ne'de nazil olduğu rivayet edilir. 64 ayettir.
Bu sûre, adını Allah'tan başka dost edinenlerin ağ kuran örümceğe benzetildikleri
açıklanan 41. ayetinden almaktadır. Ankebut; örümcek anlamındadır. İmam Sadık
(a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Kim Ankebut ve Rum Sûrelerini Ramazan ayının yirmi üçüncü gecesinde (yirmi ikiyi yirmi üçe
bağlayan gecede) okursa, Allah'a yemin
ederim ki, o, cennet ehlindendir. Asla kimseyi de istisna etmiyorum. Allah'ın bu yeminimden dolayı bana bir günah yazacağından da korkmuyorum. Çünkü bu iki sûrenin
Allah katında önemli bir yeri vardır." (bk. esSafî Tefsiri, Sevabu'l-A'mal'dan naklen.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Elif, Lâm, Mîm.
2. İnsanlar, "iman ettik" demeleriyle

imtihan edilmeden kendi başlarına bırakılacaklarını mı sandılar?!
3. Biz, onlardan öncekileri de imtihan
ettik. Allah, doğru söyleyenleri ortaya
çıkaracak ve yalancıları da ortaya çıkaracaktır.
4. Yoksa kötü işler yapanlar, bizi geçebileceklerini mi sandılar?! Ne de kötü bir
yargıda bulunuyorlar!
5. Kim Allah'la buluşmayı umuyorsa,
(bilsin ki,) Allah'ın belirlediği vakit gelmektedir. O, işitendir ve bilendir.
6. Çaba gösteren, kendisi için çaba gösterir. Allah, âlemlerden müstağnidir.
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sini Allah'ın azabı gibi sayarlar. Rabbinden bir zafer gelirse de, "Kuşkusuz, biz
sizinle beraberdik." derler. Allah, herkesin kalbinde olanı en iyi bilmez mi?

7. İman edip doğru işler yapanların kötülüklerini gideririz ve yaptıklarının en
güzeli ile onlara karşılık veririz.
8. İnsana, baba ve annesine iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer onlar, seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak
koşmaya zorlarlarsa, onlara itaat etme!
Dönüşünüz banadır. Orada yaptıklarınızı size bildiririm.
9. İman edip doğru işler yapanları, iyilerin arasına katarız.
10. İnsanlardan kimileri de var ki, "Allah'a
iman ettik." derler; ancak Allah yolunda bir
eziyete uğradıklarında, insanların işkence-

11. Allah, mutlaka iman edenleri ortaya çıkaracaktır ve münafıkları da ortaya çıkaracaktır.
12. Kâfir olanlar, iman edenlere, "Yolumuza uyun, günahlarınızı biz üstlenelim." dediler. Oysa onların günahlarından hiçbir şeyi üstlenecek değiller.
Gerçekten onlar yalancıdırlar.
13. Kuşkusuz, kendi yüklerini (günahlarını) ve kendi yükleriyle birlikte
nice yükleri de taşıyacaklar ve kıyamet
günü uydurdukları şey hakkında mutlaka sorguya çekilecekler.
14. Gerçekten biz, Nuh'u kavmine
gönderdik. Aralarında dokuz yüz elli
yıl kaldı. Sonunda zulmettikleri hâlde
tufan onları yakalayıverdi.
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15. Sonuçta onu ve gemide olanları
kurtardık ve bunu âlemlere bir ayet
yaptık.
16. İbrahim'i de (gönderdik). Hani o
kavmine şöyle demişti: "Allah'a ibadet
edin ve O'ndan korkun. İşte bu, bilseniz sizin için daha iyidir."
17. Kuşkusuz, siz Allah'ı bırakıp da
O'nun yerine birtakım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz.
Allah'ı bırakıp O'nun yerine taptıklarınız, size bir rızk verme gücüne sahip
değillerdir. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın, O'na ibadet edin ve O'na
şükredin. O'na döndürüleceksiniz.
18. Eğer (Peygamber'i) yalanlayacak
olursanız, (bilin ki,) sizden önceki ümmetler de yalanladılar. Peygamber, ancak apaçık bir tebliğle görevlidir.
19. Onlar, Allah'ın, yaratılışı nasıl başlatıp, sonra onu geri çevirdiğini görmediler mi? Kuşkusuz bu, Allah için
kolaydır.
20. De ki: "Yeryüzünde gezin de, Allah'
ın yaratılışı nasıl başlattığına bakın.

Sonra O, son hayat aşamasını (ahireti)
yaratır. Kuşkusuz, Allah'ın her şeye gücü
yeter."
21. O, dilediğine azap eder ve dilediğine
merhamet eder. Ve siz O'na doğru döndürüleceksiniz.
22. Siz ne yerde, ne de gökte (Allah'ı)
güçsüz bırakacak değilsiniz ve sizin
Allah'tan başka bir veliniz (yönetici ve
koruyucunuz) ve yardımcınız yoktur.
23. Allah'ın ayetlerini ve O'nunla buluşmayı inkâr edenler, işte onlar, merhametimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlara
acı bir azap vardır.
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24. Kavminin cevabı ise, sadece, "Onu
öldürün veya onu yakın." demek oldu.
Ama Allah, onu ateşten kurtardı. Kuşkusuz bunda, iman eden topluluk için ayetler vardır.
25. (İbrahim,) "Siz, Allah'ı bırakıp da
dünya hayatında aranızda bir muhabbet vesilesi olsun diye kendinize putlar
edindiniz; sonra kıyamet günü birbirinizi reddedecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Barınacağınız yer ateştir ve size
yardım eden de olmaz." dedi.
26. Lut ona iman etti ve, "Ben Rabbime
hicret ediyorum. Kuşkusuz O, üstündür
ve hikmet sahibidir." dedi.
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27. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık;
peygamberlik ve kitabı onun soyuna
yerleştirdik. Dünyada ona mükâfatını
verdik ve ahirette de o iyilerdendir.
28. Lut'u da (gönderdik). Hani o, kavmine şöyle demişti: "Âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı kötü ve çirkef
bir işe mi yelteniyorsunuz?"
29. Siz erkeklerle ilişki kurup, yol kesiyor ve toplantılarınızda kötü işler
yapıyorsunuz. Kavminin cevabı ise,
şöyle demek oldu: "Eğer doğru söylüyorsan, Allah'ın azabını bize getir."
30. (Lut,) "Ey Rabbim! Beni, fesat çıkaran bu kavme karşı muzaffer eyle."
dedi.
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31. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, "Biz şu şehrin halkını helak edeceğiz. Kuşkusuz, oranın halkı
zalim kimselerdir." dediler.
32. (İbrahim,) "Ama orada Lut var."
dedi. Onlar, "Biz orada kimin olduğunu daha iyi biliriz. Biz onu ve -karısı
müstesna- ailesini kurtaracağız. Karısı,
geride kalanlardan olacaktır." dediler.
33. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde,
(Lut) onlardan ötürü sıkıldı ve onları
savunmada yetersiz kaldı. Ona: "Korkma ve üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız; yalnız karın müstesna; o, geride kalanlardan olacaktır." dediler.
34. "Biz, bu şehrin halkına, yoldan çıktıkları için gökten bir azap indireceğiz."
35. Gerçekten düşünen bir topluluk
için o şehirden açık bir ayet bıraktık.

36. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). O, "Ey kavmim! Allah'a ibadet
edin, o son güne ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk gayesiyle taşkınlık
yapmayın." dedi.
37. Ama onlar, onu yalanladılar. Derken şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı,
yurtlarında cansız diz üstü yere çöküverdiler.
38. Ad'ı ve Semud'u da (yok ettik). Onların yurtlarından bir bölümü size belli olmuştur. Şeytan, yaptıklarını onlara güzel
gösterdi de doğru yoldan onları alıkoydu. Oysa onlar, ferasetli kimselerdi.

CÜZ: 20, SÛRE: 29

ANKEBÛT SÛRESİ

400

Gerçekten yuvaların en dayanıksızı,
örümceğin yuvasıdır. Keşke (bunu)
bilselerdi.
39. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da
(yok ettik). Gerçekten Musa, apaçık delilleri onlara getirmişti. Ama onlar, yeryüzünde büyüklük tasladılar. Fakat bizi
geçemezlerdi.
40. Onlardan her birini günahı sebebiyle yakaladık. Kimine taş yağdıran bir
fırtına gönderdik, kimini öldürücü ses
yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik,
kimini de suda boğduk. Allah, onlara
zulmedecek değildi; fakat onlar, kendilerine zulmediyorlardı.
41. Allah yerine kendilerine dost ve koruyucu edinenlerin durumu, kendisine
yuva kuran örümceğin durumu gibidir.

42. Gerçekten Allah, kendisini bırakıp
da yalvardıkları şeyleri bilir. O, üstündür ve hikmet sahibidir.
43. İşte biz bu örnekleri insanlara açıklıyoruz; ama bunları ancak bilginler
anlıyor.
44. Allah, gökleri ve yeri hak olarak
yarattı. Gerçekten bunda müminler
için bir ayet vardır.
45. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku
ve namazı hakkıyla kıl. Gerçekten namaz, hayâsızlıktan ve beğenilmeyen
işlerden alıkoyar. Allah'ı anmak, daha
büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı
bilir.
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46. Kitap ehli ile -zalim olanları bir
yana- ancak en güzel yolla tartışın ve
deyin ki: "Bize indirilene de, size indirilene de biz iman ettik. Bizim ilahımız
da, sizin ilahınız da birdir. Biz O'na
teslim olmuşuzdur."
47. İşte böyle bu kitabı sana indirdik.
Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona
iman ederler. Bunlardan da (Mekkelilerden de) ona iman edenler var. Ayetlerimizi ancak kâfirler inkâr ederler.
48. Bundan önce sen ne bir kitap okumuş, ne de elinle onu yazmışsın. Öyle
olsaydı, batıla uyanlar şüpheye kapılırlardı.
49. Fakat o, kendilerine ilim verilmiş
olanların göğüslerinde olan apaçık
ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak
zulme denler inkâr ederler.

CÜZ: 21, SÛRE: 29

50. "Ona Rabbinden ayetler (mucizeler)
indirilse ya!" dediler. De ki: "Ayetler,
yalnız Allah'ın katındadır ve ben sadece
apaçık bir uyarıcıyım."
51. Kendilerine okunmakta olan bu kitabı sana indirmemiz, onlara yetmedi mi?
Kuşkusuz, onda iman eden topluluk için
rahmet ve öğüt vardır.
52. De ki: "Benimle sizin aranızda şahit
olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde
olan her şeyi bilir. Batıla inanan ve Allah'ı
inkâr edenler var ya, işte zarara uğrayanlar onlardır."
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Eğer onların sizi dininizden çıkarmak için
ağır sıkıntılara uğratmalarından korksanız, o
zaman bilin ki, Allah'ın yeri geniştir. O diyor
ki: "Melekler, kendi nefislerine zulmetmekte
olan kimselerin canlarını aldığında, onlara,
"Ne durumda idiniz?" derler. Onlar, "Biz yeryüzünde güçsüz düşürülen (ezilen) kimseler
idik." derler. Melekler, "Allah'ın yeri, onda
hicret etmeniz için geniş değil miydi?" derler." bk. Kummî Tefsiri.

57. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra
bize döndürüleceksiniz.
58. İman edip doğru işler yapanları,
kuşku yok ki onları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz.
Amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir!

53. Senden, azabın çabuk gelmesini isterler. Eğer belirlenmiş bir süre olmasaydı,
mutlaka azap onlara gelirdi. Kuşkusuz,
onlar farkında olmadan, ansızın azap
kendilerine gelecektir.
54. Senden azabı çabuk isterler; oysa cehennem kâfirleri kuşatmıştır.
55. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları sarar ve (Allah), "Yapmakta olduğunuz işleri tadın!" der.
56. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz,
yeryüzüm geniştir. O hâlde yalnız bana
kulluk edin.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Fasık olan yöneticilere itaat etmeyin.

59. Onlar, sabrederler ve yalnız Rablerine güvenirler.
60. Nice canlı var ki, rızkını taşımaz.
Onlara da, size de Allah rızk verir. O,
işitendir ve bilendir.
61. Onlara, "Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı emri altında tutan kimdir?"
diye sorsan, mutlaka "Allah'tır." derler.
Öyleyse nereye çevrilmekteler?!
62. Allah, rızkı kullarından dilediğine yayar da, kısar da. Allah, her şeyi bilendir.
63. Onlara, "Gökten su indirip ölümünden sonra onunla yeri dirilten kimdir?"
diye sorsan, mutlaka "Allah'tır." derler.
De ki: "Hamd, Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu düşünmezler."

403

RÛM SÛRESİ

CÜZ: 21, SÛRE: 30

64. Bu dünya hayatı, boş bir eğlence ve
oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu, gerçek dirilik odur. Keşke
(bunu) bilselerdi.
65. Gemiye bindiklerinde, kulluklarını Allah'a has kılarak O'na yalvarırlar. Fakat onları kurtarıp karaya
çıkardığında, bir bakarsın ki (O'na)
ortak koşarlar.
66. Bırak kendilerine verdiklerimizi
inkâr etsinler, bırak eğlensinler. Yakında bilecekler.
67. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, güvenli ve korunmuş bir
harem var ettiğimizi görmediler mi?
Hâlâ batıla inanıp, Allah'ın nimetini
inkâr mı ediyorlar?!
68. Yalan uydurup Allah'a isnat eden
veya hak kendisine geldiğinde onu yalanlayan kimseden daha zalim kimdir?
Kâfirlerin yeri cehennem değil midir?
69. Bizim uğrumuzda çaba gösterenleri, elbette yollarımıza iletiriz. Gerçekten Allah, iyilerle beraberdir.

(30)
RÛM SÛRESİ
Mekke'de inmiştir. Bazılarına göre 17. ayeti
Medine'de inmiştir. 60 ayettir.
Bu sûre, adını Romalılarla (Bizanslılarla) ilgili olan
ikinci ayetinden almaktadır. Bu sûreyi okumanın fazileti Ankebut Sûresi'nde zikredildi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Elif, Lâm, Mîm.
2-5. Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye
uğradılar. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir.
Önce de, sonra da emir Allah'ındır. İşte
o gün müminler, Allah'ın yardımı için sevinirler. Allah, dilediğine yardım eder. O,
üstündür ve hikmet sahibidir.
İmam Hasan Askerî (a.s)'a, bu ayet hakkında
bir soru sorulduğu ve onun da şöyle dediği
nakledilmiştir: "Yani, emretmeden önce de
emir O'nundur, emrettikten sonra da emir
O'nundur; dilediği şekilde hükmeder." (bk. esSafî, el-Haraic'den naklen.)
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güçlü idiler; yeri devşirdiler ve yeryüzünü bunların bayındırlaştırmasından
daha fazla bayındırlaştırdılar. Peygamberleri de onlara apaçık deliller getirdi.
Allah, onlara zulmedecek değildi; ama
onlar, kendilerine zulmediyorlardı.

6. Bu, Allah'ın bir vaadidir. Allah sözünden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler.
7. Onlar, dünya hayatının dış görünüşünü bilirler; ahiretten ise habersizdirler.
8. Kendi kendilerine, Allah'ın gökleri
ve yeri, ikisinin arasında olanları ancak
hak olarak ve belirli bir süre için yarattığını düşünmediler mi? Gerçekten
insanların çoğu, Rableriyle buluşmayı
inkâr ederler.
9. Yeryüzünde gezip, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar, kendilerinden daha

10. Sonra, kötülük yapanların sonu
pek kötü oldu. Çünkü onlar, Allah'ın
ayetlerini yalanlayıp onlarla alay ediyorlardı.
11. Allah, yaratılışı başlatır; sonra onu
yeniler; sonra O'na döndürülürsünüz.
12. O belirli saat ortaya çıktığı gün,
suçlular ümitsizliğe kapılırlar.
13. (Allah'a) koştukları ortaklardan
onlar için arabulucular olmaz ve onlar,
ortaklarını inkâr ederler.
14. O belirli saat ortaya çıktığı gün, işte o
gün (insanlar birbirlerinden) ayrılırlar.
15. İman edip doğru işler yapanlar, onlar, cennette mutlu edilirler.
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16. Küfre düşüp ayetlerimizi ve ahiret
buluşmasını yalanlayanlara gelince,
işte onlar, azapta tutulurlar.
17. O hâlde akşamladığınızda ve sabahladığınızda Allah'ı tenzih edin.
18. Göklerde ve yerde, geceleyin ve
öğleye girdiğinizde hamd (övgü), O'na
mahsustur.
19. Ölüden diriyi çıkarır ve diriden
ölüyü çıkarır ve yeryüzünü ölümünden sonra canlandırır. İşte siz de (kabirlerden) böyle çıkarılırsınız.
20. Onun ayetlerinden biri de, sizi topraktan yaratmasıdır; sonra siz, hemen
her yere yayılan insanlar oldunuz.
21. Kendileri ile huzur bulmanız için
size kendinizden olan eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet var
etmesi de, O'nun ayetlerindendir. Gerçekten bunda, düşünen bir topluluk
için ayetler vardır.

22. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin
ve renklerinizin değişik olması da, O'nun
ayetlerindendir. Gerçekten bunda bilenler için ayetler vardır.
23. Gecede ve gündüzde uyumanız ve
O'nun lütfunu aramanız da, O'nun ayetlerindendir. Gerçekten bunda, işiten bir
topluluk için ayetler vardır.
24. Korku ve ümit uyandırıcı olarak şimşeği size göstermesi ve gökten su indirip
ölümünden sonra onunla yeri diriltmesi de, O'nun ayetlerindendir. Gerçekten
bunda, düşünen bir topluluk için ayetler
vardır.
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diğiniz ortaklarınız var mı? Böylece
ayetlerimizi düşünen bir topluluk için
açıklıyoruz.
29. Fakat zulmedenler, bilgisizce heva ve heveslerine uydular.
Allah'ın saptırdığını, artık kim
hidayete erdirebilir?! Onların
yardımcıları da yoktur.
25. Göğün ve yerin O'nun emriyle durması da, O'nun ayetlerindendir. Sonra
sizi (yerden çıkmak için) bir tek davetle
çağırınca hemen çıkıverirsiniz.
26. Göklerde ve yerde olanlar, O'nundur.
Hepsi, O'na boyun eğmiştir.
27. Yaratılışı başlatan, sonra onu yenileyen
O'dur. Bu, O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en güzel örnek (vasıf) O'nundur.
O, üstündür ve hikmet sahibidir.
28. Size kendinizden bir örnek veriyor:
Size verdiğimiz rızklarda, kölelerinizden
sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden
çekindiğiniz gibi kendilerinden çekin-

30. Yüzünü hakka yönelmiş olarak
dine çevir; Allah'ın insanları üzerine
yaratmış olduğu yaratışına. Allah'ın
yaratışında bir değişiklik olmaz. İşte
sağlam din budur; fakat insanların
çoğu bilmezler.
İmam Ca'fer Sadık (a.s)'dan rivayet edildiğine göre, ayette geçen "yaratış"tan maksat, Allah'ın insanları tevhit üzere yaratmış
olduğudur. (bk. el-Burhan.)

31. O'na yönelerek O'ndan korkun.
Namazı hakkıyla kılın ve müşriklerden olmayın.
32. Dinlerini ayıran ve gruplar hâline
gelenlerden olmayın. Her grup, kendi
yanında olan ile sevinir.
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33. İnsanlara bir keder dokununca,
Rablerine yönelerek O'na yalvarırlar.
Sonra O, kendi katından onlara bir rahmet tattırdığında, bakarsın ki onlardan
bir kesimi, Rablerine ortak koşarlar.
34. Kendilerine verdiklerimizi inkâr
etsinler bakalım! Zevkinizi sürün; yakında bileceksiniz!
35. Yoksa onlara kesin bir delil indirmişiz de, o delil mi ortak koşmalarını
söylüyor.
36. İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda, ona sevinirler. Ama kendi elleriyle
önceden yaptıkları yüzünden başlarına kötülük gelirse, hemen ümitsizliğe
kapılırlar.
37. Allah'ın, rızkı dilediğine yaydığını
da, daralttığını da görmüyorlar mı?
İşte bunda, iman eden topluluk için
ayetler vardır.
38. Akrabana hakkını ver; yoksula ve
yolda kalmışa da (haklarını ver). Al
lah'ın hoşnutluğunu isteyenler için
bu, daha hayırlıdır. Bunlar, kurtuluşa
erenlerdir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 146)

39. İnsanların malları içinde artsın
diye riba kastıyla verdiğiniz (borç)
mal, Allah'ın katında artmaz. Fakat Al
lah'ın hoşnutluğunu dileyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte bunlar (zekât
verenler), (mükâfatlarını) iki kat artırmaktadırlar.
40. Sizi yaratan, sonra size rızk veren,
sonra sizi öldürecek olan, sonra sizi
diriltecek olan, Allah'tır. Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan bunlardan
herhangi birini yapan var mı? Allah,

onların ortak koştuklarından yüce ve
münezzehtir.
41. İnsanların kendi elleriyle işlediklerinden dolayı kara ve denizde bozulma
meydana geldi. Böylece, belki dönerler
diye yaptıklarının bir kısmını kendilerine
tattırmaktadır.
İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Nimetleri değiştiren günahlar, başkalarının
hakkına tecavüz etmektir. Pişmanlık meydana
getiren günah, adam öldürmektir. Bedbahtlıklara yol açan günah, zulümdür. Perdeleri
yırtan günah, içki içmektir. Rızkı önleyen günah, riyadır. Ölümü çabuklaştıran günah,
akrabalarla iyi ilişkiyi kesmektir. Duayı geriye
çeviren ve havayı karartan günah, baba ve
anneye karşı gelmektir." (bk. el-Burhan Tefsiri,
el-Kâfî'den naklen.)
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46. Rahmetinden size tattırması, emriyle gemilerin hareket etmesi için ve
lütfunu arayasınız ve şükredesiniz
diye müjdeciler olarak rüzgârları göndermesi, O'nun ayetlerindendir.
47. Senden önce kendi kavimlerine nice
peygamberler gönderdik, onlara apaçık deliller getirdiler. Sonunda suç işleyenlerden intikam aldık. Müminlere
yardım etmek, bize düşen bir haktır.

42. De ki: "Yeryüzünde dolaşın ve öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakın."
Onların çoğu, (Allah'a) ortak koşarlardı.
43. Allah katından dönüşü olmayan gün
gelmeden önce yüzünü sağlam olan
dine dosdoğru yönelt. O gün onlar parçalanırlar.
44. Küfre düşenin küfre düşmesi, kendi
aleyhinedir. Doğru iş yapanlar da, kendileri için hazırlık yapmaktadırlar.
45. Çünkü (Allah), iman edip doğru işler
yapanlara kendi lütfundan karşılık verecektir. Kuşkusuz O, kâfirleri sevmez.

Allah'ın suçlulardan intikam alması ve müminlere yardım etmesi, çeşitli şekillerde tezahür eder. Kâfirlerin müminlerle savaşta
yenik düşmeleri, zalimlerin birbirlerine musallat olması ve aralarında ihtilafın oluşması
veya hidayetten mahrum kalmaları vb.
şekillerde olabilir. İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Allah'ın mümine yardımı
olarak, düşmanının Allah'a isyanla uğraştığını görmesi yeter." (bk. es-Safî, el-Fakih'ten
naklen.)

48. Allah rüzgârları gönderir; bunlar
bulutu harekete geçirirler. Böylece Allah onu gökte dilediği gibi yayar ve
yoğunlaştırır. Sonra arasından yağmur
çıktığını görürsün. Onu kullarından
dilediği kimselere ulaştırınca, onlar
hemen sevinirler.
49. Oysa onlar, onun öncesinde, kendilerine (yağmur) indirilmeden, ümitsiz
idiler.
50. İşte Allah'ın rahmetinin sonuçlarına bak; yeri ölümünden sonra nasıl
diriltiyor! Ölüleri de diriltecek olan
O'dur. O'nun her şeye gücü yeter.
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51. Bir rüzgâr göndersek de (ekinin)
sarardığını görseler, mutlaka bunun
ardından nankörlük ederler.
52. Kuşkusuz, sen ölülere işittiremezsin ve yüzlerini dönüp giderlerken sağırlara da bu çağrıyı duyuramazsın.
53. Körleri de sapıklığından vazgeçirip
hidayete erdiremezsin. Ancak teslimiyet içinde ayetlerimize iman edenlere
duyurabilirsin.
54. Sizi güçsüz bir maddeden yaratan,
sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet
veren, sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve yaşlılık veren Allah'tır. O, dilediğini yaratır. O, bilendir ve güçlüdür.
55. Kıyamet kopunca, suç işleyenler,
bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle (haktan) çevriliyorlardı.
56. Ama kendilerine ilim ve iman verilenler, "Siz, Allah'ın kitabında, diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bugün

diriliş günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz." derler.
57. Artık o gün, zulmedenlere mazeretleri bir fayda etmez. Ve onlardan (Allah'ı)
hoşnut etmeleri de istenmez.
58. Gerçekten biz, bu Kur'ân'da insanlar
için her türlü örneği verdik. Eğer kendilerine bir ayet getirsen, küfre düşenler, "Siz
ancak boş laf uyduranlarsınız." derler.
59. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte
böyle mühürler.
60. Sabret; kuşkusuz, Allah'ın vaadi haktır. Sakın, yakinleri olmayanlar, seni hafifliğe sürüklemesinler.
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4. Onlar, namazı hakkıyla kılar ve ze
kâtı verirler ve onlar, ahirete yakinen
iman ederler.
5. İşte onlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler
onlardır.
6. İnsanlardan bazıları, hiçbir bilgileri
olmadan Allah'ın yolundan (insanları)
saptırmak ve onu alaya almak için oyalayıcı sözleri satın alırlar. İşte onlar için
aşağılayıcı bir azap vardır.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle
nakledilmiştir: "Şarkı ve türkü söylemek, Al
lah'ın ateşi vadettiği işlerdendir." Sonra
İmam (a.s) şu ayeti okudu: "İnsanlardan
bazıları, hiçbir bilgileri olmadan Allah'ın yolundan (insanları) saptırmak ve onu alaya
almak için oyalayıcı sözleri satın alırlar. İşte
onlar için aşağılayıcı bir azap vardır."

7. Ayetlerimiz ona okununca, sanki
onu işitmemiş, sanki kulaklarında bir
ağırlık varmış gibi böbürlenerek yüz
çevirir. Onu acı bir azapla müjdele.

(31)
LOKMAN SÛRESİ
Mekke'de inmiştir. İbn Abbas'a göre 27-29. ayetleri Medine'de inmiştir. 34 ayettir.
Bu sûrenin 12-19 ayetlerinde Lokman ve oğluna verdiği öğütler anlatıldığı için bu adı almıştır. İmam Muahmmed Bâkır (a.s)'ın şöyle dediği
nakledilmiştir: Kim Lokman Sûre'sini gece okursa Allah, ona sabahlayıncaya kadar İblis ve
ordusundan koruyacak melekleri görevli kılar
ve kim gündüz okursa akşamlayıncaya kadar
onu İblis ve ordusundan koruyacak melekleri
ona görevli kılar. (bk. Mecmau'l-Beyan Tefsiri.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Elif, Lâm, Mîm.
2. İşte bunlar, hikmetli kitabın ayetleridir.
3. İyiler için hidayet ve merhamettir.

8. Kuşkusuz, iman eden ve iyi işler yapanlar için, nimet dolu cennetler vardır.
9. Orada ebedi kalacaklardır. Bu, Al
lah'ın verdiği hak bir sözdür. O, üstündür ve hikmet sahibidir.
10. Gökleri, görebildiğiniz bir direk
olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye
yeryüzüne sağlam dağlar koydu. Orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten su
indirdik de, onunla her değerli (bitki)
çeşidini yeşerttik.
11. İşte bunlar, Allah'ın yarattığıdır.
O'ndan başkalarının ne yarattığını bana
gösterin. Hayır; zalimler, apaçık sapıklık içindedirler.
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12. Gerçekten biz, "Allah'a şükret" diye
Lokman'a hikmeti verdik. Allah'a şükreden, kuşkusuz kendisi için şükretmiş
olur. Nankörlük eden ise, (bilsin ki,)
Allah ihtiyaçsızdır ve övgüye layıktır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 147)

13. Hani Lokman oğluna öğüt vererek,
"Ey oğulcuğum! Allah'a ortak koşma.
Kuşkusuz, Allah'a ortak koşmak, büyük bir zulümdür." dedi
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle
nakledilmiştir: "Zulüm üç kısımdır: Allah'ın
bağışladığı zulüm, Allah'ın bağışlamadığı
zulüm ve Allah'ın peşini bırakmadığı zulüm.
Allah'ın bağışlamadığı zulüm, şirktir. Allah'ın
bağışladığı zulüm, kişinin kendisiyle Allah
arasındaki ilişkilerde kendisine karşı işlediği
zulümdür (günahtır). Allah'ın peşini bırakmadığı zulüm de, kulların birbirlerine olan
borçlarıdır." (bk. es-Safî Tefsiri, el-Kâfî'den
naklen.)

14. Biz insana, ana babası hakkında
tavsiyede bulunduk. Annesi onu, güçsüzlük üstüne güçsüzlük ile taşıdı.
Onun sütten ayrılması, iki yıl içinde
olur. Bana ve ana babana şükret diye
(ona tavsiyede bulunduk). Dönüş, ancak banadır.
15. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi
bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, onlara itaat etme, onlarla dünyada
iyi geçin ve bana yönelen kimsenin
yoluna uy. Sonra dönüşünüz banadır.
O zaman, yapmış olduklarınızdan sizi
haberdar kılacağım.
16. "Ey oğulcuğum! Eğer (yaptığın iş)
bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bu,
bir kayanın içinde veya göklerde ya da

yerde olsa, Allah onu getirir. Kuşkusuz,
Allah, incelikleri bilir ve her şeyden haberdardır."
17. "Ey oğulcuğum! Namazı hakkıyla kıl,
iyiliği emret, kötülükten sakındır ve başına gelenlere sabret. Kuşkusuz bunlar, en
sağlam davranışlardır."
18. "Saygısızlıkla insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde kibirlenerek yürüme.
Kuşkusuz, Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez."
19. "Yürümende orta halli ol. Sesini kıs.
Kuşkusuz, seslerin en kötüsü eşeklerin
sesidir."

CÜZ: 21, SÛRE: 31

LOKMAN SÛRESİ

412

23. Küfre düşenin küfrü seni üzmesin.
Onların dönüşü ancak bizedir ve biz
yaptıklarını onlara bildireceğiz. Kuşkusuz, Allah kalplerin özünü bilendir.
24. Onları azıcık yararlandırırız, sonra
onları ağır bir azaba sürükleriz.

20. Allah'ın, göklerde ve yerde olan her
şeyi sizin emrinize verdiğini, açık ve gizli
olan nimetlerini size yaydığını görmediniz mi? İnsanlardan, bir bilgiye, hidayete
ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmadan Allah hakkında tartışanlar vardır.

25. Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, mutlaka "Allah." derler. De ki: "Hamd (övgü), Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler."
26. Göklerde ve yerde olan her şey,
Allah'ındır. Kuşkusuz, Allah ihtiyaçsızdır ve övülendir.

21. Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun."
denildiğinde, "Hayır, biz babalarımızı
üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." derler. Ya Şeytan, onları yakıcı ateşin azabına çağırıyorsa?

27. Eğer yeryüzünde olan tüm ağaçlar
kalem olsa, deniz de mürekkep olsa ve
yedi deniz ona eklense, yine Allah'ın
kelimeleri sona ermez. Kuşkusuz, Allah üstündür ve hikmet sahibidir.

22. İyi bir kişiliğe sahip olarak kendisini Allah'a teslim eden kimse, gerçekten
en sağlam kulpa sarılmıştır. İşlerin sonu
Allah'a döner.

28. Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz,
ancak bir nefsin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Kuşkusuz, Allah işitendir
ve görendir.
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29. Görmedin mi ki Allah, geceyi gündüze geçirir ve gündüzü de geceye geçirir. Güneşi ve ayı da emrine boyun
eğdirmiştir; her biri, belli bir süreye
kadar akıp gitmektedir. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
30. İşte bu, Allah'ın hak ve O'nu bırakıp da yalvardıkları şeylerin batıl ve
Allah'ın yüce ve büyük olmasındandır.
31. Bazı ayetlerini size göstermesi için,
Allah'ın nimetiyle gemilerin denizde
hareket etmesini görmedin mi? Kuşkusuz bunda, çok sabreden ve çok
şükreden herkes için ayetler vardır.
32. Gölgelikler gibi bir dalga onları
sardığında, dini Allah'a has kılarak
O'na yalvarırlar. Ama onları karaya
çıkararak kurtardığında, içlerinden
bir kısmı orta halli olur. Bizim ayetlerimizi, ancak ahdini çiğneyen nankörler inkâr ederler.

33. Ey insanlar! Rabbinizden korkun ve
hiçbir babanın oğluna bir yarar sağlamadığı ve hiçbir oğlun da babasına bir yarar
sağlamayacağı günden çekinin. Kuşkusuz, Allah'ın vaadi haktır. O hâlde sakın
dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın
o aldatıcı Şeytan sizi Allah ile (Allah'ın
bağışlamasına güvenmenizi sağlayarak)
aldatmasın.
34. Kuşkusuz, o saate (kıyamete) ait bilgi, Allah katındadır. Yağmuru yağdırır
ve rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse, yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse,
hangi toprakta öleceğini bilmez. Kuşkusuz, Allah bilendir ve haberdardır.
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3. Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar?
Hayır; o, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir topluluğu uyarman
için Rabbinden gelen bir haktır. Olur
ki hidayete ererler.
4. Gökleri ve yeri ve o ikisinin arasında
olan her şeyi altı günde yaratan, sonra Arş'a hükmeden, Allah'tır. O'ndan
başka bir dost ve şefaatçiniz yoktur.
Düşünüp öğüt almaz mısınız?!
5. O, gökten yere doğru her işi düzenler. Sonra işler, sizin saydığınıza göre bin yıl tutan bir günde O'na
doğru çıkar.
6. Gizliyi ve açıkta olanı bilen, üstün
olan ve sürekli merhamet eden O'dur.

(32)
SECDE SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; sadece 18-20. ayetleri Medi
ne'de inmiştir. 30 ayettir.
15. ayetinde müminlerin Allah'a secde ettikleri
açıklandığı için bu adla anılmıştır. İmam Sadık
(a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim her
cuma gecesi Secde Sûresi'ni okursa, Allah,
onun kitabını sağ eline verir, yaptıklarından
dolayı onu hesaba çekmez, Muhammed ve
Ehl-i Beytinin dostlarından olur." (bk. Mecmau'lBeyan.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Elif, Lâm, Mîm.
2. Kendisinde kuşku olmayan bu kitap,
âlemlerin Rabbinden indirilmedir.

7-9. Yarattığı her şeyi güzel yapan, in
sanı yaratmayı çamurdan başlatan,
sonra onun soyunu değersiz bir suyun
özünden yapan, sonra onu düzeltip
biçim veren, ruhundan ona üfleyen
ve sizin için kulaklar, gözler ve kalpler var eden O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz!
10. "Yeryüzünde kaybolduktan sonra
yeni bir yaratılışta mı olacağız?!" dediler. Doğrusu, onlar Rableriyle buluşmayı inkâr ediyorlar.
11. De ki: "Sizinle görevli olan ölüm
meleği canınızı alır, sonra Rabbinize
döndürülürsünüz."
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12. Suç işleyenleri, Rablerinin huzu
runda başlarını öne eğmiş olarak,
"Rabbimiz! Gördük ve duyduk; bizi
bizi çevir de, iyi işler yapalım;
artık yakinen iman etmişiz." diyecekleri zaman bir görsen!
13. Biz dileseydik, herkese hidayetini
verirdik. Fakat, "Kuşkusuz, cehennemi
cinler ve insanlarla top yekûn dolduracağım." diye benim sözüm kesinleşti.
14. Bu güne kavuşmayı unuttuğunuz
için tadın (azabı)! Biz de sizi unuttuk.
Artık yaptıklarınız yüzünden ebedi
azabı tadın!
15. Bizim ayetlerimize, ancak ayetlerimiz kendilerine hatırlatıldığında
secdeye kapanan ve büyüklük taslamadan Rablerini överek tesbih eden
kimseler inanır.
16. Vücutları yataklardan ayrılır, Rablerine korku ve ümit içinde yalvarırlar
ve kendilerine verdiklerimizden (Allah yolunda) harcarlar.
İmam Cafer Sadık (a.s)'dan rivayet edildiğine göre, bir kişi Resulullah (s.a.a)'e gelerek, İslam'ın temeli, dalı ve zirvesi hakkında
sordu. Resulullah (s.a.a), "İslam'ın temeli
namaz, dalı zekât ve zirvesi Allah yolunda cihat etmektir." buyurdu. O adam, "Ey
Allah'ın Resulü! Hayrın kapılarının ne olduğunu bana bildir." dedi Resulullah (s.a.a)
şöyle dedi: "Oruç siperdir, sadaka günahları giderir ve kişinin geceleri kalkıp Rabbi
ile münacat etmesi." dedi. Sonra şu ayeti
oludu: "Vücutları yataklardan ayrılır, Rablerine korku ve ümit içinde yalvarırlar ve kendilerine verdiklerimizden (Allah yolunda)
harcarlar." (bk. el-Burhan Tefsiri.)

17. Hiç kimse, yaptıklarına mükâfat olarak kendileri için saklanan göz aydınlatıcı nimetlerin ne olduğunu bilemez.
18. Mümin olan kimse, emre karşı gelen
(fasık) kimse gibi midir? Bunlar, eşit olamazlar.
19. İman edip doğru işler yapanlar, yaptıkları işlere karşılık yerleşecekleri bahçelerde ağırlanırlar.
20. Ama emre karşı gelenlerin (fasıkların) barınağı ateştir. Ne zaman oradan
çıkmak isterlerse, tekrar ona geri döndürülürler ve onlara, "Yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın!" denir.
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Bu ayeti şu şekilde de tercüme edebiliriz:
"Sabrettikleri için onlardan emrimiz ile (halkı)
hidayete ileten önderler kıldık ve onlar yakinen bizim ayetlerimize iman ediyorlardı."

25. Kuşkusuz Rabbin, kıyamet günü
ihtilaf ettikleri şeyler hakkında onların
aralarında hükmedecektir.

21. Belki dönerler diye, o büyük azabın
dışında, mutlaka daha yakın azaptan onlara tattıracağız.

26. Şimdi yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önce yaşamış nice
kuşakları helak etmemiz, onları hidayete iletmedi mi? İşte bunda, birçok
ayet vardır. Hâlâ duymazlar mı?!

22. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden
daha zalim kim var? Kuşkusuz, biz suçlulardan intikam alırız.

27. Suyu kurak topraklara sevk ettiğimizi ve onunla hayvanlarının ve kendilerinin yediği ekinler çıkardığımızı
görmediler mi? Yine görmezler mi?!

23. Gerçekten biz Musa'ya kitap verdik.
Şu hâlde O'nunla buluşacağından şüphe
etme. Biz o kitabı İsrailoğulları'na hidayet vesilesi kıldık.
24. Sabrettikleri ve bizim ayetlerimize
yakinen iman ettikleri için, onlardan,
emrimiz ile (halkı) hidayete ileten önderler kıldık.

28. "Doğru söylüyorsanız, bu zafer ne
zamandır?" derler.
29. De ki: "Zafer günü kâfir olanlar için
imanları bir fayda vermez ve onlara
fırsat da verilmez."
30. Artık onlardan yüz çevir ve bekle.
Onlar da beklemektedirler.
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(33)
AHZÂB SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 73 ayettir.
Bu sûre, adını düşman gruplarına ve ordularına işaret eden 20. ayetinden almıştır.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Ahzab Sûresi'ni çok okursa,
kıyamet günü Muhammed (s.a.a) ve onun
zevcelerinin komşusu olur." (bk. Mecmau'lBeyan Tefsiri.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâ
firlere ve münafıklara itaat etme. Allah, bilendir ve hikmet sahibidir.
2. Rabbinden sana vahyedilene uy.
Kuşkusuz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
3. Allah'a tevekkül et (O'nu kendin için
sahip ve koruyucu bil). Vekil (koruyucu) olarak Allah yeter.
4. Allah, bir erkeğin içinde iki kalp var
etmemiştir. Zıhar yaptığınız eşlerinizi
de analarınız yapmamıştır. Oğulluklarınızı da size oğul kılmamıştır. Bu,
sizin dilinizle söylediğiniz bir sözden
ibarettir. Allah ise hakkı söyler ve
(doğru) yola iletir.
İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Allah, bir erkeğin içinde biriyle bir
topluluğu ve diğeriyle de onların düşmanlarını sevmesini sağlayacak iki kalp var etmemiştir." (bk. el-Burhan Tefsiri, Mecmau'lBeyan'dan naklen.)

5. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu, Allah'ın katında adalete daha

uygundur. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Kalplerinizin bilerek yöneldiği
müstesna, yanılmalarınızda size bir günah yoktur. Allah, çok bağışlayandır ve
sürekli merhamet edendir.
6. Peygamber, müminlere kendilerinden
daha önceliklidir. Eşleri, onların analarıdır. Akrabalar da, Allah'ın kitabına göre,
birbirlerine müminlerden ve muhacirlerden daha fazla öncelik taşırlar. Ancak,
dostlarınıza bir iyilik (uygun bir vasiyet)
yapmanız müstesna. Bu, kitapta yazılı
bulunmaktadır.
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Bu ayetler, Ahzab Savaşıyla ilgilidir. Bu savaşta Medine'nin yukarısında, yani doğusunda Benî Gaftan, Benî Kurayza ve Benî
Nazir orduları ve aşağısında, yani batısında
Kureyş'in ordusu mevzi almışlardı. Böylece
Medine kalabalık bir ordu tarafından muhasara edilmişti. Müslümanlar da Medine'nin
etrafında düşmanın nüfuz edebileceği bölgelerde Hz. Selman'ın tavsiyesi üzere hendek kazmışlardı. Allah Teala, bu ayetlerde
Müslümanların bu muhasara döneminde
içinde bulundukları korku ve dehşete işaret edip, onlara karşı lütfunu hatırlatıyor. Bu
muhasara bir ay kadar sürmüş, sonunda
Resulullah'ın duasının bereketiyle esen ve
düşmanların donanmasını tarumar eden
rüzgâr ve bir de Hz. Ali (a.s)'ın müşriklerin en
gözde pehlivanı olan Amr b. Abdevud'u
yenmesi ve onu öldürmesi sonucu, genel
bir savaş olmadan Müslümanların lehine
kâfirlerin yenilgisiyle sonuçlanmıştır.

11. İşte orada müminler imtihana tâbi
tutuldular ve büyük bir sarsıntıya uğradılar.

7. Hani peygamberlerden söz almıştık;
senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan
ve Meryem oğlu İsa'dan. (Evet) onlardan
ağır bir söz almıştık.

12. O zaman, münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, "Allah ve Resulü
bize aldatmadan başka bir şey vadetmedi." diyorlardı.

8. Bunu, doğrulardan doğruluklarını sormak için yaptı. Kâfirlere ise acı bir azap
hazırlamıştır.

13. Hani onlardan bir topluluk, "Ey Yesrib halkı! Artık burası sizin için duracak
yer değil, geri dönün." diyordu. İçlerinden bir kesimi de, Peygamber'den izin
isteyerek, "Evimiz korumasızdır." diyorlardı. Oysa evleri korumasız değildi. Onlar, sadece kaçmak istiyorlardı.

9. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; hani üzerinize ordular
geldi de, biz, rüzgârı ve görmediğiniz
orduları onlara karşı gönderdik. Allah,
yaptıklarınızı görüyordu.

14. Eğer şehrin etrafından onlara saldırılsaydı ve sonra kendilerinden fitne
çıkarmaları istenseydi, kuşkusuz hemen ona giderlerdi ve bu iş için ancak
az bir beklemeleri olurdu.

10. Hani yukarınızdan ve aşağı yanınızdan size doğru gelmişlerdi. Gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti ve siz Allah hakkında nice zanlar ediyordunuz.

15. Hâlbuki önceden (düşmanın karşısından) kaçmayacaklarına dair Al
lah'a söz vermişlerdi. Allah'ın ahdi ise
sorulur.
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16. De ki: "Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmanız size
bir yarar sağlamaz. Kaçsanız bile ancak kısa bir süre yaşarsınız."
17. De ki: "Eğer Allah size bir sıkıntı
veya rahmet isterse, Allah'a karşı sizi
kim koruyabilir. Onlar, Allah dışında
kendileri için ne bir dost ve koruyucu
ne de bir yardımcı bulamazlar."
18. Allah, içinizden (savaştan) alıkoyanları ve kardeşlerine, "Bize katılın."
diyenleri biliyor. Zaten bunlar, pek az
savaşa katılırlar.
19. Size karşı hasistirler. Savaş korkusu gelip çattı mı, ölüm baygınlığı üzerine çökmüş birisi gibi, gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku
gidince, ganimet malına düşkünlük
göstererek acı dillerle sizi incitirler.
Bunlar, iman etmemişlerdir. Allah da
onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu,
Allah için kolaydır.

20. Düşman ordularının gitmediğini sanırlar. Düşman orduları gelecek olsa,
çölde bedevilerin içinde bulunmayı ve
sizinle ilgili haberleri sormayı arzu ederlerdi. Sizin aranızda bulunsalardı da pek
az savaşırlardı.
21. Kuşkusuz, Peygamber'de sizin için,
(içinizden) Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok anan kimse
için güzel bir örnek vardır.
22. Müminler, düşman ordularını görünce, "İşte bu, Allah ve Peygamberi'nin bize
vadettiğidir. Allah ve Peygamberi doğru
söylemiştir." dediler. Bu, onların ancak
iman ve teslimiyetlerini artırdı.
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Kuşkusuz, Allah bağışlayandır, merhamet edendir.
25. Allah, kâfirleri bir hayır elde etmeden öfkeleriyle geri çevirdi ve Allah
savaş işinde müminlere yetti (savaşı
müminlerin lehine sonuçlandırdı). Allah, güçlüdür ve üstündür.
26. Kitap ehlinden onlara destek olanları kalelerinden indirdi ve kalplerine korku saldı; onların bir kesimini öldürüyor
ve bir kesimini de esir alıyordunuz.

23. Müminlerin içinde Allah'a verdikleri sözde doğrulukla duran erler vardır.
Kimi nezrini (adağını) yerine getirdi -şehit düştü-, kimi de beklemektedir. Sözlerinde hiçbir değiştirme yapmadılar.
Ehl-i Beyt'ten gelen rivayete göre bu ayet, Hz.
Ali, Hz. Hamza, Cafer ve Ubeyde b. Hâris hakkında inmiştir. Bunlar, hiçbir savaşta kaçmayacaklarına dair Allah'a ahdetmişler ve bu ahitlerine vefa etmişlerdir. Bu rivayete göre nezrini
yerine getirip şehit olanlar, Hz. Hamza, Cafer
ve Ubeyde'dir ve beklemekte olan da, Hz. Ali
(a.s)'dır. (bk. el-Burhan Tefsiri.)

24. Çünkü Allah, doğruları doğrulukları
ile mükâfatlandırır ve münafıkları dilerse azap eder veya tövbelerini kabul eder.

27. Onların yerlerini, yurtlarını ve
mallarını ve ayak basmadığınız yerleri size miras verdi. Allah'ın her şeye
gücü yeter.
28. Ey Peygamber! Eşlerine de ki: "Eğer
dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız,
gelin size mal bağışında bulunayım
da, sizi güzel bir şekilde serbest bırakayım."
29. "Eğer Allah'ı, Peygamberi'ni ve ahi
ret yurdunu istiyorsanız, (bilin ki,) Allah, içinizden iyi olanlara büyük bir
mükâfat hazırlamıştır."
30. Ey Peygamber'in hanımları! Sizden kim açıkça bir kötü iş yaparsa,
onun azabı iki kat olur. Bu, Allah için
kolaydır.
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31. Sizden kim Allah ve Peygamberi'ne
boyun eğer ve iyi iş yaparsa, onun
mükâfatını da iki kat veririz ve ona değerli bir rızk hazırlamışız.
32. Ey Peygamber'in hanımları! Takvalı olduğunuz takdirde siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Buna
göre, kalbinde hastalık bulunan kimsede meyil oluşmasın diye nazik konuşmayın; uygun ve güzel söz söyleyin.
33. Evlerinizde oturun ve cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın.
Namazı hakkıyla kılın, zekâtı verin,
Allah'a ve Peygamberi'ne itaat edin.
Kuşkusuz Allah, yalnızca siz Ehl-i
Beyt'ten her türlü pisliği gidermek ve
sizi tertemiz yapmak istiyor."
(bk. Açıklamalar Bölümü: 148)

34. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Allah, latiftir (incelikleri bilendir) ve (her şeyden)
haberdardır.

35. Müslüman erkekler ve Müslüman
kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, sürekli iyi amel yapan erkekler
ve sürekli iyi amel yapan kadınlar, doğru konuşan erkekler ve doğru konuşan
kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden
kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı
kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve
oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan
erkekler ve iffetlerini koruyan kadınlar,
Allah'ı çok anan erkekler ve (Allah'ı) çok
anan kadınlar için, Allah mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.
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kestiklerinde (onları boşadıklarında)
müminlere bir sıkıntı olmasın. Allah'ın
emri mutlaka gerçekleşir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 149)

38. Allah'ın farz kıldığı şeyde Peygam
ber'e bir günah yoktur. Bu, Allah'ın gelip geçen (peygamber)ler hakkındaki
kuralıdır. Allah'ın emri, belirli bir ölçü
üzeredir.
39. Onlar (gelip geçmiş peygamberler), Allah'ın mesajlarını iletir, O'ndan
korkarlar ve O'ndan başka kimseden
korkmazlar. Hesap gören olarak Allah yeter.
40. Muhammed, sizin erkeklerinizden
hiçbirinin babası değildir. O, Allah'ın
elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 150)

36. Allah ve Peygamberi bir şeye hüküm
verdiği zaman, hiçbir mümin erkek ve
mümin kadına kendi işlerinde (isteklerine göre) seçme hakkı yoktur. Allah ve
Peygamberi'ne karşı gelen, açıkça sapmış olur.
37. Hani Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine nimet verdiğin kişiye (Zeyd'e), "Eşini yanında tut ve
Allah'tan kork." diyordun ve Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa Allah, çekinmene daha layıktı. Zeyd, ondan ilişkisini
kesince (kendi isteğiyle onu boşayınca),
onu seninle evlendirdik ki, evlatlıkların
eşleri hususunda, onlardan ilişkilerini

41. Ey iman edenler! Allah'ı çok anın.
İbn Kaddah, İmam Sadık (a.s)'dan şöyle
nakleder: "Allah'ı zikretmek (anmak) müstesna, her şeyin bir sınırı vardır. Allah'ı zikretmek için bir sınır yoktur. Allah'ın farz kıldığı
farizaları yerine getirmek, onların sınırı sayılır. Ramazan ayının orucunu farz kılmıştır;
orucunu tutmak, onun sınırıdır. Haccı farz
kılmıştır; haccetmek, onun sınırıdır. Ancak
Allah'ı zikretmek böyle değildir. Allah, onun
azına razı olmamış ve onun son bulacağı
bir sınır da belirlememiştir. Sonra İmam (a.s)
şu ayetleri okudu: "Ey iman edenler! Allah'ı
çok anın. Sabah ve akşam O'nu tenzih
edin." (el-Kâfî, c.2, s.498.)

42. Sabah ve akşam O'nu tenzih edin.
43. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak
için O ve melekleri size rahmet eder. O,
sürekli müminlere merhamet edendir.
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44. Kendisine kavuştukları gün, onların iltifatı, "selam"dır. Onlar için büyük
bir mükâfat hazırlamıştır.
45-46. Ey Peygamber! Biz seni gözetici, müjdeleyici, uyarıcı, Allah'ın izni ile
O'na bir davetçi ve aydınlatıcı bir çırağ
olarak gönderdik.

50. Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin

47. Müminlere, Allah tarafından kendilerine büyük bir lütuf olduğunu
müjdele.

eşlerini, Allah'ın savaş ganimeti olarak

48. Kâfirlere ve ikiyüzlülere itaat etme,
onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a
tevekkül et. Koruyucu ve sahip olarak
Allah yeter.

lanın kızlarını, dayının kızlarını, teyze-

49. Ey iman edenler! Mümin kadınları
nikâhlar ve onlarla temasta bulunmadan onları boşarsanız, sizin tarafınızdan onların üzerinde sayacağınız bir
iddet yoktur. O hâlde kendilerine mal
bağışında bulunarak onları güzel bir
şekilde serbest bırakın.

diğer müminlere değil, sırf sana mahsus

sana verdiği cariyeleri, seninle beraber
hicret etmiş olan amcanın kızlarını, hanin kızlarını ve Peygamber kendisiyle
evlenmek istediği takdirde, kendisini
Peygamber'e hibe eden mümin kadını,
olmak üzere sana helal kıldık. Kuşkusuz,
eşleri ve cariyeleri hakkında neleri onlara farz kıldığımızı biliyoruz. Bu, sana bir
zorluk olmaması içindir. Allah, sürekli
bağışlayan ve merhamet edendir.

CÜZ: 22, SÛRE: 33

AHZÂB SÛRESİ

51. Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini kendi yanına alırsın. Bırakmış olduklarından arzu ettiğini tekrar istemende, sana bir sakınca yoktur. Bu, onların
gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri
ve kendilerine verdiğin ile hepsinin hoşnut olmaları için daha uygundur. Allah,
kalbinizde olanı bilir. Allah, bilendir ve
hikmet sahibidir.
52. Bundan sonra artık başka kadınlarla
evlenmen, sana helal değildir. Cariyelerinin dışında, güzellikleri hoşuna gitse
bile bunların yerine başka eşler alman da
sana helal olmaz. Allah, her şeyi gözetir.
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53. Ey iman edenler! Peygamber'in evlerine izinsiz girmeyin. Fakat yemek
için size izin verilirse, yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Ancak çağırıldığınız zaman girin ve yemeğinizi yediğinizde, sohbete dalmadan dağılın.
Bu, Peygamber'i incitiyordu, ama o
sizden utanıyordu. Fakat Allah, hakkı
söylemekten utanmaz. Peygamber'in
eşlerinden bir şey istediğiniz zaman,
onu perde arkasından isteyin. Bu, sizin
kalpleriniz ve onların kalpleri için daha
temiz bir davranıştır. Peygamber'i incitmeye ve ondan sonra da ilelebet eşleriyle evlenmeğe hakkınız yoktur. Bu,
Allah katında büyük bir günahtır.
54. Bir şeyi açığa vursanız da, onu gizleseniz de, kuşkusuz, Allah her şeyi
bilir.
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55. Onlara (Peygamber'in eşlerine) babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek
kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınlar ve
sahip oldukları köleleri hakkında bir
sakınca yoktur. (Ey Peygamber'in eşleri!) Allah'tan korkun. Kuşkusuz, Allah
her şeyi gözetir.
56. Kuşkusuz Allah ve melekleri, Pey
gamber'e salât (özel rahmet) ederler.
Ey iman edenler! Ona salât gönderin
ve en güzel şekilde onu selamlayın.
57. Kuşkusuz, Allah ve Peygamberi'ni
incitenlere, dünya ve ahirette Allah lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap
hazırlamıştır.
58. Mümin erkek ve mümin kadınlara,
yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet
edenler, şüphesiz, bir iftira ve apaçık
bir günah yüklenmişlerdir.
59. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına
ve müminlerin kadınlarına, çarşaflarını üzerlerine almalarını söyle. Bu,
onların tanınması ve incitilmemesi için

daha uygundur. Allah, sürekli bağışlayandır ve merhamet edendir.
60. Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık
olanlar ve Medine'de şayia çıkaranlar, bu
davranışlarından vazgeçmezlerse, seni
onlara karşı harekete geçiririz. Sonra, artık az bir süre dışında orada (Medine'de)
sana komşu olamazlar.
61. Allah'ın rahmetinden uzak olarak ne
rede bulunsalar, yakalanır ve mutlaka öldürülürler.
62. Bu, önceden geçenler hakkında Allah'ın
bir sünnetidir (yasasıdır). Allah'ın sün
netinde asla bir değişiklik bulamazsın.
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68. "Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap
ver ve büyük bir lanetle onları lanetle."
69. Ey iman edenler! Musa'ya eziyet
edenler gibi olmayın. Allah onu, onların söylediklerinden temize çıkardı. O,
Allah'ın katında saygın birisiydi.
70. Ey iman edenler! Allah'tan korkun
ve sağlam söz söyleyin ki,
63. İnsanlar, sana o saat (kıyamet) hakkında soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi, sadece Allah katındadır." Ne bilirsin, belki
de o saat yakındır!
64. Kuşkusuz, Allah kâfirlere lanet etmiş
ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır.
65. Orada ebedi kalırlar ve bir dost, bir
yardımcı bulamazlar.
66. Yüzleri ateşte çevrildiği gün, "Keşke
Allah'a itaat etseydik ve Peygamber'e itaat etseydik!" derler.
67. "Ey Rabbimiz! Biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de, onlar bizi yoldan saptırdılar." derler.

71. Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve
Peygamberi'ne itaat ederse, büyük bir
başarıya ermiştir.
72. Kuşkusuz, biz o emaneti, göklere,
yere ve dağlara sunduk, onlar bunu
yüklenmekten çekindiler ve ondan
korktular. Ama insan onu yüklendi. O,
çok zalim ve çok cahildir.
73. Bu; Allah'ın, münafık erkek ve münafık kadınlara ve müşrik erkek ve
müşrik kadınlara azap etmesi ve mümin erkek ve mümin kadınların tövbelerini kabul ederek onları bağışlaması
içindir. Allah, sürekli bağışlayandır ve
merhamet edendir.
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(34)
SEBE' SÛRESİ
Mekke'de inmiştir. Ama bazılarına göre, 6.
ayeti Medine'de inmiştir. 54 ayettir.
15-19. ayetlerinde, Yemen ülkesinde bulunan Sebe' şehrine ait olaylardan bahsedildiği için bu adı almıştır. İmam Sadık
(a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim
iki Hamd'ı, yani Sebe' ve Fâtır Sûrelerini
(Bu sûreler hamd ile başladığı için bunlara
Sebe' ve Fâtır Hamdı denir) geceleyin okursa, o gece boyunca Allah'ın hıfzı ve korumasında olur. Kim de gündüz okursa, o gün
rahatsız edecek bir şey başına gelmez ve
dünya ve ahiret hayırından ona kalbinde
tasavvur etmediği ve arzulayamadığı hayır
verilir." (bk. Mecmau'l-Beyan Tefsiri.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Hamd, göklerde ve yerde bulunan
her şey kendisine ait olan Allah içindir.
Ahirette de hamd, O'na mahsustur. O,
hikmet sahibidir ve (her şeyden) haberdardır.
2. O yere gireni ve ondan çıkanı ve
gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. O,
sürekli merhamet edendir ve çok bağışlayandır.
3. Kâfir olanlar, "O kıyamet saati bize
gelmez." dediler. De ki: "Hayır, gaybı
bilen Rabbime yemin olsun ki, o mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde
zerre ağırlığında bir şey O'ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük veya
daha büyük ne varsa, hepsi apaçık bir
kitaptadır.
4. İman edip doğru işler yapanları mü
kâfatlandırması için (her şey apaçık

bir kitapta yazılır). İşte onlar için bağışlanma ve değerli bir rızk vardır.
5. Ayetlerimizle uğraşarak bizi acze uğratmaya çalışanlara, pislikten oluşan acı
bir azap vardır.
6. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden
sana indirilenin hak olduğunu, üstün ve
övgüye layık olan (Allah')ın yoluna hidayet ettiğini görürler.
7. Kâfir olanlar şöyle dediler: "(Toprak altında) parçalanıp büsbütün dağıldığınız
zaman başka bir yaratılışa gireceğinizi
bildiren kişiyi size gösterelim mi?
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kusuz, ben, yaptıklarınızı görmekteyim." (dedik.)

8. Bir yalan uydurup Allah'a mı isnat etmiş, yoksa onda bir delilik mi var? Hayır;
gerçek şu ki, ahirete inanmayanlar, azaptadırlar ve uzak bir sapıklık içindedirler.
9. Önlerindeki ve arkalarındaki gök ve
yeri görmediler mi? Dilesek, onları yere
geçiririz ya da başlarına gökten parçalar
düşürürüz. İşte bunda, Allah'a yönelen
her kul için bir ayet vardır.
10. Gerçekten Davud'a katımızdan bir
üstünlük verdik. "Ey dağlar ve kuşlar!
(Allah'ı anmada) onunla eşlik edin." (dedik.) Demiri de ona yumuşattık;
11. "Geniş zırhlar yap ve dokumasında
ölçüleri koru." diye. "İyi işler yapın. Kuş-

12. Sabah gidişi bir aylık mesafe olan
ve akşam dönüşü bir aylık mesafe
olan rüzgârı da, Süleyman'ın emrine
verdik. Erimiş bakır madenini onun
için akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden
onun yanında çalışanlar vardı. Onlardan emrimizden çıkanlara alevli azaptan tattırıyorduk.
13. Onlar, Süleyman'a dilediği görkemli binalar, heykeller, havuzlar büyüklüğünde kaplar ve sabit kazanlar
yapıyorlardı. Ey Davud soyu! Şükretmek için amel edin. Kullarımdan sürekli şükredenler azdır.
14. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun öldüğünü ancak asasını yiyen bir yer kurdu onlara bildirdi.
Süleyman yıkılınca cinler anladılar ki,
gaybı bilmiş olsalardı, bu aşağılayıcı
azap içinde beklemezlerdi.
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15. Sebe' (halkı) için yaşadıkları yerde
bir ayet vardı; sağda ve solda yer alan
iki bahçe bulunmaktaydı. "Rabbinizin
rızkından yiyin ve O'na şükredin. İşte
güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rab!"
Sebe'; Yemen Araplarının kabilesi, bu kabilenin soyunun dayandığı kişinin adı.

16. Fakat onlar yüz çevirdiler de, onlara Arim selini gönderdik ve iki bahçelerini buruk yemişli ve içinde ılgın, biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye
dönüştürdük.
17. Nankörlük ettikleri için böylece
onları cezalandırdık. Biz, nankörden
başkasını cezalandırır mıyız?
18. Onlarla, bereket verdiğimiz şehirler arasında açıkça görünen beldeler
meydana getirdik ve gezip dolaşmalarını onlar arasında kıldık. "Artık gece
ve gündüz güven içinde oralarda gezin." dedik.
Bereket verilen şehirler, bazılarına göre
Şam bölgesinin şehirleri ve bazılarına göre
Beytü'l-Makdis bölgesinin şehirleridir. O dönemde Sebe' halkının yaşadığı şehirler ile
Şam veya Filistin bölgesinin arası bol suyu
olan verimli bölgeler olduğu için yol üzerinde yakın mesafelerle şehirler oluşturulmuş,
böylece yolculuk için azık taşımaya gerek
kalmamıştır. Ayrıca bu, yolcuların güvenliğinin sağlanmasında da etkili idi. (bk. Mec
mau'l-Beyan Tefsiri.)

19. Onlar, "Rabbimiz! Yolculuklarımızın mesafesini uzaklaştır." dediler ve
kendilerine zulmettiler. Biz de onları, öykülere çevirdik (isimleri yalnız
hikâyelerde kaldı) ve onları büsbütün
parçaladık ve dağıttık. Kuşkusuz, bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için ayetler vardır.

20. Gerçekten İblis, onlar hakkındaki
zannını doğru çıkardı; müminlerden bir
kesimi dışında hepsi ona uydular.
21. Şeytan'ın onların üzerinde bir egemenliği yoktu. Sadece ahirete inananı,
onun hakkında tereddütte olandan ayırt
ederek belirlemek istedik. Rabbin, her
şeyi koruyandır.
22. De ki: "Allah'ı bırakıp da ilah sandıklarınıza yalvarın. Onlar, göklerde ve
yerde bir zerre ağırlığında bir şeye sahip
değillerdir; onların bu ikisinde bir ortaklığı da yoktur; Allah'ın onlardan bir destekçisi de bulunmamaktadır."
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26. De ki: "Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacaktır, sonra aramızda hak
ile hükmedecektir. O, hüküm veren ve
bilendir."
27. De ki: "O'na koştuğunuz ortaklarınızı bana gösterin. Hayır! Üstün ve
hikmet sahibi Allah, ancak O'dur."
28. Biz seni bütün insanları kapsayan
bir mesajla müjdeci ve uyarıcı olarak
gönderdik. Ama insanların çoğu bilmezler.
23. O'nun huzurunda, şefaat edilmesine
izin verilenin dışında şefaat bir fayda etmez. Nihayet yüreklerinden korku kalkınca, "Rabbiniz ne dedi?" derler. Onlar,
"Hakkı söyledi." derler. O, yüce ve büyüktür.
24. De ki: "Size göklerden ve yerden rızk
veren kimdir?" De ki: "Allah'tır. O hâlde
biz veya siz, ikimizden biri, ya hidayet
üzerinde ya da apaçık bir sapıklık içindeyiz."
25. De ki: "Bizim işlediğimiz suçlardan
ötürü siz sorgulanmazsınız ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorulacak değiliz."

Bu ayette açıklandığı üzere Peygamber'in
mesajı, belli bir yöre veya zamanla sınırlı değil, bütün insanları kapsamına almaktadır.

29. "Eğer doğru söylüyorsanız, bu vaat
ne zaman gerçekleşir?" derler.
30. De ki: "Size belirlenmiş bir gün vardır; ondan ne bir saat geriye kalırsınız,
ne de öne geçersiniz."
31. Kâfirler dediler ki: "Biz, bu Kur'an'a
ve ondan öncekine asla inanmayız. O
zalimleri, Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman birbirleriyle tartışırken bir görsen! Zayıf düşürülenler,
büyüklük taslayanlara, "Siz olmasaydınız, biz mutlaka mümin olurduk."
derler.
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32. Büyüklük taslayanlar da zayıf düşürülenlere, "Hidayet size geldikten
sonra biz mi ondan sizi alıkoyduk?!
Hayır, siz kendiniz suç işleyen kişilerdiniz." derler.
33. Zayıf düşürülenler, büyüklük taslayanlara, "Hayır, (siz) gece ve gündüz
hile yapıp, bize Allah'ı inkâr etmemizi
ve O'na ortak koşmamızı emrederdiniz." Azabı gördükleri zaman pişmanlığı içlerinde gizlerler. Küfre sapanların boyunlarına demir halkalar takarız.
Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle
mi cezalandırılırlar?
Yukarıdaki ayetlerden anlaşıldığı üzere şartlar ne olursa olsun, toplumsal cebir oluşmaz
ve kişi, taşıdığı hür iradesi gereği kendisine gelen bilgiyi değerlendirip hakka sarılmalıdır.

34. Biz hangi şehre bir uyarıcı gönderdiysek, mutlaka oranın zevke düşkün
varlıklı kimseleri, "Biz, sizin ulaştırmakla görevlendirildiğiniz mesajı
inkâr ediyoruz." dediler.
35. Ve dediler ki: "Bizim mal ve çocuğumuz daha fazladır Biz, azaba da uğratılmayız."
36. De ki: "Rabbim, dilediğine rızkını
yayar ve (dilediğine) kısar. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler."

37. Ne mallarınız, ne de çocuklarınız, sizi
huzurumuza yaklaştıracak değildir. Ancak iman edip doğru işler yapan kişiler,
işte onlara, yaptıkları işlerden dolayı iki
kat mükâfat vardır ve onlar cennet köşklerinde güven içindedirler.
38. Bizi âciz bırakmak için ayetlerimizle
uğraşanlar, işte onlar, azapta bulundurulurlar.
39. De ki: "Rabbim, kullarından dilediğine rızkını yayar ve (dilediğine) kısar. (Allah yolunda) harcadığınızın yerini O doldurur. O, rızk verenlerin en hayırlısıdır.
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derler. Ve "Bu, ancak uydurulmuş bir
yalandır." derler. Kâfir olanlar, hak
kendilerine geldiğinde, hak için, "Bu,
apaçık bir büyüden başka bir şey değildir." derler.
44. Biz onlara, okuyacakları bir kitap
vermedik ve senden önce onlara bir
uyarıcı da göndermedik.
45. Bunlardan öncekiler de yalanladılar. Bunlar, öncekilere verdiğimizin
onda birine bile erişmemişlerdir. Onlar, peygamberlerimi yalanladılar da
onlara benim cezam nasıl oldu?!

40. Bir gün (kıyamet günü) onların tümünü toplar, sonra meleklere der ki: "Bunlar, size mi tapıyorlardı?"
41. Derler ki: "Seni tenzih ederiz. Sen
bizim velimizsin, onlar değil. Hayır,
onlar, cinlere tapıyorlardı. Çoğu, cinlere inanmıştı."
42. Artık bugün birbirinize ne bir yarar
sağlayabilir, ne de bir zarar verebilirsiniz.
Zulmedenlere, "Yalanladığınız o ateşin
azabını tadın." deriz.
43. Kendilerine apaçık ayetlerimiz okununca, "Bu, ancak babalarınızın taptığından sizi alıkoymak isteyen bir adamdır."

46. De ki: "Ben size yalnız bir öğüt veriyorum: İkişer ikişer ve tek tek, Allah
için kalkın; sonra düşünün. Arkadaşınızda (Peygamber'de) bir delilik yoktur. O, sadece çetin bir azap öncesinde
sizin için bir uyarıcıdır."
Bu ayette insanın, içinde bulunduğu bozuk
toplumsal şartların doğurduğu baskıların etkisinden ve kalabalıkların oluşturduğu akıntılarla kapılmaktan kurtulmak için, Allah
için o şartlardan ve kalabalıklardan uzaklaşması, evren ve kendi yaratılışı hakkında
düşünmesi önemle tavsiye edilmiştir.

47. De ki: "Sizden istediğim karşılık,
sadece sizin içindir. Benim mükâfa
tım, sadece Allah'a aittir. O, her şeye
şahittir."
48. De ki: "Kuşkusuz, Rabbim hakkı
ortaya atar. O, gaypları bilendir."

433

FÂTIR SÛRESİ

CÜZ: 22, SÛRE: 35

49. De ki: "Hak geldi. Batıl ne (bir şeyi)
ortaya çıkarır, ne de (yok olanı) geri
çevirir."
50. De ki: "Eğer saparsam, sapmamın
vebali kendime aittir. Eğer hidayete
erişirsem, bu, Rabbimin bana vahyetmesi sayesindedir. Kuşkusuz O, işitendir ve yakındır."
51. Onları korkuya kapıldıkları zaman
bir görsen! Artık bir kurtuluş ve kaçış
yoktur. Yakın bir yerden yakalanırlar.
52. "Ona (Kur'ân'a) iman ettik." dediler. Fakat uzak bir yerden imanı elde
etmeleri nasıl olabilir?
53. Oysa önceden onu inkâr etmişlerdi
ve uzak bir yerden gayb hakkında görüş belirtiyorlardı.
İnsanlar kendi güç ve bilinç çerçevelerinde
olan işleri, yani kendilerine yakın olan işleri düzeltmedikçe gayb âlemi ile ilgili üstün
gerçeklere yaklaşmaları mümkün olmaz.
Başka bir ifade ile insan, kendisine uzak
olan gayb âleminin gerçeklerine iman
edebilmesi için, ona yakın olan bildiği gerçekleri ayak altına almamalıdır. Yukarıdaki
ayetler, bu manaya işaret olabilir.

54. Bundan önce onların benzerleri
hakkında yapıldığı gibi, kendileriyle
arzuladıkları şey arasına girilir. Kuşkusuz, onlar şiddetli bir şüphe içindeydiler.

(35)
FÂTIR SÛRESİ
Mekke'de inmiştir. Ama bazılarına göre 29.
ve 32. ayetleri Medine'de inmiştir. 45 ayettir.
Bu sûre, adını 1. ayetinde geçen Fâtır (Yaratan) kelimesinden almıştır. Bu sûreye, Melaike Sûresi de denir. Bu sûreyi okumanın fazileti ile ilgili hadis önceki sûrede aktarıldı.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Hamd, gökleri ve yeri bir örnek olmaksızın yaratan, melekleri ikişer, üçer ve
dörder kanatlı elçiler kılan Allah içindir.
O, yaratılışta dilediği artırmayı yapar.
Allah'ın her şeye gücü yeter.
2. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti önleyen, önlediğini ise O'ndan sonra
gönderen olmaz. O, üstündür ve hikmet
sahibidir.
3. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size gökten
ve yerden rızk veren bir yaratıcı var mı?
O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O hâlde
nereye yönlendiriliyorsunuz?!
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8. Acaba kötü işi kendisine süslü gösterilen, sonuçta onu güzel gören birisi (iyiyi kötüden ayırt eden birisi gibi
olur mu)? Kuşkusuz, Allah dilediğini
sapıklıkta bırakır ve dilediğini hidayete erdirir. O hâlde sakın, onlar için
üzüntüler çekerek canın gitmesin.
Kuşkusuz, Allah onların yaptıkları her
şeyi bilir.

4. Seni yalanlıyorlarsa, senden önceki birçok peygamber de yalanlanmıştır. İşler,
Allah'a döndürülecektir.
5. Ey insanlar! Kuşkusuz, Allah'ın vaadi
haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı Şeytan, Allah hakkında sizi aldatmasın.
6. Kuşkusuz, Şeytan size düşmandır; siz
de onu kendinize düşman bilin. O, kendi grubunu ancak cehennemlik olmaya
çağırır.
7. Kâfir olanlara şiddetli bir azap vardır.
İman edip doğru işler yapanlara bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.

9. Bulutları harekete geçiren rüzgârları
gönderen, Allah'tır. Biz onu ölü bir beldeye süreriz ve ölümünden sonra yeri
onunla diriltiriz. İşte ölümden sonra
diriliş de böyledir.
10. Kim üstünlük isterse, (bilsin ki)
bütün üstünlük Allah'a aittir. Güzel
sözler O'na çıkar ve salih amel o sözleri yükseltir. Hileyle kötülük kuranlara acı bir azap vardır. Ve onların hilesi
mahvolup gider.
11. Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı; sonra sizi çiftler yaptı.
Hiçbir dişi O'nun ilmi dışında ne gebe
olur, ne de doğurur. Uzun ömürlü birinin ömrünün uzaması da, ömrünün
kısaltılması da, mutlaka bir kitaptadır.
Kuşkusuz, bunlar Allah'a kolaydır.
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12. İki deniz eşit değildir. Biri tatlı, hoş
ve kolay içimlidir; öteki ise tuzlu ve
acıdır. Her birinden de taze et yersiniz
ve giydiğiniz süs eşyaları çıkarırsınız.
O'nun lütfundan bir şey elde edip şükretmeniz için gemilerin orada suyu yarıp gittiğini görürsün.
13. Geceyi gündüze geçirir, gündüzü
geceye geçirir ve güneş ile ayı emir
altına almıştır; onların her biri, belirlenmiş bir süre için akıp gider. İşte o
Allah, sizin Rabbinizdir. Hükümranlık
O'nundur. O'ndan başka çağırdığınız
şeyler, hurma çekirdeğinin üzerindeki
zara bile sahip değildirler.
14. Onları çağırsanız, çağrınızı işitmezler. İşitseler bile, çağrınıza karşılık vermezler. Kıyamet günü de ortak koşmanızı tanımazlar. Her şeyden haberdar
olan (Allah) gibi hiç kimse sana bilgi
veremez.

CÜZ: 22, SÛRE: 35

15. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız,
Allah ise zengin ve övülendir.
16. Eğer dilerse, sizi yok eder ve yeni bir
yaratık getirir.
17. Bu, Allah'a göre güç bir şey değildir.
18. Hiçbir yük sahibi, başkasının günah
yükünü yüklenmez. Eğer ağır yüklü biri,
akraba bile olsa başkalarına onu taşımak
için çağrıda bulunsa, onun yükünden
hiçbir şey taşınmaz. Sen, ancak gizlide
Rablerinden korkanları ve namazı hakkıyla kılanları uyarırsın. Temiz olmaya
çalışan, kendisi için temiz olur. Dönüş,
Allah'a doğrudur.
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gamberleri apaçık delillerle, yazılarla
ve aydınlatıcı kitapla onlara gelmişti.
26. Sonra küfre sapanları yakaladım.
(Bak,) benim cezalandırmam nasılmış?!
27. Allah'ın gökten su indirmesini görmedin mi? Biz onunla değişik renkte
meyveler çıkardık. Dağlardan farklı
renklerde beyaz ve kırmızı veya simsiyah yollar/katmanlar var.
19. Kör ile gören bir olmaz.
20. Karanlıklar ile aydınlık da.
21. Gölge ile güneşin sıcağı da.
22. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah,
dilediğine işittirir; ama sen kabirlerde
olanlara işittiremezsin.
23. Sen sadece bir uyarıcısın.
24. Kuşkusuz, biz seni, hak üzere müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Kendisine
bir uyarıcı gelip geçmemiş hiçbir ümmet
yoktur.
25. Eğer seni yalanlıyorlarsa, (şunu bil ki)
onlardan öncekiler de yalanladılar. Pey-

28. İnsanlardan, canlılardan ve ev hayvanlarından da, böyle farklı renkte
olan türler var. Allah'tan, kulları içinden ancak bilginler (Rabbani âlimler)
korkar. Kuşkusuz, Allah üstündür ve
bağışlayandır.
29. Kuşkusuz, Allah'ın kitabını okuyanlar ve namazı hakkıyla kılanlar
ve kendilerine verdiğimiz rızklardan
gizlide ve açıkta (Allah yolunda) harcayanlar, zevali olmayan bir ticareti
umarlar.
30. Allah, onların mükâfatlarını tam
olarak verir ve lütfundan onlara daha
fazlasını ihsan eder. Kuşkusuz O, çok
bağışlayan ve iyiliğe değer verendir.
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31. Kitaptan sana vahyettiğimiz, gerçektir ve önceki kitapları doğrulamaktadır. Allah, kullarından hakkıyla haberdardır ve onları iyice görendir.
32. Sonra kitabı, kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan (kullardan) kendisine zulmeden var, onlardan orta halli olan ve onlardan Allah'ın
izni ile iyiliklerde (başkalarından) öne
geçen var. İşte büyük lütuf budur.
Yani, kitabı kulların hepsine değil, seçkin
kıldığımız kimselere vermemizin sebebi, onlardan bir kısmının kendilerine zulmeden
kimseler oldukları için kitabı almaya layık
olmayışlarıdır.

33. (Haklarındaki lütuf,) girecekleri
Adn cennetleridir. Orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler ve orada
elbiseleri de ipektir.
34. Derler ki: "Bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamd olsun. Kuşkusuz,
Rabbimiz çok bağışlayandır ve iyiliğe
bol mükâfat verendir."
35. O, lütfuyla bizi asıl konaklanacak
yurda yerleştirdi; artık bize burada ne
bir sıkıntı gelir, ne de usanç gelir.

36. Kâfir olanlar için de cehennem ateşi
vardır. Ne ölümlerine hükmedilir ki ölsünler, ne kendilerinden cehennem azabı
hafifletilir. İşte biz, her nankörü böyle cezalandırırız.
37. Orada, "Ey Rabbimiz! Bizi (buradan)
çıkar da önceden yaptığımız işlerden
farklı olan iyi işler yapalım." diye feryat
ederler. (Onlara deriz ki:) "Öğüt alanın
öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı?!
Size uyarıcılar da geldi! Şimdi tadın (azabı)! Zalimlerin bir yardımcısı da yoktur.
38. Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir.
Kuşkusuz O, yüreklerin özünü de bilir.
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41. Allah, gökleri ve yeri (yörüngelerinden) kaymasınlar diye tutmaktadır.
Eğer kayacak olsalar, O'ndan başka
kimse onları tutamaz. Kuşkusuz O,
halimdir ve çok bağışlayandır.
42. Kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetler arasında en çok hidayete ermiş
bir ümmet olacaklarına dair Allah'a
ağır yeminlerle yemin ettiler. Fakat
onlara bir uyarıcı geldiği zaman, bu
onlara haktan kaçıştan başka bir şey
sağlamadı.

39. Sizi yeryüzünde (öncekiler) halef kılan O'dur. Kim küfre saparsa, küfre sapması sadece kendi zararınadır. Kâfirlerin
küfre sapmaları, Rablerinin katında onlar için gazaptan başka bir şey artırmaz.
Kâfirlerin küfre sapmaları, zarardan başka bir şey artırmaz.
40. De ki: "Allah'ı bırakıp da yalvardığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin
bana, yerden neyi yaratmışlar? Ya da onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Ya
da onlara bir kitap verdik de, o kitaptan
apaçık bir delile mi dayanıyorlar? Hayır;
zalimler, birbirlerine aldatmadan başka
bir şey vadetmezler."

43. Bu yeryüzünde büyüklük taslamaları ve kötü tuzaklara başvurmaları
yüzündendi. Kötü tuzak, ancak sahibini kuşatır. Onlar, öncekilerin hakkında
geçerli olan kurallardan başkasını mı
beklerler?! Allah'ın kuralında bir değiştirme bulamazsın. Allah'ın kuralında bir çevirme de bulamazsın.
"Değiştirme"den maksat, azabın afiyete
dönüşmesi; "çevirme"den de maksat, azabın bir kavimden diğer bir kavme aktarılmasıdır. (bk. el-Mizan Tefsiri.)

44. Onlar, yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden daha güçlü olan öncekilerin
sonunun nasıl olduğunu görmediler
mi? Allah'ı, göklerde ve yerde olan
hiçbir şey âciz bırakamaz. Kuşkusuz
O, bilendir ve güçlüdür.

439

YÂSÎN SÛRESİ

CÜZ: 22, SÛRE: 36

45. Eğer Allah, insanları kazandıkları
işler yüzünden cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirli bir vakte kadar süre
tanıyor. Vakitleri geldiğinde, kuşkusuz, Allah kullarını iyice görür.

(36)
YÂSÎN SÛRESİ
Mekke'de inmiştir. Sadece bazı görüşlere göre
47. ayeti Mekke'de inmemiştir. 83 ayettir.
Adını ilk ayetinden almıştır. İmam Sadık
(a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: Her şeyin bir
kalbi vardır Kur'ân'ın kalbi de Yâsîn'dir. Kim
gündüz akşam olmadan bu sûreyi okursa
o gün akşam oluncaya kadar korunmuşlardan rızıklanmışlardan olur. Kim de uyumadan önce geceleyin onu okursa Allah onu
her azgın şeytandan ve afetten korumaları
için bin meleği onunla görevlendirir. Eğer
o uykusunda ölürse cennete girer… (bk.
Mecmau'l-Beyan Tefsiri.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ya, Sîn.
2. Hikmetli Kur'ân'a andolsun,
3. Kuşkusuz sen peygamberlerdensin.

10. Onları uyarsan da, uyarmasan da on-

4. Doğru yol üzeresin.

lar için birdir, iman etmezler.

5. (Bu Kur'ân,) üstün ve merhametli
Allah tarafından indirilmiştir;

11. Sen ancak, Kur'ân'a uyan ve gizlide

6. Babaları uyarılmamış, kendileri de
gaflette olan bir toplumu uyarman için.

İşte böyle birisini, bağışlanma ve değerli

7. Gerçekten karar onların çoğu hakkında kesinleşmiştir; artık onlar iman
etmezler.

12. Kuşkusuz, ölüleri ancak biz diriltiriz;

8. Kuşkusuz, biz onların boyunlarına,
çenelerine dayanan halkalar geçirdik;
artık kafaları havada kalmıştır.
9. Önlerine bir set, arkalarına da bir set
çektik; gözlerini de perdeledik; artık
onlar görmezler.

Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın.
bir mükâfatla müjdele.
onların hazırlayıp gönderdiklerini ve izlerini yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir önderde saymışız.
"Apaçık önder"den maksadın levh-i mahfuz
olduğu söylenmiştir. (bk. et-Tibyan Tefsiri) Ehl-i
Beyt'ten gelen hadislere göre, Hz. Ali (a.s) ve o
hazretin 11 masum evladıdır. Her şeyin bilgisi, bu
ilahî önderlere verilmiştir. (bk. el-Burhan Tefsiri.)
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18. Onlar ise, "Biz sizi uğursuz biliyoruz. Eğer vazgeçmezseniz, mutlaka
sizi taşlarız ve bizden acı bir işkenceye
uğrarsınız." dediler.
19. (Peygamberler,) "Uğursuzluğunuz
sizinle birliktedir (kendinizden kaynaklanır). Size öğüt verilirse (böyle mi
karşılık verirsiniz)?! Aslında siz aşırı
giden bir topluluksunuz." dediler.
20. Şehrin ta öte ucundan bir adam koşarak geldi. Dedi ki: "Ey kavmim! Peygamberlere uyun."
Tefsirlerde yer aldığı üzere bu adam, Ha
bib-i Neccar'dır. Antakya halkının kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlamalarını ve onları öldürmek istemelerini haber
alınca, şehrin diğer ucundan koşarak gelmiş ve halkı peygambere iman etmeye
davet etmiştir.

21. "Sizden bir karşılık istemeyen ve
kendileri de hidayete ermiş olan kimselere uyun."
13. Onlara, o şehrin halkını örnek ver.
Hani onlara peygamberler gelmişti.
14. Onlara iki kişiyi elçi olarak gönderdik
de, onları yalanladılar ve biz onları üçüncü
bir elçi ile destekledik. Onlar, "Kuşkusuz,
biz size gönderilmiş elçileriz." dediler.

22. "Niçin beni var edene ibadet etme
yeyim?! Siz de O'na döndürüleceksiniz."
23. "O'ndan başka ilahlar mı edineyim?! Eğer Rahman bana bir zarar dokundurmak isterse, onların arabuluculuğu bana bir yarar sağlamaz ve onlar
beni kurtaramazlar."

15. (O şehrin halkı,) "Siz de, ancak bizim
gibi beşersiniz. Rahman da, hiçbir şey indirmemiştir. Siz, ancak yalan söylüyorsunuz." dediler.

24. "Kuşkusuz, ben o durumda apaçık
bir sapıklıkta olurum."

16. Onlar, "Rabbimiz biliyor ki, biz size
gönderilmiş elçileriz." dediler.

26. Denildi ki: "Gir cennete." O, "Keşke
dedi, kavmim bilseydi,"

17. "Bize düşen vazife, ancak apaçık şekilde mesajı iletmektir."

27. "Rabbimin beni nasıl bağışladığını
ve beni değerli kimselerden kıldığını."

25. "Kuşkusuz, ben Rabbinize iman ettim. O hâlde beni dinleyin."
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28. Ondan sonra kavminin üzerine
gökten bir ordu indirmedik, indirecek
de değildik.
29. O (azap), sadece korkunç bir sesten
ibaretti; bir anda sönüp gittiler.
30. Ne yazık şu kullara! Kendilerine
gelen her elçiyi alaya alıyorlar.
31. Kendilerinden önce nice kuşakları
helak ettiğimizi, onların artık bunların
yanına dönmeyeceğini görmediler mi?!
32. Onların tümü, mutlaka huzurumuza getirilecekler.
33. Ölü yeryüzü de onlara bir ayettir;
biz onu dirilttik ve ondan taneler çıkardık da ondan yerler.
34. Orada hurma ve üzüm ağaçlarından bahçeler var ettik. Orada pınarlar
ortaya çıkardık.
35. Onun meyvesinden ve elleriyle
yaptıkları ürünlerden yesinler diye.
Acaba şükretmezler mi?!
Bir başka ihtimale göre ayetin anlamı şöyledir: "Onun kendi elleriyle meydana getirmedikleri meyvesinden yesinler." (bk. etTibyan Tefsiri.)

36. Yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler

yaratan (Allah) her eksiklikten münezzehtir.
37. Gece de onlara bir ayettir; gündüzü
ondan soyup çıkarırız, o anda onlar karanlığa dalarlar.
38. Güneş, karar bulacağı yerine doğru
akıp gider. İşte bu, üstün ve bilen Allah'ın
belirlediği ölçüdür.
39. Ay için de birtakım menziller belirledik; nihayet eski ve eğri bir hurma dalı
gibi oldu.
40. Ne aya ulaşmak güneşe düşer, ne de
gece gündüzü geçer. Onlardan her biri,
bir yörüngede yüzerler.
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47. Onlara, "Allah'ın size verdiği rızklardan (Allah yolunda) harcayın." denildiğinde, küfre sapanlar iman edenlere derler ki: "Allah'ın dilediği takdirde
yedirebileceği kimseye mi yedirelim?
Siz sadece apaçık bir sapıklıktasınız."
48. "Eğer doğru söylüyorsanız, bu vaat
ne zaman gerçekleşir?" derler.
49. Onlar, ancak korkunç bir sesi beklerler; çekişip dururken kendilerini yakalar.
41-42. Onlar için bir ayet de, dolu bir gemide soylarını taşımamız ve onlar için
ona benzer bir binecek yaratmamızdır.
43. Dilersek, onları suda boğarız. Ne onların feryadına koşan olur ve ne de onlar
kurtarılırlar.
44. (Onları kurtarmamız,) ancak bizden
bir rahmettir ve belirlenmiş zamana kadar yararlanmaları içindir.
45. Onlara, "Önünüzde ve arkanızda
olanlardan korkun. Umulur ki size merhamet edilir." denilince (aldırmazlar).
46. Kendilerine Rablerinin ayetlerinden gelen her ayetten mutlaka yüz çevirirlerdi.

50. Artık ne vasiyet edebilirler, ne de
ailelerine dönebilirler.
51. Ve Sûr'a üfürülür de o anda onlar kabirlerinden Rablerine doğru koşarlar.
52. "Yazıklar olsun bize! Uyuduğumuz
yerden bizi kim diriltip çıkardı. Budur
Rahman'ın bize vaadi ve peygamberler doğru söylemişler." derler.
53. O, ancak korkunç bir sesten ibarettir. Aniden onların hepsi huzurumuza
getirilirler.
54. O gün kimseye hiçbir zulmedilmez.
Ve siz ancak yaptıklarınızla mükâfat
landırılırsınız.
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55. Kuşkusuz, cennetlikler bugün güzel bir uğraşı ile eğlenirler.
56. Onlar ve eşleri, gölgeliklerde tahtlara dayanmışlardır.
57. Orada meyveler ve arzuladıkları
her şey onlar için vardır.
58. Merhametli Rab tarafından söylenen bir selam var onlara.
59. Ayrılın bugün ey suçlular!
60-61. Ey Âdemoğulları! "Şeytan'a kulluk etmeyin; o size apaçık düşmandır;
yalnız bana kulluk edin. İşte doğru yol
budur." diye tavsiye edip sizden söz
almadım mı?
62. Gerçekten o, sizden kalabalık bir
kesimi saptırdı. Hâlâ düşünmüyor
musunuz?
63. Budur size vadedilen cehennem.
64. Kâfir olduğunuz için bugün oraya
girin.
65. O gün ağızlarını mühürleriz, yaptıkları işler hakkında elleri bizimle konuşur ve ayakları şahitlik eder.

66. Dilesek, gözlerini kör ederiz de yola
doğru koşarlar. Ama nasıl görebilirler?
67. Dilesek, onları durdukları yerde şekillerini değiştiririz, artık ne ileriye gidebilirler ve ne de geri dönebilirler.
68. Kimin ömrünü uzatırsak, onun yaratılışını tersine çeviririz (onu güçsüz ve
zayıf hâle düşürürüz). Hâlâ düşünmezler mi?!
69. Biz ona şiir öğretmedik, zaten ona
yaraşmazdı da. Bu, bir öğüt ve apaçık
Kur'ân'dan başka bir şey değildir.
70. Diri olanı uyarması ve kâfir olanlar hakkında azap sözünün gerçekleşmesi için.
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76. Artık onların sözü seni üzmesin.
Onların gizlediklerini de, açıkladıklarını da biliriz.
77. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki, şimdi apaçık
bir düşman kesilmiştir?!
78. Kendi yaratılışını unutarak bizim
için bir örnek verdi ve şöyle dedi: "Çürüyüp dağıldıkları hâlde bu kemikleri
kim diriltecek?!"
79. De ki: "Onu ilk defa yaratan, onu diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilir.

71. Kendileri için ellerimizin eseri olan
hayvanlar yarattığımızı görmediler mi?
Onlar, bu hayvanlara sahip olurlar.
72. Bu hayvanları onların emrine verdik;
binekleri onlardan ve onlardan yerler.
73. Bu hayvanlarda kendileri için nice
yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmezler mi?!
74. Bir destek bulmak umuduyla Allah'ı
bırakıp da başka ilahlar edindiler.
75. İlahlarına hazırda bekleyen askerler
olmalarıyla birlikte, o ilahlar, onlara bir
yardım edemezler.

İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: Kureyş'ten olan Übey b. Halef, bir
bahçeden çürümüş bir kemik alarak elinde
ufaladı ve "Ey Muhammed! Çürümüş kemik olduktan sonra mı diriltileceğiz?" dedi.
Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi:
"Kendi yaratılışını unutarak bizim için bir örnek verdi ve şöyle dedi: "Çürüyüp dağıldıkları hâlde bu kemikleri kim diriltecek?" De
ki: "Onu ilk defa yaratan, onu diriltecektir.
O her türlü yaratmayı bilir." (bk. Nuru'sSekalayn Tefsiri) Büyük filozoflar da, bu
ayette açıklanan delilin kıyamette dirilişin
ispatı için en sağlam delillerden olduğunu
bildirmişlerdir.

80. Yaktığınız o yeşil ağaçtan sizin için
ateş çıkaran O'dur.
81. Gökleri ve yeri yaratanın, onların
benzerini yaratmaya gücü yok mu?!
Elbette var. O, çok yaratan ve bilendir.
82. O'nun emri, bir şeyi dilediği zaman
sadece ona "Ol." demektir. O da (hemen) olur.
83. Her şeyin melekûtu (hükümranlığı) elinde bulunan (Allah) her eksiklikten münezzehtir. Ve siz O'na götürüleceksiniz.
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(37)
SÂFFÂT SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 182 ayettir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 151)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Andolsun sıra sıra dizilen (melek)lere.
2. Sakındırıp duranlara.
3. Öğüt almak için okuyanlara.

Bir başka tefsire göre, "Zikr'i (Kur'ân'ı) okuyanlara." diye tercüme edilir.

4. Kuşkusuz, sizin ilahınız birdir.
5. Göklerin, yerin ve bunların arasında
bulunanların Rabbidir O; ve (bütün)
doğuların Rabbidir.
6. Kuşkusuz, biz yakın göğü yıldızlar
süsü ile süsledik.
7. Onu her azgın şeytandan koruduk.
8. Onlar, o yüce topluluğu dinleyemezler; her yönden taşlanırlar.
9. Uzaklaştırılırlar ve onlar için ardı arkası kesilmeyen bir azap vardır.
10. Ancak gizlice bir söz çalan müstesna. Onun da yakıcı bir göktaşı arkasına takılır.
11. Şimdi onlara sor: Onlar mı yaratılış yönünden daha güçlüdürler yoksa
bizim (göklerde) yarattığımız kimseler
mi? Kuşkusuz, biz onları yapışkan bir
çamurdan yarattık.
12. Sen hayret edersin, onlar ise alay
ederler.
13. Kendilerine öğüt verilince öğüt almazlar.
14. Bir ayet gördüklerinde onu alay konusu ederler.
15. Ve "Bu, apaçık bir büyüden başka
bir şey değildir." derler.
16. "Biz öldüğümüz, toprak ve kemik

olduğumuz zaman tekrar mı diriltileceğiz?!"
17. "İlk babalarımız da mı?!"
18. De ki: "Evet, (tekrar diriltileceksiniz;)
hem de hor hakir bir vaziyette."
19. O, korkunç bir haykırmadır; o anda
hemen (dirilip etrafa) bakarlar.
20. Şöyle derler: "Yazıklar olsun bize! İşte
bu, ceza ve mükâfat günüdür."
21. "Bu sizin yalanladığınız yargı günüdür."
22-23. Zulmedenleri, onların eşlerini ve
Allah'tan başka taptıklarını bir araya
toplayın ve onlara cehennemin yolunu
gösterin.
24. Onları bekletin; onlar sorgulanacaklardır.
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32. "Biz sizi saptırdık; çünkü kendimiz
sapıktık."
33. O gün onlar azapta ortaktırlar.
34. Kuşku yok, biz suçlulara böyle yaparız.
35. Onlara, "Allah'tan başka hiçbir ilah
yoktur." denildiği zaman ululanmaya
kalkışırlardı.
36. "Deli bir şair için mi biz ilahlarımızı
bırakalım?!" derlerdi.
37. Hayır; o, hakkı getirmiştir ve peygamberleri doğrulamıştır.
38. Kuşkusuz, siz acı azabı tadacaksınız.
39. Yaptığınız ne ise onunla cezalandırılacaksınız.
40. Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları
bundan müstesna.
41-42. Onlara belli bir rızk, çeşitli meyveler vardır. Ve onlar saygındırlar.
25. Size ne oldu da birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?!
26. Hayır, onlar bugün teslimiyet içindeler.
27. Bir kesimi diğer kesime dönerek, birbirlerini sorguya çekerler.

43. Nimetlerle dolu cennetlerdedirler.
44. Karşılıklı tahtlara otururlar.
45. Onlara, kaynaklardan akıp duran
duru içkiden doldurulmuş kadehler
ikram edilir.
46. Bembeyazdır ve içenlere zevk verir.

28. "Sağdan (sağduyu adına) bize doğru
gelen sizdiniz." derler.

47. Onda ne aklı kaybetme var ve ne de
sarhoşluk.

29. Öbürleri, "Hayır, gerçekte siz iman etmiş değildiniz." derler.

48. Yanlarında nazik bakışlı, iri gözlü
eşler var.

30. "Bizim size bir egemenliğimiz yoktu;
aslında siz azgın bir topluluktunuz."

49. Sanki (kuş tüyleriyle) örtülmüş yumurtalar gibidirler.

31. "Bu yüzden Rabbimizin sözü, bizim
hakkımızda gerçekleşti. Kuşkusuz biz
azabı tadacağız."

50. Birbirlerine dönerek sorarlar.
51. İçlerinden biri söze gelir de, "Benim
bir arkadaşım vardı." der.
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52. "Sen de (kıyameti) doğrulayanlardan mısın?" derdi.
53. "Ölüp toprak ve kemik olduktan
sonra mı cezalandırılacağız?"
54. "Onu görmek için bir bakar mısınız?" der.
55. Bir de bakar, onu cehennemin ortasında görür.
56. "Allah'a yemin olsun, neredeyse beni helak edecektin." der.
57. "Rabbimin nimeti olmasaydı, ben
de orada bulunanlardan olurdum."
58-59. "Biz artık ilk ölümümüzün dışında ölmeyeceğiz, değil mi?! Azaba
da uğramayacağız, değil mi?!"
60. Kuşkusuz, işte bu, büyük bir kurtuluş ve başarıdır.
61. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar.
62. Bu mu daha iyi bir ağırlamadır, yok
sa zakkum ağacı mı?!
63. Kuşkusuz, biz onu zalimler için bir
işkence yaptık.

70. Bunlar da onların izlerinde koşarak
gittiler.

64. O, cehennemin dibinde çıkan bir
ağaçtır.

71. Gerçekten onlardan öncekilerin de çoğu sapmıştı.

65. Tomurcukları, şeytanların başı gibidir.

72. Gerçekten biz onların içerisinde uyarıcılar gönderdik.

66. Ondan yerler ve karınlarını ondan
doldururlar.

73. Şimdi uyarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bak!

67. Sonra (bu yemeklerinin) üzerine,
onlara kaynar su karışımı bir içecek
vardır.

74. Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları bundan müstesna.

68. Sonra onların dönüşü cehennemedir.

75. Gerçekten Nuh bize yalvardı ve biz
duaya ne güzel icabet edenleriz.

69. Kuşkusuz onlar, babalarını sapıklıkta buldular.

76. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık.
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86. "Allah'ı bırakıp da yerine yalan uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?"
87. "Âlemlerin Rabbi hakkında düşünceniz nedir?"
88. Derken yıldızlara baktı.
89. Ve "Ben hastayım." dedi.
90. Arkalarını çevirip onun yanından
ayrıldılar.
91. Derken yavaşça onların ilahlarına
yöneldi ve şöyle dedi: "Siz (yemek) yemiyor musunuz?"
92. "Niçin konuşmuyorsunuz?"
93. Gizlice onların yanına varıp sağ
eliyle onlara vurmaya başladı.
94. Derken koşarak ona (İbrahim'e)
geldiler.
95. (İbrahim,) "Siz yonttuğunuz şeye
mi tapıyorsunuz?!" dedi.
96. "Halbuki sizi de, sizin yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır."
77. Ve sadece onun soyunun kalmasını
sağladık.
78. Sonrakiler arasında ona güzel bir nam
bıraktık.
79. Selam olsun Nuh'a bütün âlemler
içinde.
80. Kuşkusuz, biz iyileri böyle mükâfat
landırırız.
81. O, bizim mümin kullarımızdandı.
82. Sonra diğerlerini suda boğduk.
83. Kuşkusuz, İbrahim de onun izinden
gidenlerdendi.
84. Hani o, temiz ve arınmış bir kalple
Rabbine geldi.
85. Hani babasına ve kavmine, "Siz neye
tapıyorsunuz?" dedi.

97. "Onun için bir bina yapın, (oradan)
onu ateşe atın." dediler.
98. Ona bir tuzak kurmak istediler, biz
de onları alçalttık.
99. (İbrahim,) "Ben Rabbime doğru gidiyorum, o bana yol gösterecektir." dedi.
100. "Rabbim, bana iyilerden olacak bir
çocuk ver." (dedi.)
101. Biz de ona sabırlı bir erkek çocuğu
vermeyi müjdeledik.
102. Kendisiyle beraber yürüyecek
yaşa gelince, (İbrahim,) "Ey yavrucu
ğum! Ben rüyamda seni kestiğimi
görüyorum. Bir bak, sen ne dersin?"
dedi. O, "Babacığım! Emredileni yap,
Allah'ın izni ile beni sabredenlerden
bulacaksın." dedi.
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103. İkisi de teslim olup, onu alnı üzere
yere yatırınca,
104. Biz "Ey İbrahim!" diye seslendik.
105. Gerçekten rüyayı doğruladın. Biz
iyileri işte böyle mükâfatlandırırız.
106. Kuşkusuz, bu apaçık bir imtihandı.
107. Büyük bir kurbanlığı ona fidye
olarak verdik.
108. Kendisine, sonrakiler içinde de
güzel bir nam bıraktık.
109. İbrahim'e selam olsun.
110. İşte iyileri böyle mükâfatlandırırız.
111. Kuşkusuz o, bizim mümin kullarımızdandır.
112. Ona, salihlerden bir peygamber
olan İshak'ı da müjdeledik.
113. Onu ve İshak'ı kutlu kıldık. O ikisinin soyundan iyiler de var, açıkça
kendi nefsine zulmedenler de var.

121. Kuşkusuz, biz
mükâfatlandırırız.

114. Musa ve Harun'a da büyük bir lütufta bulunduk.

122. O ikisi, bizim mümin kullarımızdandı.

115. O ikisini ve kavimlerini o büyük
sıkıntıdan kurtardık.

123. Kuşkusuz, İlyas da peygamberlerdendir.

116. Onlara yardım ettik de onlar galip
oldular.

124. Hani o kavmine dedi ki: "Siz korkup
sakınmaz mısınız?!"

117. O ikisine apaçık kitabı verdik.

125. "Ba'l'e mi yalvarıyorsunuz?! Yaratıcıların en güzelini de bırakıyorsunuz!

118. Her ikisini doğru yola ilettik.
119. Ve her ikisi için sonrakiler arasında güzel bir nam bıraktık.
120. Musa ve Harun'a selam olsun.

iyileri

böyle

(bk. Açıklamalar Bölümü: 152)

126. "Sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbi olan Allah'ı!"
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134. Biz onu ve bütün ailesini kurtardık.
135. Ancak bir kocakarı geride kalanlar arasındaydı.
136. Sonra diğerlerini yok ettik.
137. Şüphe yok ki, siz de onlara uğruyorsunuz; sabahları
138. ve geceleri. Yine düşünmez misiniz?!

127. Derken onu yalanladılar. Kuşkusuz,
onlar tutuklanıp getirilecekler.
128. Allah'ın ihlaslı kulları müstesna.
129. Biz, sonrakiler arasında onun için
güzel bir nam bıraktık.
130. Selam olsun İlyas'a ve ona uyanlara.
Bazılarına göre İlyasin, İlyas anlamına gelen
bir lügattir. Bazıları da bunun, İlyas ve İlyas'ın
takipçileri anlamına geldiğini söylemişlerdir.
Bazıları da bunu, Âl-i Yâsîn diye okumuşlardır.
Buna göre Âl-i Muhammed anlamına gelir. Bu
mana, Ehl-i Beyt'ten gelen hadislerde nakledilmiştir. (bk. Şubber Tefsiri.)

131. Kuşkusuz, biz iyileri böyle mükâ
fatlandırırız.
132. O, bizim mümin kullarımızdandı.
133. Lut da peygamberlerdendi.

139. Kuşkusuz, Yunus da peygamberlerdendi.
140. Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı.
141. Derken kur'aya katılmıştı da kaybedenlerden olmuştu.
142. Kendisini kınayıp dururken bir deniz hayvanı onu yutuvermişti.
143. Eğer Allah'ı tenzih edenlerden olmasaydı,
144. Tekrar diriltilecekleri güne kadar
onun karnında kalırdı.
145. Derken onu hasta bir hâlde ıssız
bir çöle attık.
146. Üzerine kabakgillerden bir ağaç
bitirdik.
147. Onu sayıları yüz bin veya daha
fazla olan bir topluluğa gönderdik.
148. Derken iman ettiler; biz de bir süreye kadar onları yaşatıp nimetlerden
yararlandırdık.
149. Artık sor onlara: Kızlar Rabbine,
oğullar onlara mı?!
150. Yoksa melekleri dişi yarattık da
onlar tanık mıydı?!
151. Bilin ki, onlar yalan uydurup derler ki:
152. "Allah doğurdu." Kuşkusuz, onlar
yalancıdırlar.
153. Oğulları bırakmış da kızları mı
seçmiş?!
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154. Size ne oldu?! Nasıl hükmediyorsunuz?!
155. Öğüt almaz mısın?!
156. Yoksa apaçık bir deliliniz mi var?!
157. Eğer doğru söylüyorsanız, kitabınızı getirin.
158. Onlar, O'nun ile cinler arasında
bir akrabalık olduğunu ileri sürdüler.
Oysa cinler, hesap için getirileceklerini
iyice bilirler.
159. Allah, onların nitelemelerinden
münezzehtir.
160. Allah'ın ihlâslı kulları müstesna.
(Onlar, Allah'ı müşrikler gibi nitelemezler.)
161. Kuşkusuz, siz ve taptığınız şeyler,
162. O'na karşı kimseyi aldatamazsınız.
163. Cehenneme gidecek olan müstesna.
164. (Melekler derler ki:) "Bizden her
birimizin mutlaka belli bir makamı
vardır."
165. "Kuşkusuz, biz sıra sıra dizilmişiz."
166. "Kuşkusuz, biz tenzih ederiz."
167. Onlar diyorlardı ki:
168. "Öncekilerden bir öğüt (kitabı) yanımızda olsaydı,"
169. "Biz de mutlaka Allah'ın ihlasa
eren kullarından olurduk."
170. Fakat onu (Kur'ân'ı) inkâr ettiler;
yakında (inkârlarının sonucunu) bilecekler.
171. Gerçekten (peygamber olarak)
gönderilen kullarımız hakkında sözümüz önceden kesinleşmiştir:
172. "Kuşkusuz, onlar mutlaka zafere
ulaşacaklar."

173. "Kuşkusuz, bizim ordumuz galip
gelecektir."
174. Artık bir süre onlardan yüz çevir.
175. Ve onların hâlini gör; yakında onlar
da (hallerini) göreceklerdir.
176. Azabımızın çabuk gelmesini mi istiyorlar?
177. Azap evlerinin önüne inince, uyarılmış kimselerin sabahı ne kötü olur.
178. Artık bir süre onlardan yüz çevir.
179. Ve onların hâlini gör; yakında onlar
da (hallerini) göreceklerdir.
180. İzzet sahibi Rabbin, onların nitelendirdiği şeylerden münezzehtir.
181. Selam olsun peygamberlere.
182. Ve hamd, âlemlerin Rabbi Allah'adır.
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geldiği için şaşırdılar. Kâfir olanlar, "Bu,
bir büyücü ve yalancıdır." dediler.
5. "İlahları tek bir ilah mı yaptı?! Gerçekten bu, pek şaşılacak şey!"
6. İçlerinden ileri gelenleri harekete
geçtiler (ve şöyle dediler): "Yürüyün
de ilahlarınız için direnin. Kuşkusuz
bu, istenen bir şeydir."
7. "Biz bunu, (babalarımızı üzerinde bulduğumuz) son dinde duymadık. Bu, bir
uydurmadan başka bir şey değildir."
8. Zikir (Kur'ân), aramızdan ona mı indirildi?! Doğrusu, onlar benim gönder
diğim Zikir (Kur'ân) hakkında şüphe
içindeler. Doğrusu, onlar henüz azabımı tatmadılar.
9. Yoksa üstün ve bol bağış sahibi Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?!

(38)
SÂD SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 88 ayettir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 153)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Sâd. Öğüt içeren Kur'ân'a andolsun (ki,
sen hak bir uyarıcısın).
(Veya "Şerefli Kur'ân'a andolsun.)

2. Fakat kâfir olanlar, ululanmakta ve
karşı gelmekteler.
3. Onlardan önce nice soyları yok ettik;
feryat edip bağırıştılar, fakat kaçıp kurtulma zamanı değildi.
4. Kendilerinden olan bir uyarıcı onlara

10. Yahut göklerin ve yerin ve onların
arasındakilerin hükümranlığı onlara
mı aittir?! Öyleyse araçlarla (göklere)
yükselsinler (de vahyin sana inmesine
engel olsunlar)!
11. Bunlar (peygamberlere karşı savaşmış) gruplardan orada (Bedir'de) bozguna uğramış küçük bir ordudurlar
12-13. Onlardan önce Nuh'un kavmi, Ad
(kavmi), kazıkları olan Firavun, Semud
(kavmi), Lut'un kavmi ve Eyke halkı da
yalanladılar. İşte bunlardır o gruplar.
14. Hepsi de peygamberleri yalanladılar.
Bu yüzden azabım (onlar için) hak oldu.
15. Bunlar da, ancak kimseye göz açtırmayan tek bir çığlığın kopmasını bekliyorlar.
16. "Ey Rabbimiz! Hesap gününden önce
(azap) payımızı hemen ver." dediler.
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17. Onların söylediklerine sabret ve güç
ve kuvvet sahibi kulumuz Davud'u an.
Kuşkusuz o, (Allah'a) çok yönelendi.
18. Biz dağları onun emrine verdik de
onunla birlikte akşam ve sabah Allah'ı
tenzih ederlerdi.
19. Kuşları da toplu hâlde onun
emrine verdik; hepsi ona dönerdi.
20. Onun hükümranlığını sağlamlaştırdık; ona hikmet ve (gerçeği batıldan
ayırt eden) anlatım gücü verdik.
21. Sana davacıların haberi geldi mi?
Hani mabedin duvarlarına tırmanmışlardı.
22. Hani (habersizce) Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan
korkmuştu. Onlar, "Korkma; biz, biri
diğerine haksızlık etmiş iki davacıyız.
Aramızda hak ile hükmet; adaletsizlik
etme ve bizi doğru yola ilet." dediler.
23. "Şu kardeşimdir; onun doksan dokuz koyunu ve benim bir koyunum
var. 'Onu da bana ver.' dedi ve konuşmada beni yendi."
24. (Davud) dedi ki: "Kendi koyunlarına katmak için senin koyununu
istemekle sana haksızlık etmiştir. Ortakçıların çoğu birbirlerine haksızlık
ederler; iman eden ve iyi işler yapanlar

müstesna; bunlar da ne kadar az!" Davud, kendisini denediğimizi anladı. Rabbinden bağışlanma diledi, eğilip yere kapandı ve (pişman olup Allah'a) döndü.
25. Biz de onu bu hatasını ona bağışladık. Kuşkusuz, bizim katımızda onun bir
yakınlık derecesi ve güzel bir dönüş yeri
vardır.
26. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. Artık insanların arasında hak
ile hüküm ver ve sakın heva ve hevese
uyma; yoksa seni Allah'ın yoldan saptırır. Kuşkusuz, Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır.
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büküp tırnağını yere dayayan (soylu)
yürük atlar ona sunulmuştu.
32. O dedi ki: "Ben güzel atların sevgisine dalarak Rabbimi anmaktan gaflet
ettim. Nihayet güneş perdenin arkasına girdi.
33. (Meleklere,) "Onu (güneşi) bana
geri getirin." (dedi.) Sonra da onların
bacaklarını ve boyunlarını okşamaya
başladı .
Ehl-i Beyt'ten gelen hadislere göre Hz. Süleyman (a.s) cihad için atları hazırlamaya uğraşırken namaz vakti gecikmiş ve bunun üzerine
güneşin geri getirilmesini Allah'tan istemiştir
ve güneş geri geldiğinde namazını kılmıştır.
(bk. es-Safi tefsiri, el- Fakih'ten naklen.)

27. Biz göğü, yeri ve o ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadık. Bu, kâfirlerin
zannıdır. (Girecekleri) ateşten dolayı vay
kâfirlerin hâline!
28. Yoksa iman edip doğru işler yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi
tutacağız?! Veya takvalıları, yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız?!
29. Ayetleri üzerinde iyice düşünsünler
ve akıl sahipleri öğüt alsın diye bu sana
indirdiğimiz kutlu bir kitaptır.
30. Biz Davud'a Süleyman'ı hibe ettik. Ne
güzel bir kuldu! Kuşkusuz o, (Allah'a)
çok yönelirdi.
31. Hani akşama doğru, üç ayağının üstünde duran ve ön ayaklarından birini

34. Gerçekten biz Süleyman'ı denedik
ve onun tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra o (pişman olup Rabbine)
döndü.
35. (Süleyman,) "Rabbim! Beni bağışla
ve bana, benden sonra kimseye layık
olmayacak bir hükümranlık ver. Kuşkusuz sen, bol bağış sahibisin." dedi.
36. Biz rüzgârı onun emrine verdik;
onun emriyle istediği yere kolayca
akıp giderdi.
37. Yapı ustası ve dalgıç şeytanları da.
38. Bir arada bukağılara bağlanmış diğerlerini de.
39. "Bu bizim hesapsız bağışımızdır;
ister ihsan et, ister tut." (dedik.)
40. Kuşkusuz, bizim katımızda onun
bir yakınlık derecesi ve güzel bir dönüş yeri vardır.
41. Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o,
Rabbine şöyle yalvarmıştı: "Kuşkusuz,
Şeytan bana sıkıntı ve acı verdi."
42. "Ayağını yere vur; işte yıkanılacak
ve içilecek soğuk bir su!" dedik.
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43. Bizden bir rahmet ve akıl sahiplerine
bir hatırlatma olarak ailesini ve onlarla
beraber bir mislini daha ona hibe ettik.
44. "Ve eline bir demet ekin sapı
al ve onunla vur ve yeminini
bozma." dedik. Kuşkusuz, biz
onu sabırlı bulduk. O ne güzel
bir kuldu! Şüphesiz o, (Allah'a)
çok yönelendi.
45. Güçlü ve basiretli kullarımız İbra
him'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.
46. Biz onları katışıksız bir özellikle, o
yurdu anma özelliği ile arındırdık.
47. Kuşkusuz onlar, bizim katımızda
seçkin ve iyi kimselerdendirler.
48. İsmail'i, El-Yese'i ve Zülkifl'i de an.
Hepsi de iyilerdendirler.
49. Bu bir anıştır. Kuşkusuz, takvalılar
için güzel bir varacak yer vardır.

56. Girecekleri cehennem. Orası ne kötü
bir yerdir!

50. Kapıları onlara açık, Adn cennetleri.

57. İşte bu, kaynar su ve irindir; tatsınlar.

51. Orada tahtlara yaslanmış hâlde birçok meyveler ve içecek isterler.

58. Bu türden çeşit çeşit azaplar.

52. Yanlarında nazik bakışlı, yaşıt eşler
vardır.
53. İşte hesap günü için size vadedilen
budur.

59. Bu da, sizinle beraber cehenneme girecek bir topluluktur. (Önderleri derler
ki:) "Onlara esenlik olmasın. Kuşkusuz,
onlar ateşe girerler."

54. Bu bizim, asla tükenmeyecek rızkımızdır.

60. Onlar da (önderlerine) derler ki: "Hayır, asıl size esenlik olmasın. Siz bunu bize
hazırladınız. Ne kötü kalınacak bir yer!

55. Bu böyledir. Kuşkusuz, azgınlara
da kötü bir dönüş yeri vardır.

61. "Ey Rabbimiz! Kim bunu bize hazırladıysa, azabını ateşte iki kat artır." derler.
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69. "O yüce makamda olanlar tartıştıkları zaman benim onlar hakkında bir
bilgim yoktu."
70. "Bana sadece apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor."
71. Hani Rabbin meleklere demişti ki:
"Ben balçıktan bir beşer yaratacağım."
72. "Onu düzenleyip ruhumdan ona
üfleyince, ona secdeye kapanın."
73. Meleklerin hepsi secde ettiler.
74. İblis müstesna. O, büyüklük tasladı
ve kâfirlerden oldu.
75. (Allah,) "Ey İblis! Kendi ellerimle
yarattığım şeye secde etmene ne engel
oldu? Ululuk mu tasladın, yoksa yücelerden miydin?" dedi.
76. (İblis,) "Ben ondan daha iyiyim;
beni ateşten yarattın ve onu balçıktan
yarattın."
62. Ve derler ki: "Kötülerden saydığımız
o kişileri niçin görmüyoruz?"

77. (Allah,) "Çık oradan! Kuşkusuz, sen
taşlanmışsın (kovulmuşsun)." dedi.

63. "Onları alay konusu mu yaptık, yoksa
gözlerden mi kaçtılar?!"

78. "Şüphesiz, ceza ve mükâfat gününe
kadar lanetim senin üzerinedir."

64. Kuşkusuz, cehennem ehlinin bu tartışması gerçektir.

79. O, "Ey Rabbim! Onların dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver." dedi.

65. De ki: "Ben sadece bir uyarıcıyım. Tek
ve kahhar olan Allah'tan başka hiçbir ilah
yoktur."

80. (Allah,) "Kuşkusuz, sen mühlet verilenlerdensin." dedi.

66. "O, göklerin ve yerin ve onların arasında olanların Rabbidir. O, üstündür ve
çok bağışlayandır."

82. (İblis,) "Senin yüceliğine yemin ederim ki, onların tümünü yoldan çıkara
cağım." dedi.

67. De ki: "Bu, büyük bir haberdir."
68. "(Ama) siz ondan yüz çeviriyorsunuz."

81. "O bilinen vaktin gününe kadar."

83. "Sadece içlerinden ihlâslı kulların
müstesna."
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84. (Allah,) "Ben hakkım ve hakkı
söylerim."
85. "Gerçekten cehennemi seninle
ve onlardan sana uyanlarla top ye
kûn dolduracağım."
86. De ki: "Buna (elçilik görevini
yapmama) karşılık sizden bir ücret
istemiyorum. Ben, gösteriş olarak
kendilerini sıkıntıya düşürenlerden değilim."
87. O (Kur'ân), âlemlere ancak bir
öğüttür.
88. Şüphesiz, onun verdiği haberi,
(kısa) bir süre sonra bileceksiniz.

(39)
ZÜMER SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 75 ayettir.
Bu sûre, adını 71 ve 73. ayetlerinde geçen
"zümer" (bölükler) kelimesinden almıştır.
İmam Sadık (a.s)'dan nakledilen bir hadiste
bu sûreyi okumanın hem dünya hayatında,
hem de ahirette büyük mükâfatlara ulaşmaya vesile olacağı açıklanmıştır. Dünya
mükâfatları arasında izzet ve heybet sahibi
olmak, ahiret mükâfatları arasında da cehennem ateşinden korunmak zikredilmiştir."
(bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Bu kitabın indirilişi, üstün ve hikmet
sahibi Allah tarafındandır.
2. Kuşkusuz, biz sana bu kitabı hak
olarak indirdik; artık dini Allah'a özgü
kılarak O'na ibadet et.
Başka bir ifadeyle şöyle tercüme edilebilir:
"… artık uyduğun yöntemi Allah'a özgü kılarak O'na kulluk et."

3. Bilin ki, halis din Allah'a aittir. O'nu
bırakıp da kendilerine veliler edinen-

ler, "Bunlara sadece bizi Allah'a daha fazla yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz."
derler. Kuşkusuz, Allah, ihtilaf ettikleri
şey hakkında onlar arasında hükmeder.
Şüphesiz, Allah yalancı ve çok nankörlük
eden kimseyi hidayete erdirmez.
4. Eğer Allah bir oğul edinmek isteseydi,
yaratıklarından dilediğini seçerdi. O (her
eksiklikten) münezzehtir. O, tek ve kahhar Allah'tır.
5. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üzerine sarar, gündüzü
de gecenin üzerine sarar. Güneşi ve ayı
da emrine boyun eğdirdi; her biri, belirli bir süreye kadar akıp gider. Bilin ki, O
üstündür ve çok bağışlayandır.
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nutfe, sonra kırk gün alaka (kan pıhtısı) ve
daha sonra kırk gün muzğa (çiğnemlik et)
hâlinde olmasıdır. (bk. el-Burhan Tefsiri.)

7. Nankörlük edip küfre saparsanız,
(bilin ki) Allah size muhtaç değildir. O,
kulları için nankörlüğü sevmez. Şükredersiniz, sizin için bunu sever. Hiçbir
yük sahibi, diğerinin günah yükünü
yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O, yaptıklarınızı size bildirecektir. Kuşkusuz O, kalplerin özünü
bilendir.
"Hiç bir yük sahibi..." "Hiçbir günahkâr... olarak da tercüme edilebilir."

6. Sizi bir tek candan yarattı. Sonra eşini
de ondan kıldı. Davarlardan da sekiz çift
indirdi. Sizi annelerinizin karnında üç
karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratır. İşte o Allah, sizin Rabbinizdir. Hükümranlık O'na aittir. O'ndan
başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse nereye
çevriliyorsunuz?!
Deve, öküz, koyun, keçi; her birinden birer çift,
sekiz olur. Bazı rivayetlerde yer aldığı üzere sekiz çiften maksat; deve, öküz, koyun ve keçinin
her birinden evcil ve vahşi olmak üzere iki türün yaratıldığıdır. İmam Cafer Sadık (a.s)'dan
rivayet edildiğine göre üç karanlıktan maksat,
ana karnının, rahmin ve meşimenin karanlığıdır. İmam Musa Kâzım (a.s)'dan rivayet edildiğine göre yaratılıştan yaratılışa geçirmekten
maksat, çocuğun ana rahminde, kırk gün

8. İnsana bir sıkıntı dokununca, Rabbine yönelerek O'na yalvarır. Sonra
katından ona bir nimet verince, önceden kurtulmak için yalvardığı sıkıntıyı
unutur ve O'nun yolundan saptırmak
için Allah'a ortaklar koşar. De ki: "Kısa
bir süre küfründen yararlan; kuşkusuz, sen ateş ehlindensin."
9. Hiç o (nankör), ahiretten korkarak
ve Rabbinin rahmetini umarak gece
saatlerinde secdede ve ayakta Allah'a
ibadet ve itaat eden kişiye benzer mi?
De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit
olur mu?" Kuşkusuz, sadece akıl sahipleri öğüt alır.
10. De ki: "Ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun. Sizden bu dünyada
iyilik edenlere iyilik vardır. Allah'ın
yeri de geniştir. Kuşkusuz, sabredenlere mükâfatları hesapsız olarak verilir."
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11. De ki: "Dini Allah'a özgü bilerek
O'na ibadet etmek bana emredildi."
12. "Ve (Allah'a) teslim olanların ilki
olmak bana emredildi."
13. De ki: "Rabbimin emrinden çıkarsam, büyük bir günün azabından korkarım."
14. De ki: "Dinimi Allah'a özgü kılarak
O'na ibadet ediyorum."
15. "Siz de O'ndan başka dilediğiniz
şeylere ibadet edin." De ki: "Kuşkusuz, gerçek zarara uğrayanlar, kıyamet
günü kendilerini ve ailelerini ziyana
uğratanlardır. Bilin ki bu, apaçık bir
ziyandır."
16. Onların üstlerinde ateşten gölgelikler ve ayaklarının altında da (ateşten)
gölgelikler vardır. Allah, kullarını bununla korkutmaktadır. Ey kullarım!
Benden korkun.
17. Tağuta ibadet etmekten kaçınıp
(tüm varlıklarıyla) Allah'a yönelen
kimselere müjde olsun. Artık müjdele
kullarımı.
18. Onları ki, sözü dinleyip en güzeline uyarlarlar. İşte onları Allah hidayete erdirmiştir ve onlar, akıl sahipleridirler.

19. Azap sözü, hakkında kesinleşen kimse mi (kurtulacak)?! Veya sen ateşte olanı
mı kurtaracaksın?!
20. Fakat Rablerinden korkan kimseler
için üstüne köşkler kurulmuş nice köşkler vardır. Altlarından ırmaklar akmaktadır. Bu, Allah'ın verdiği sözdür. Allah,
verdiği sözden caymaz.
21. Görmedin mi, Allah gökten bir su indirdi de onu yerdeki kaynaklara sızdırdı. Sonra onunla çeşitli renklerde ekinler
çıkarır. Sonra (o ekinler) kururlar ve sen
onu sapsarı görürsün. Sonra onu çerçöp
yapar. Kuşkusuz, bunda akıl sahipleri
için bir öğüt vardır.
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24. Kıyamet günü yüzünü o kötü azaptan korumaya çalışan kimse (azaptan
kurtulmuş kişiye benzer) mi? Zalimlere, "İşte (dünyada) kazanmakta olduğunuzu tadın!" denir.
25. Onlardan öncekiler, (peygamberleri) yalanladılar da azap hiç ummadıkları yerden onlara geldi.
26. Böylece Allah, onlara daha dünya
hayatında aşağılanmayı tattırdı. Ahiret azabı ise daha büyüktür, eğer bilselerdi.
22. Allah'ın, İslam için göğsünü genişlettiği, böylece Rabbinden bir nur üzere olan
kimse (kalbi katılaşmış kimseye benzer)
mi? Allah'ı anmaya karşı kalpleri kaskatı
olanlara yazıklar olsun! İşte onlar, apaçık
bir sapıklık içindedirler.
23. Allah, sözün en güzelini, bir kısmı bir
kısmına benzer, ayetleri tekrarlanan bir
kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların derileri ondan ürperir. Sonra derileri
ve kalpleri Allah'ı anmakla yumuşar. Bu,
Allah'ın bir hidayetidir; dilediğini onunla
hidayete erdirir. Allah kimi de saptırırsa,
artık ona bir hidayetçi bulunmaz.

27. Öğüt alsınlar diye biz, gerçekten bu
Kur'ân'da insanlar için her türlü örneği verdik.
28. Takvalı olsunlar diye hiçbir eğriliği
olmayan Arapça bir Kur'an olarak.
29. Allah, birkaç uyumsuz efendinin
ortak oldukları bir kişi (köle) ile yalnızca bir adamın emrinde olan bir kişiyi örnek verir. Bu ikisi örnek olarak
eşit midir? Hamd Allah'ındır. Fakat
onların çoğu bilmezler.
30. Kuşkusuz sen öleceksin, onlar da
ölecekler.
31. Sonra siz, kıyamet günü Rabbinizin
katında (birbirinizle) çekişeceksiniz.
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32. Allah'a yalan isnat edenden ve
kendisine geldiğinde doğruyu yalan
sayandan daha zalim kimdir? Kâfirler
için cehennemde yer mi yok?
33. Doğruyu getiren ve onu tasdik
edenler, işte onlar, takvalı olanlardır.
34. Diledikleri her şey, Rablerinin katında onlar için var. İşte bu, iyilerin
mükâfatıdır.
35. Allah, işledikleri en kötü işleri onlardan giderir ve yaptıklarının en güzeliyle onları mükâfatlandırır.
36. Allah, kuluna yetmez mi? Seni
O'nun dışındakilerle korkutuyorlar.
Allah kimi saptırırsa, artık onu hidayete erdiren olmaz.
37. Allah kimi de hidayete erdirirse,
onu saptıracak olmaz. Allah üstün ve
öç alıcı değil midir?

38. Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?"
diye sorsan, kuşkusuz, "Allah." derler.
De ki: "Sizce Allah bana bir zarar dokundurmak istese, Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız, O'nun verdiği zararı giderebilirler mi? Veya bana rahmet etmek istese,
O'nun rahmetini önleyebilirler mi?" De
ki: "Allah bana yeter. Güvenenler (tevekkül edenler), sadece O'na güvenirler."
39. De ki: "Ey kavmim! Durumunuzun
(küfrünüzün) gerektirdiğini yapın; kuşkusuz, ben de (imanımın gerektirdiğini)
yapmaktayım; yakında bileceksiniz,"
40. "Aşağılayıcı azabın kime geleceğini
ve kalıcı azabın kime ineceğini."
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ve bir şey anlamasalar da mı (onlara
uyarlar)?!"
44. De ki: "Şefaat, tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı
O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz."

41. Biz, bu kitabı sana insanlar için hak
olarak indirdik. Artık kim hidayet bulursa bu kendisi içindir kim de saparsa
kendi aleyhindedir. Sen onlara koruyucu
değilsin.
42. Allah, ölüm zamanında canları tam
olarak alır; ölmeyenlerin de, uykularında
(canlarını alır). Sonra, ölümüne hükmettiği kimselerin canlarını tutar, diğerlerinkini belirli bir süreye kadar gönderir.
İşte bunda, düşünen topluluk için ayetler
vardır.
43. Yoksa onlar, Allah dışında kendileri için birtakım şefaatçiler mi edindiler?
De ki: "Onların bir şeye güçleri yetmese

45. Allah tek olarak anıldığı zaman
ahirete inanmayan kimselerin yürekleri daralır. Ama O'ndan başkaları anılınca hemen sevinirler.
46. De ki: "Ey Allah! Ey gökleri ve yeri
bir örnek olmaksızın yaratan! Ey gaybı
da, görüleni de bilen! Kulların arasında, ayrılığa düştükleri şeyler hakkında
hüküm verecek olan sensin."
47. Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin
hepsi ve onun yanı sıra onun bir misli
daha zulmedenlerin olsaydı, kuşkusuz, onu kıyamet günündeki azabın
fenalığından kurtulmak için feda ederlerdi. Hiç hesaba katmadıkları şeyler
(o gün) Allah tarafından karşılarına
çıkarılıverilir.
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48. Yaptıklarının kötülükleri onlara
görünür ve alay ettikleri şey başlarına
gelir.
49. İnsana bir zorluk dokunduğunda
bize yalvarır, sonra katımızdan kendisine bir nimet verdiğimizde, "Bana
bu nimet, ancak bilgim yüzünden verilmiştir." der. Hayır; o, büyük bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
50. Onlardan öncekiler de bunu söylemişlerdi. Fakat kazandıkları, onlara
bir yarar sağlamadı.
51. Derken elde ettikleri şeylerin kötülüklerine uğradılar. Yakında bunlardan zulmedenler de, elde ettiklerinin
kötülüklerine uğrayacaklar ve onlar
(bizi) âciz bırakacak değillerdir.
52. Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve (dilediğine) daralttığını bilmediler mi?! Bunda, iman eden topluluk
için ayetler vardır.
53. De ki: "Ey kendilerine karşı taşkınlık yapan kullarım! Allah'ın rahme-

tinden ümit kesmeyin. Kuşkusuz, Allah
bütün günahları bağışlar. Kuşkusuz, O
çok bağışlayandır ve sürekli merhamet
edendir.
54. Size azap gelmeden Rabbinize dönün
ve O'na teslim olun. Sonra size yardım
edilmez.
55. Farkında olmadan ansızın azap size
gelmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun.
56. Sonra kimse şöyle demesin: "Allah'ın
huzurunda yaptığım ihmalkârlık yüzünden yazıklar olsun bana! Gerçekten ben
alay edenlerdendim."
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61. Allah, takvalı olanları, elde ettikleri kurtuluş araçlarıyla kurtarır. Onlara bir kötülük dokunmaz ve onlar
üzülmezler.
62. Allah, her şeyi yaratandır ve O,
her şeyin vekilidir (sahibi ve koruyucusudur).
63. Göklerin ve yerin kilitleri O'nun
dur. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar
ise, işte onlar, ziyan edenlerdir.
57. Veya şöyle demesin: "Allah bana yolu
gösterseydi,

kesinlikle

takvalılardan

olurdum."
58. Yahut azabı görünce, "Keşke benim
için bir dönüş olsaydı da, iyilerden olsaydım!" demesin.
59. Hayır; ayetlerim sana geldiği hâlde
sen onları yalanladın; büyüklük tasladın
ve kâfirlerden oldun.
60. Kıyamet günü de Allah'a yalan isnat
edenlerin yüzlerinin simsiyah olduğunu
görürsün. Böbürlenenlere cehennemde
yer mi yok?

64. De ki: "Ey cahiller! Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi bana emrediyorsunuz?"
65. Gerçekten sana ve senden öncekilere, "Eğer ortak koşarsan, kuşkusuz
amelin boşa gider ve mutlaka ziyan
edenlerden olursun." diye vahyedildi.
66. Hayır; yalnız Allah'a ibadet et ve
şükredenlerden ol.
67. Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Kıyamet günü yeryüzü tamamıyla O'nun
kudret avucundadır. Gökler de O'nun
güçlü elinde dürülmüştür. O, ortak
koştukları şeylerden münezzeh ve
yücedir.
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68. Sûr'a üfürülür; derken Allah'ın dilediği kimse müstesna, göklerde ve
yerde olan herkes baygın düşer. Sonra
ona bir daha üflenir; bir de bakarsın ki,
onlar ayağa kalkmış, bakıyorlar.
69. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır; amel defteri ortaya konur, peygamberler ve gözeticiler getirilir ve
onlara zulmedilmeden aralarında hak
ile hükmedilir.
70. Herkese, yaptığı tam olarak verilir.
O, ne yaptıklarını en iyi bilendir.
71. Kâfir olanlar, bölük bölük cehenneme doğru sürülürler. Oraya geldikleri
zaman kapıları açılır ve bekçileri onlara, "Rabbinizin ayetlerini size okuyan
ve bu gündeki buluşmanız hakkında
sizi uyaran, kendinizden olan peygamberler size gelmedi mi?!" derler.
Onlar, "Evet (geldi). Fakat azap kararı,
kâfirlere hak oldu." derler.
Süleyman b. Halid, İmam Cafer Sadık
(a.s)'dan şöyle nakleder: "Resulullah (s.a.a)
Ensar'dan bir grup gencin yanına geldi ve,
"Kur'ân'dan size okuyacağım ayetlere kim
ağlarsa, o cennetliktir." buyurdu ve Zümer
Sûresi'nin sonundan, "Kâfir olanlar, bölük
bölük cehenneme doğru sürülürler." ayetinden sonuna kadar okudu. Bir genç hariç
onların tümü ağladılar. O, "Ya Resulallah!
Ben ağlamaya çalıştım, ama gözüm yaşarmadı." dedi. Resulullah şöyle buyurdu: "Ben
tekrar okuyacağım, kim ağlar duruma girerse, o cennete girer." Tekrar okudu o grup
ağladı ve o genç de kendisini ağlar duruma soktu. Böylece onların tümü cennete
girdiler." (Saduk, el-Emalî, c.546.)

72. Onlara, "Cehennemin kapılarından girin; orada ebedi kalın. Böbürlenen kimselerin barınağı ne de kötüdür!" denir.
73. Rablerinden korkanlar da, bölük bölük cennete sürülürler. Oraya geldikleri
zaman (büyük bir nimetle karşılaşır lar;)
cennetin kapıları açılır ve bekçileri onlara, "Selam olsun size! Mutlu (tertemiz)
oldunuz; artık ebedi olarak cennete girin." derler."
74. Ve derler ki: "Bize verdiği sözü doğrulayan ve bu yeri bize miras bırakan
Allah'a hamd olsun. Cennetten dilediğimiz yerde yerleşiriz. Amel edenlerin
mükâfatı ne güzeldir!"
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lah onun önceki ve sonraki günahlarını bağışlar, takva sözünden onu ayırmaz ve ona
ahretini dünyasından daha hayırlı kılar."
(bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ha, Mîm.
2. Bu kitabın indirilişi, üstün ve
bilen Allah tarafındandır.
3. Günahı bağışlayan, tövbeyi kabul
eden, azabı çetin ve lütfu bol olandır.
O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş, ancak O'nadır.
4. Kâfir olanlar dışında hiçbir kimse
Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaz.
O hâlde onların şehirlerde dolaşmaları
seni aldatmasın.

75. Görürsün ki melekler, Arş'ın etrafını sarmış, hamd ederek Rablerini tenzih
ederler. Onların aralarında hak ile hükmedilir. Ve, "Hamd, âlemlerin Rabbi Allah içindir." denir.

(40)
MÜ'MİN (GÂFİR) SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 85 ayettir.
Bu sûrenin 28. ayetinde Firavun soyundan
olup imanını gizleyen bir müminden söz edildiği için bu adı almıştır. Bu sûreye "Gâfir Sûresi"
denmesi de, üçüncü ayetinde Allah'ın sıfatlarından olan bağışlayan anlamında "gâfir" kelimesinin yer aldığı içindir. İmam Muhammed
Bâkır (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim
Ha Mîm Mü'min Sûresi'ni her gece okursa, Al-

5. Onlardan önce de Nuh'un kavmi ve
onlardan sonraki topluluklar yalanladılar. Her ümmet, kendi peygamberini
yakalamaya kalkıştı ve hakkı çökertmek için batıl sözler ile tartıştılar. Derken onları yakaladım; azabım nasılmış
(görsünler)!
6. İşte böylece kâfir olanların cehennemlik olduklarına dair Rabbinin hükmü gerçekleşti.
7. Arş'ı taşıyanlarla onun çevresindekiler, hamd ederek Rablerini tenzih ederler, O'na iman ederler ve iman edenlere bağışlanma dilerler. "Ey Rabbimiz!
Rahmet ve ilimle her şeyi kuşatmışsın;
tövbe eden ve senin yoluna uyanları
bağışla ve onları cehennemin azabından koru." derler.
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8. Ey Rabbimiz! Onları da, babalarından, eşlerinden ve evlatlarından iyi
olanları da kendilerine vadettiğin Adn
cennetlerine yerleştir. Kuşkusuz, sen
üstünsün ve hikmet sahibisin.
9. Ve onları kötülüklerden koru. O gün
kimi kötülüklerden korursan, gerçekten ona acımışsın. İşte bu, büyük başarıdır.

13. Kendi ayetlerini size gösteren ve gök-

10. Kuşkusuz kâfir olanlara, "Allah'ın
(size karşı) düşmanlığı, sizin kendinize (birbirinize) karşı düşmanlığınızdan daha büyüktür. Hani siz imana
çağrıldığınızda inkâr ediyordunuz!"
diye seslenilir.

ten size rızık indiren O'dur. (Allah'a) yö-

11. Onlar, "Ey Rabbimiz! Bizi iki defa
öldürdün ve iki defa dirilttin; artık günahlarımızı itiraf ettik. Çıkış için bir
yol var mı?" dediler.

Kavuşma günü hakkında uyarıda bulun-

12. Bu (azap), "Allah birdir." dendiği
zaman inkâr etmenizden, ama O'na ortak koşulunca inanmanızdandır. Artık
hüküm yüce ve büyük Allah'ındır.

nelenden başkası öğüt almaz.
14. Artık kâfirler istemese de dini Allah'a
özgü kılarak O'na yalvarın.
15. Dereceleri yükseltir, Arş'ın sahibidir.
ması için Ruh'u kullarından dilediğine
emriyle indirir.
16. O gün onlar ortaya çıkarlar ve hiçbir
şeyleri Allah'a gizli kalmaz. "Bugün egemenlik kimindir?" (denir.) "Bir ve kahhar
olan Allah'ındır." (derler.)
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öldürmek için bir (göz) işaretini bekliyordum."
dedi. Resulullah (s.a.a) ona şöyle buyurdu:
"Peygamberlerin haince göz bakışları ve
kalplerinde gizledikleri gizli şeyleri (hedefleri) olmaz." Yani, peygamberler hareketlerini
doğruluk üzere kurarlar. Hareketlerinde terörden yararlanmadıkları gibi, açıkladıkları
hedeflerden başka bir hedefi de kalplerinde gizli tutmazlar." (bk. es-Safî Tefsiri.)

20. Allah, hak ile hükmeder. O'nu bırakıp da yalvardıkları (putlar), hiçbir
hüküm veremezler. Kuşkusuz, Allah
işitendir ve görendir.
21. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı
ki, kendilerinden öncekilerin sonunun
nasıl olduğunu görsünler?! Onlar, bunlardan daha güçlüydüler ve yeryüzündeki eserleri daha sağlamdı. Ama Allah,
günahları yüzünden onları yakaladı;
onları Allah'a karşı koruyan olmadı.

17. Bugün herkes kazandığı ile mükâ
fatlandırılır. Bugün zulüm yoktur. Kuşkusuz, Allah'ın hesap görmesi çok süratlidir.
18. Yaklaşan o gün (kıyamet) hususunda
onları uyar. Hani yürekler ağızlara gelir
ve üzüntülerini yutkunurlar; zalimlerin
ne bir samimî dostu, ne de sözü geçen bir
şefaatçisi bulunur.
19. O, gözlerin haince bakışını da, gönüllerin gizlediğini bilir.
Resulullah (s.a.a)'in öldürülmesini emrettiği kişilerden, dinden irtidat etmiş ve peygamberlik
iddiasında bulunmuş olan Abdullah b. Serh kıssasında geçen rivayete göre Ubbad b. Beşir,
"Ya Resulullah! Gözüm senin gözündeydi; onu

22. Bu, peygamberleri apaçık delillerle
kendilerine geldiği hâlde inkâr etmelerindendi. Derken Allah da onları yakaladı. Kuşkusuz, O güçlüdür ve azabı
çetindir.
23. Gerçekten biz Musa'yı ayetlerimiz
ve apaçık bir delille gönderdik.
24. Firavun'a, Haman'a ve Karun'a. Fakat onlar, "Bu, pek yalancı bir büyücüdür." dediler.
25. Katımızdan kendilerine hakkı getirince, "Onunla birlikte iman edenlerin oğullarını öldürün ve kadınlarını
sağ bırakın." dediler. Ama kâfirlerin
tuzağı sürekli hedefinden sapar, sonuçsuz kalır.
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26. Firavun, "Bırakın Musa'yı öldüreyim de o, Rabbini (imdada) çağırsın.
Ben onun, sizin dininizi değiştireceğinden veya yeryüzünde bozgun çıkaracağından korkuyorum." dedi.
27. Musa, "Ben, hesap gününe inanmayan her ululuk taslayan kişiden Rabbime ve Rabbinize sığınırım." dedi.
28. Firavun ailesinden imanını gizleyen bir mümin, "Rabbim Allah'tır."
dediği için bir adamı mı öldüreceksiniz?! O, Rabbinizden size apaçık deliller getirmiştir. Eğer yalancıysa, yalanı
kendisine ait. Eğer doğru söylüyorsa,
vadettiklerinden bir kısmına uğrarsınız. Kuşkusuz, Allah aşırı giden ve çok
yalan söyleyen birini hidayete erdirmez." dedi.
29. "Ey kavmim! Bugün bu toprakların
egemenleri olarak hükümranlık sizindir. Fakat Allah'ın azabı bize gelecek
olursa, kim bize yardım edebilir?" Firavun, "Ben ancak (doğru) gördükleri-

mi size gösteriyor ve sizi sadece olgunluk
yoluna eriştiriyorum." dedi.
30. İman etmiş kimse, "Ey kavmim! Ben
önceki toplulukların günü gibi bir güne
uğramanızdan korkarım." dedi.
31. "Nuh'un kavminin, Ad'ın, Semud'un
ve onlardan sonrakilerin durumu gibi.
Allah kullarına zulüm istemez."
32. "Ey kavmim! Ben sizin için o feryadü
figan gününden korkarım."
33. "O gün geriye dönüp kaçarsınız.
Allah'a karşı sizi bir koruyan olmaz. Allah kimi saptırırsa, artık onu hidayete erdiren olmaz."
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34. Gerçekten daha önce de Yusuf apaçık
delillerle size gelmişti de onun size getirdiği şey hakkında bir türlü şüpheden
kurtulamamıştınız. Sonunda, ölünce de,
"Artık bundan sonra Allah, bir peygamber göndermez." dediniz. İşte Allah, aşırı
giden şüphecileri böyle saptırır.
35. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine bir delil verilmeden tartışan kimseler,
hem Allah'ın katında, hem de iman edenlerin katında büyük bir nefrete uğrarlar.
Allah, büyüklük taslayan her zorbanın
kalbini işte böyle mühürler.
36. Firavun, "Ey Haman! Bana yüksek bir
kule yap, belki yollara erişirim" dedi.
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37. "Göklerin yollarına (erişirim de),
Musa'nın ilahına vâkıf olurum. Ben onu
yalancı sanıyorum." Böylece Firavun'a
yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı sürekli boşa çıktı.
38. İman eden kimse dedi ki: "Ey kavmim! Bana uyun, sizi olgunluk yoluna
eriştireyim."
39. "Ey kavmim! Bu dünya hayatı, ancak geçici bir zevktir ve kuşkusuz ahirettir gerçek kalıcı yurt."
40. "Kim bir kötülük işlerse, ancak
onun misli olan bir ceza ile cezalandırılır. Erkek veya kadın, mümin olarak
iyi iş işleyenler ise, işte onlar, cennete
girerler ve orada hesapsız olarak kendilerine rızık verilir.
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41. "Ey kavmim! Bu ne durum?! Ben
sizi kurtuluşa çağırıyorum; siz ise beni
ateşe çağırıyorsunuz!"
42. "Siz beni Allah'ı inkâr etmeye ve
hakkında bir bilgim olmayan şeyi O'na
ortak koşmaya çağırıyorsunuz; ben ise
sizi üstün ve çok bağışlayan (Allah'a)
çağırıyorum!"
43. "Gerçek şu ki, beni çağırdığınız şeyin ne bu dünyada, ne de ahirette bir
çağrısı var. Kuşkusuz, dönüşümüz
Allah'adır ve kuşkusuz, aşırı gidenler
cehennem ehlidirler."
44. "Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Kuşkusuz, Allah kullarını
görür."
45. Allah onu, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu ve
Firavun'un soyunu azabın kötüsü kuşattı.

46. Sabah ve akşam ateşe sunulurlar. O saatin (kıyametin) geldiği gün de, "Firavun
ailesini azabın en çetinine sokun." (denir.)
47. Hani ateşte birbirleriyle tartışırlar; zayıflar, büyüklük taslayanlara, "Gerçekten
biz size uymuştuk; ateşten bir kısmını
(olsun) bizden uzaklaştırabilir misiniz?"
derler.
48. Büyüklük taslayanlar, "Hepimiz onun
(ateşin) içindeyiz. Kuşkusuz, Allah, kulları arasında hüküm vermiştir." derler.
49. Ateşte bulunanlar, cehennemin bekçilerine, "Rabbinize yalvarın da (hiç değilse) bir gün bize azabı hafifletsin." derler.
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54. O, akıl sahiplerine hidayet ve öğüttür.

50. (Bekçiler,) "Peygamberleriniz size apaçık
deliller getirmiyorlar mıydı?" derler. Onlar,
"Evet (getiriyorlardı)." derler. (Bekçiler,)
"Öyleyse yalvarın; ama (bilin ki) kâfirlerin
yalvarması hep boşunadır." derler.
51. Kuşkusuz, biz peygamberlerimize
ve iman edenlere hem dünya hayatında, hem de şahitlerin şahitlik edecekleri
günde yardım ederiz.
52. O gün zalimlere mazeretleri bir yarar
sağlamaz. Lanet onlarındır ve kötü yurt
onlarındır.
53. Gerçekten biz Musa'ya hidayeti verdik
ve İsrailoğulları'na kitabı miras bıraktık.

55. Artık sabret, kuşkusuz Allah'ın vaadi haktır, günahına bağışlanma dile
Akşam ve sabah Rabbini hamd ederek
tenzih et.
56. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın
tartışanların kalplerinde asla ulaşamayacakları bir büyüklenme duygusu
vardır. Artık Allah'a sığın; kuşkusuz
O, işitir ve görür.
57. Elbette gökleri ve yeri yaratmak,
insanları yaratmaktan daha büyük bir
şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
58. Körle gören ve iman edip doğru işler yapanla kötü olan eşit değildir. Ne
de az öğüt alırsınız.
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59. Muhakkak o saat (kıyamet) gelecektir; bunda hiçbir kuşku yoktur. Fakat insanların çoğu iman etmezler.
60. Rabbin dedi ki: "Bana yalvarın, duanızı kabul edeyim. Kuşkusuz, bana
kulluk etmekten ululuk taslayarak
çekinenler, aşağılanarak cehenneme
girerler.
Bir adam İmam Cafer Sadık (a.s)'a şöyle
dedi: "Aziz ve celil Allah, "Bana yalvarın,
sizin duanızı kabul ederim." diye buyuruyor, ama biz yalvarıyoruz, fakat duamız
kabul olmuyor." İmam şöyle dedi: "Çünkü
siz Allah'ın ahdine (Allah'a verdiğiniz söze)
vefa etmiyorsunuz. Allah Teala, "Siz benim
ahdime vefa edin, ben de sizin ahdinize
vefa edeyim." diye buyuruyor. (es-Safî Tefsiri, c.1. s.123.)

61. Dinlemeniz için geceyi ve aydınlatıcı olarak da gündüzü var eden
Allah'tır. Kuşkusuz, Allah insanlara
karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu
şükretmezler.
62. İşte Rabbiniz ve her şeyin yaratıcısı O Allah'tır. O'ndan başka hiçbir ilah
yoktur. O hâlde nasıl (haktan) çevriliyorsunuz?!
63. Allah'ın ayetlerini bile bile inkâr
edenler, işte böyle çevriliyorlar.

64. Yeryüzünü sizin için yerleşme yeri,
göğü bina kılan, size şekil verip şekillerinizi güzel yapan ve temiz nimetlerle size
rızık veren, Allah'tır. İşte o Allah, sizin
Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah ne
yücedir!
65. O diridir. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Dini O'na özgü bilerek O'na yalvarın.
Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'ındır.
66. De ki: "Ben, Rabbim tarafından apaçık
deliller bana gelmişken, sizin Allah'ı bırakıp da O'nun yerine yalvardığınız şeylere
tapmaktan menedildim ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla görevlendirildim."
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70. Onlar, kitabı ve peygamberlerimizle gönderdiğimiz mesajları yalanlayanlardır. Onlar, yakında bilecekler.
71-72. Boyunlarında demir halkalar ve
zincirlerle kaynar suda sürüklendikleri, sonra ateşte yakıldıkları zaman.
73. Sonra onlara denecek ki: "Ortak
koştuklarınız nerede?"
67. Sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra kan pıhtısından (alakadan) yaratan
O'dur. Sonra sizi bir çocuk olarak (ana
rahminden) çıkarır. Sonra erginlik çağına
erişmeniz, sonra da yaşlanmanız -içinizden bazılarının canı daha önce alınır- ve
belirlenmiş bir süreye erişmeniz için (sizi
yaşatır). Bütün bunlar, olur ki düşünürsünüz diye olup biter.
68. Dirilten ve öldüren O'dur. Bir işin
olmasına hükmetti mi, sadece ona "Ol."
der, o da oluverir.
69. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları
görmedin mi, nasıl (haktan) çevriliyorlar?!

74. "Allah'ı bırakıp (da ortak koştuklarınız)?" Onlar, "Bizden ayrılıp kaybolup gittiler. Gerçekte bundan önce hiçbir şeye ibadet etmiyormuşuz." derler.
İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır.
75. Bu, yeryüzünde haksız yere neşelendiğinizden ve şımarmanızdandır.
76. Girin cehennemin kapılarından. Orada ebedi kalacaksınız. Gerçekten de böbürlenen kimselerin yeri ne kötüdür!
77. Artık sabret; kuşkusuz Allah'ın vaadi haktır. Onlara vadettiğimiz azabın
bir kısmını sana göstersek veya (göstermeden) seni dünyadan götürsek,
yine onlar bize döndürülecekler.
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78. Kuşku yok, senden önce de nice
peygamberler gönderdik; onlardan
sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da. Hiçbir peygamber,
Allah'ın izni olmadan bir ayet getiremez. Allah'ın emri gelince hak ile hükmedilir ve işte orada boş şeylere uyanlar ziyan ederler.
79. Bir kısmına binesiniz ve bir kısmından da yiyesiniz diye sizin için evcil
hayvanları yaratan, Allah'tır.
80. Onlarda sizin için daha nice faydalar var. Onlara binerek gönüllerinizdeki murada ulaşırsınız, onların ve gemilerin üstünde taşınırsınız.

daha sağlamdı. Ama kazandıkları, onlara bir yarar sağlamadı.
83. Peygamberleri onlara apaçık delilleri
getirdiklerinde onlar, kendi yanlarında
bulunan bilimle övündüler. Sonunda
alay ettikleri şey başlarına geldi.

81. O, ayetlerini size gösteriyor. Allah'
ın ayetlerinden hangisini inkâr ediyorsunuz?!

84. Nihayet çetin azabımızı gördüklerinde, "Bir olan Allah'a iman ettik ve ortak
koştuğumuz şeyleri inkâr ettik." dediler.

82. Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki, kendilerinden öncekilerin
sonlarının nasıl olduğunu görsünler?!
Onlar, bunlardan daha çok ve daha
güçlüydüler ve yeryüzündeki eserleri

85. Fakat çetin azabımızı gördükleri zaman imanları onlara bir yarar sağlayacak
değildi. Allah'ın kulları arasında süregelen tutumu, yöntemi budur. İşte orada
kâfirler ziyana uğradılar.
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3. Ayetleri açıklanmış bir kitaptır. Bilen
bir topluluk için Arapça bir Kur'ân'dır.
4. Müjdeci ve uyarıcıdır. Fakat
onların çoğu yüz çevirmişlerdir,
artık işitmezler.
5. "Bizi çağırdığınız şeye karşı kalplerimizde perdeler var, kulaklarımızda da
bir ağırlık var ve bizimle senin aranda
bir perde var. Artık sen (dinince) çalış,
biz de çalışmaktayız." dediler.
6. De ki: "Ben ancak sizin gibi bir beşerim, bana ilahınız bir ilah olduğu vahyedilmektedir. Artık O'na yönelerek
sebat gösterin ve O'ndan bağışlanma
dileyin. Ortak koşanların vay hâline!"
7. Onlar, zekâtı vermezler ve onlar,
ahireti de inkâr ederler.

(41)
FUSSİLET SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 54 ayettir.
Bu adı, üçüncü ayetinde yer alan "açıklanmış" anlamında "Fussilet" kelimesinden almıştır.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Kim
Ha Mîm Secde (Fussilet) Sûresi'ni okursa, kıyamet günü gözünün alabildiği mesafe kadar
nuru olur ve dünyada beğenilen ve imrenilen biri olarak yaşar." (bk. Sevabu'l-A'mal ve
Mecmau'l-Beyan.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ha, Mîm.
2. Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir.

8. Kuşkusuz, iman edip doğru işler
yapanlara kesintisiz (minnetsiz) bir
mükâfat vardır.
9. De ki: "Siz yeri iki günde yaratanı
inkâr edip O'na eşler mi kabul ediyorsunuz?! O, âlemlerin Rabbidir."
10. "O, yeryüzünün üstünde sabit
dağlar yerleştirdi, orada bolluk var
etti ve gıdalarını, isteyenler için eşit
olarak dört günde (dört mevsimde)
kararlaştırdı.
11. Sonra bir duman olan göğe yöneldi; ona ve yere, "İster gönüllü, ister
gönülsüz gelin." dedi. "Gönüllü olarak
geldik." dediler.
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12. "Onları yedi gök olarak iki günde
var etti ve her göğe işini vahyetti. Dünya göğünü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu, üstün ve bilen Allah'ın
koyduğu ölçüdür."
13. Eğer yüz çevirseler, artık de ki:
"Sizi Ad ve Semud'un uğradığı yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyarıyorum."
14. Hani, "Allah'tan başka bir şeye tapmayın." diye önlerinden ve arkalarından onlara peygamberler gelmiş, onlar
da, "Eğer Rabbimiz dileseydi, melekler
indirirdi. Biz sizin ulaştırmak için gönderildiğiniz şeyleri inkar etmekteyiz."
demişlerdi.
15. Ad'a gelince; onlar, haksız yere yeryüzünde büyüklük taslamışlar ve "Bizden daha güçlü kim var?" demişlerdi.
Onları yaratan Allah'ın kendilerinden
daha güçlü olduğunu görmediler mi?!
Onlar, bizim ayetlerimizi bile bile inkâr
ediyorlardı.
16. Biz de onlara, dünya hayatında
aşağılatıcı azabı tattırmak için uğursuz
günlerde soğuk bir rüzgâr gönderdik.

Ahiret azabı ise daha aşağılayıcıdır. Onlar yardım da görmezler.
17. Semud'a gelince; biz onları (doğru
yola) hidayet ettik; ama onlar, körlüğü
hidayete tercih ettiler. Onları da, kazandıkları kötülükler yüzünden alçaltıcı
azabın yıldırımı çarptı.
18. İman edip takvalı olanları ise kurtardık.
19. Allah'ın düşmanlarının bir arada tutularak toplu hâlde ateşe sürüldükleri
günü de (an).
20. Nihayet oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları işler hakkında onların aleyhine tanıklık edecektir.
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O şöyle der: "Ey Rabbim! Senin hakkındaki
zannım böyle değildi. (Senin bana bunu
yapacağını düşünmemiştim)." Allah, "Benim
hakkındaki zannın ne idi?" der. O, "Ey Rabbim! Benim hatamı bağışlanmanı ve beni
cennetine yerleştirmeni düşünmüştüm."
der. Cebbar olan Allah şöyle der: "Ey meleklerim! Hayır. İzzetime, yüceliğime, nimetlerime, üstünlük ve yüce makamıma andolsun ki, şu kulum benim hakkımda bir saat
olsun iyi zanda bulunmamıştı. Eğer benim
hakkımda iyi zanda bulunmuş olsaydı, onları ateşle korkutmazdım. (Ama siz yine de)
onun yalanını geçerli kılın ve onu cennete
yerleştirin..." Sonra Resulullah (s.a.a) şöyle
dedi: "Allah hakkında iyi zanda bulunan her
kula zannınca davranır." (bk. Tefsir-i Kummî.)

24. Artık dayanabilirlerse, ateştir onların barınağı; özür dilerlerse, özürleri
kabul edilmez.
25. Onlara, önlerinde ve arkalarında
olanları güzel gösteren arkadaşlar ver
dik ve onlardan önce gelip geçmiş insan ve cin toplulukları arasında, onlar
hakkında da azap sözü gerçeklik kazandı. Kuşkusuz, onlar ziyana uğrayanlardı.
21. Derilerine, "Ne diye aleyhimizde tanıklık ettiniz." derler. Onlar da, "Her şeyi
konuşturan Allah, bizi de konuşturdu."
derler. O, sizi ilk defa yarattı ve O'na döndürüleceksiniz.
22. Ve siz (günah işlediğinizde) kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin
aleyhinize tanıklık etmesinden saklanmıyordunuz. Siz Allah'ın yaptıklarınızdan
birçoğunu bilmediğini sanıyordunuz.
23. Rabbiniz hakkındaki bu zannınız, sizi
helak etti ve siz ziyana uğrayanlardan oldunuz.
İmam Cafer Sadık (a.s), Resulullah (s.a.a)'den
şöyle nakleder: Ateşe atılmasına emredilen
son kişi, bu emir gelince dönüp bir bakar. Allah
(c.c) ona, "Neden bana doğru yöneldin?" der.

26. Kâfir olanlar, "Bu Kur'ân'ı dinlemeyin ve (okunurken) boş sözler ortaya
atın, belki galip olursunuz." dediler.
27. Biz de mutlaka kâfir olanlara şiddetli bir azap tattıracağız ve onlara yaptıklarının en kötüsüyle karşılık vereceğiz.
28. İşte bu ateş, Allah'ın düşmanlarının
mükâfatıdır. Bizim ayetlerimizi bile
bile inkâr etmelerine karşılık orası onların ebedi evleridir.
29. Kâfir olanlar, "Ey Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları
göster de en aşağılık kimselerden olsunlar diye onları ayaklarımızın altına
alalım." dediler.
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30. "Kuşkusuz, "Rabbimiz Al
lah'tır." deyip, sonra sebat gösterenlere melekler inerler
(ve şöyle derler): "Korkmayın ve üzülmeyin ve size vadedilen cennet müjdesiyle sevinin."
31. "Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Orada sizin
için canlarınızın çektiği her şey vardır
ve orada istediğiniz her şey sizin için
mevcuttur."
32. "Bağışlayıcı ve rahim olan (Allah)
tarafından bir ağırlama olarak."

35. Bu huyu, ancak sabredenler alıp taşırlar; bunu ancak büyük pay sahibi (akıl ve
iman sahibi) olanlar alıp taşırlar.
36. Eğer Şeytan'dan bir vesvese seni galeyana getirirse, Allah'a sığın. Kuşkusuz O,
işitendir ve bilendir.

33. Allah'a çağıran, iyi işler yapan ve
ben "(Allah'a) boyun eğenlerdenim"
diyen kimseden daha güzel sözlü
kimdir?!

37. Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun
ayetlerindendir. Yalnız O'na kulluk ediyorsanız, ne güneşe ve ne de aya secde
edin, onları yaratan Allah'a secde edin.

34. İyilikle kötülük eşit değildir. Kötülüğü en iyi olan yolla sav. Bir de bakarsın ki, aranızda düşmanlık olan kimse
sanki senin en yakın bir dostundur.

38. Eğer büyüklük taslarlarsa, (bilsinler
ki) Rabbinin katında olan kimseler, hiç
usanmadan gece ve gündüz O'nu tenzih
ederler.
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42. önünden de, ardından da ona batıl
gelmez. Hikmet sahibi ve övgüye layık
olan (Allah) tarafından indirilmedir.
43. Sana, ancak senden önceki peygamberlere söylenen söylenmektedir: Kuşkusuz, Rabbin (hem) mağfiret sahibidir
ve (hem de) acı bir azap sahibidir.

39. O'nun ayetlerinden biri de şu: Yeryüzünü kupkuru görürsün; su indirdiğimizde canlanır kabarır. Onu dirilten,
elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz, O'nun
her şeye gücü yeter.
40. Ayetlerimiz hakkında eğriliğe sapanlar bize gizli değildir. Ateşe atılan mı
daha iyidir, yoksa kıyamet günü güvenle
gelen mi? Dilediğinizi yapın; kuşkusuz
O, bütün yaptıklarınızı iyice görür.
41. Kuşkusuz, kendilerine Kur'ân geldiğinde onu inkâr edenler (mutlaka bunun
cezasını çekeceklerdir). Hâlbuki o üstün
bir kitaptır ki,

44. Eğer onu yabancı dilden bir Kur'ân
yapsaydık, onlar, "Ayetleri genişçe
açıklansaydı ya! Yabancı dilden bir kitap ve bir Arap?! (Olacak şey mi bu?!"
derlerdi. De ki: "O, iman edenler için
hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerinse kulaklarında bir ağırlık vardır
ve Kur'ân onlara bir körlüktür. Onlar,
(sanki) uzak bir yerden çağrılıyorlar."
45. Gerçekten biz Musa'ya kitap verdik de onda ayrılığa düşüldü. Eğer
Rabbinden daha önce kararlaştırılmış
(azabın ertelenmesi ile ilgili) bir emir
olmasaydı, aralarında hükmedilirdi.
Gerçekten onlar, onun (Kur'an) hakkında derin bir şüphededirler.
46. Kim iyi bir iş yaparsa, yararı kendisinedir; kim de kötü bir iş yaparsa, zararı kendisinedir. Rabbin, kullara asla
zulmeden değildir.
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47. O saatin (kıyametin) bilgisi, O'na
havale edilir (O'na mahsustur). O'nun
bilgisi dışında meyvelerin hiçbiri kabuklarından çıkmazlar, hiçbir dişi
gebe kalmaz ve doğurmaz. Onlara,
"Ortaklarım nerede?" diye nida ettiği
gün, "Bizden (buna) tanık olan birisi
olmadığını sana arz ederiz." derler.
48. Önceden yalvardıkları şeyler, onlardan kaybolup gider ve onlar, kaçacak bir yerlerinin olmadığını anlarlar.

51. İnsana bir nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Ama kendisine kötülük
dokununca uzun uzun dua eder.

49. İnsan, hayır istemekten hiç usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa, yeise düşer, ümidini kaybeder.

52. De ki: "Size göre, eğer (bu Kur'ân)
Allah'ın katından olur, siz de onu inkâr
ederseniz, uzak bir muhalefet içinde
olandan daha sapık kimdir?"

50. Kendisine dokunan sıkıntıdan sonra ona katımızdan bir rahmet tattırırsak, "Bu benimdir. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Eğer Rabbime
doğru götürülsem bile onun katında
benim için daha güzel bir mükâfat vardır." der. Biz kâfir olanlara, yaptıkları
işleri bildireceğiz ve onlara katı azaptan tattıracağız.

53. O'nun gerçek olduğu kendilerine
açıklık kazanıncaya kadar ayetlerimizi
ufuklarda da, kendi nefislerinde de onlara göstereceğiz. Rabbinin, her şeye gözetici olması yetmez mi?!
54. Bilin ki onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilin ki O,
her şeyi kuşatmıştır.
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4. Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa,
hepsi O'nundur. O, yücedir ve uludur.
5. Neredeyse gökler, üstlerinden çatlayacaklar. Melekler, Rablerini hamd ile
tenzih ederler ve yeryüzünde olanlar
için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki,
Allah çok bağışlayan ve sürekli merhamet edendir.
6. Allah'ı bırakıp da O'nun yerine kendilerine veliler (dost ve koruyucular)
edinenleri, Allah sürekli gözetmektedir. Sen onlara koruyucu değilsin.

(42)
ŞÛRÂ SÛRESİ
23, 24, 25 ve 27. ayetleri Medine'de ve diğer
ayetleri Mekke'de inmiştir; 53 ayettir.
Bu sûre adını 38. ayetinde geçen "danışma"
anlamında Şura kelimesinden almıştır. İmam
Sadık (a.s)'dan nakledilen hadiste bu sûreyi
okumanın cennette büyük makam ve nimetleri kavuşmaya vesile olacağı açıklanmıştır.
(bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ha, Mîm.
2. Ayn, Sîn, Kaf.
3. Üstün ve hikmet sahibi olan Allah, sana
ve senden öncekilere işte böyle vahyeder.

7. Ana şehir (Mekke) ve çevresinde bulunanları uyarman ve geleceğinde şüphe olmayan toplanma (kıyamet) günü
hakkında onları uyarman için sana böyle Arapça bir Kur'ân vahyettik. (O gün)
insanların bir kesimi cennettedir ve bir
kesimi de yakıp kavuran ateştedir.
8. Allah dileseydi, onları tek bir ümmet
yapardı. Fakat O, dilediğini rahmetine
dâhil eder. Zalimlere gelince, onlar için
ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.
9. Yoksa onlar, Allah bırakıp da başka
veliler mi edindiler?! Gerçek veli, yalnız Allah'tır. O, ölüleri diriltir ve O'nun
her şeye gücü yeter.
10. Bir şeyde ayrılığa düştünüz mü,
onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu, benim Rabbim Allah'tır; O'na güvendim
ve O'na yönelirim.
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11. Gökleri ve yeri yoktan var edendir.
Size kendinizden eşler yarattı, hayvanlardan da çiftler var etti. Bu yolla sizi
çoğaltmaktadır. O'nun benzeri hiçbir
şey yoktur. O, işitendir ve bilendir.
12. Göklerin ve yerin kilitleri O'nundur;
rızkını dilediğine yayar ve (dilediğine)
kısar. Şüphesiz O, her şeyi bilir.
13. Dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana
vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve
İsa'ya tavsiye ettiklerimizi size de din
(ve kanun) olarak belirledi. Dini yaşatın ve onda ayrılığa düşmeyin. Kendilerini çağırdığın şey, (Allah'a) ortak
koşanlara pek ağır gelir. Allah, dilediğini bu din için seçer ve Ona yöneleni
de bu dine hidayet eder.
14. Onlar, kendilerine bilgi geldikten
sonra aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin-

den, belirli bir süreye kadar (kendilerine
mühlet verileceğine dair) bir söz geçmiş
olmasaydı, aralarında hükmedilirdi. Onlardan sonra bu kitaba vâris kılınanlar da
bu hususta şüphe içindedirler.
15. İşte onları buna çağır ve emrolunduğun gibi diren, onların heva ve heveslerine uyma ve de ki: "Allah'ın indirdiği her
kitaba iman ettim ve aranızda adaleti uygulamakla emrolundum. Allah, bizim de
Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim
yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da
sizedir. Bizimle sizin aranızda bir çekişme yoktur. Allah, hepimizi bir araya toplar ve gidiş O'nadır.
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16. Çağrısı (müminlerce) kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışanların
delilleri, Rableri katında geçersizdir. Onlara (Allah'tan) bir gazap vardır ve onlara
şiddetli bir azap vardır.
17. Kitabı hak olarak (indiren) ve teraziyi
(adalet ölçüsünü) indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de o saat (kıyamet) yakındır.
18. Ona inanmayanlar, onun çabuk gelmesini isterler. İman edenler ise, ondan
korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler.
Bilin ki, o saat hakkında tartışanlar, haktan pek uzak bir sapıklık içindedirler.
19. Allah, kullarına lütufkârdır; dilediğine rızık verir. O, güçlü ve üstündür.
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20. Ahiret ekinini isteyene, ekinini artırırız. Dünya ekinini isteyene de ondan
biraz veririz ve onun ahirette bir payı
olmaz.
21. Yoksa onların, Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine din olarak belirleyen ortakları mı var?! Eğer (azabın
gecikmesine dair) kesin bir söz olmasaydı, aralarında hükmedilirdi. Kuşkusuz, zalimlere acı bir azap vardır.
22. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korkudan titrediklerini görürsün ve
yaptıkları(nın cazası) mutlaka başlarına gelecektir. İman edip iyi işler yapanlar ise, cennet bahçelerindedirler.
Rableri katında diledikleri her şey onlara vardır. İşte bu, büyük bir lütuftur.
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23. Allah'ın iman edip iyi işler yapan
kullarını müjdelediği budur. De ki:
"Buna karşılık sizden o yakınlarımı
(Ehl-i Beyt'imi) sevmekten başka bir
mükâfat istemem." İyilik yapana, yaptığı işteki iyiliğini artırırız. Kuşkusuz, Allah bağışlayandır ve şükrün karşılığını
verendir (iyiliklere karşı kadirşinastır
ve az amele bol mükâfat verendir).
(bk. Açıklamalar Bölümü: 154)

24. Yoksa "Allah'a yalan isnat edip uydurdu" mu diyorlar?! Allah dilerse, senin kalbini mühürler. Allah, sözleriyle
batılı yok eder ve hakkı hak kılar. Kuşkusuz O, kalplerin özünü bilir.
25. Kullarının tövbesini kabul eden,
kötülükleri affeden ve yaptıklarınızı
bilen O'dur.
26. İman edip doğru işler yapanların
duasını kabul eder ve kendi lütfundan
onlara fazlasını da verir. Kâfirlere ise,
çetin bir azap vardır.
27. Allah rızkını kullarına yaysaydı,
yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat
O, dilediği miktarda (rızkını) indirir.
Kuşkusuz O, kullarından haberdardır
ve onları görür.

28. Ümitsizliğe kapılmalarından sonra
yağmuru indiren ve rahmetini yayan
O'dur. O, gerçek koruyucu ve dosttur ve
övülmeye layıktır.
29. Gökleri ve yeri yaratması ve o ikisinde yaymış olduğu canlılar, O'nun ayetlerindendir ve dilediği zaman onları toplamaya da gücü yeter.
30. Başınıza gelen her musibet, ellerinizle
kazandıklarınız yüzündendir. (Günahlarınızın) birçoğunu da affeder.
31. Yeryüzünde (Allah'ı) âciz bırakacak
değilsiniz. Allah'tan başka bir koruyucu
ve yardımcınız da yoktur.
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36. Size verilenler, dünya hayatının geçici imkân ve zevkidir.
Allah'ın katındaki ise, iman
edip Rablerine güvenenler için
daha iyi ve daha kalıcıdır.
37. Onlar, günahların büyüklerinden
ve iğrenç işlerden çekinirler ve öfkelendikleri zaman affederler.
38. Onlar, Rablerinin davetini kabul
ederler, namazı hakkıyla kılarlar, işleri aralarında danışmaya dayalıdır ve
kendilerine verdiğimiz rızktan (Allah
yolunda) harcarlar.
39. Ve bir saldırıya uğradıklarında
haklarını almak için yardımlaşırlar.

32. Denizde gezen yüce dağlar gibi gemiler de O'nun ayetlerindendir.
33. Dilerse, rüzgârı durdurur da denizin
üzerinde (gemiler) öyle durgun kalırlar.
Kuşkusuz, bunda çok sabreden ve çok
şükreden herkes için ayetler vardır.
34. Ya da (dilerse, gemide bulunanların)
yaptıkları işler yüzünden o gemileri helak eder (gark eder) ve O (günahların)
birçoğunu da affeder.
35. Böylece ayetlerimiz hakkında tartışanlar, kendileri için bir kurtuluş olmadığını bilsinler.

40. Kötülüğün karşılığı, onun misli
bir kötülüktür. Kim affeder ve (aradaki kırgınlığı) düzeltirse, mükâfatı
Allah'a aittir. Kuşkusuz O, zulmedenleri sevmez.
41. Zulme uğradıktan sonra hakkını
almak için yardım arayanları kınamak
için bir yol yoktur.
42. Fakat insanlara zulmedenleri ve
yeryüzünde haksız yere (başkalarına)
saldıranları kınamaya yol vardır. İşte
acı azap bunlaradır.
43. Ama kim sabredip affederse, kuşkusuz bu, beğenilen sağlam işlerdendir.
44. Allah kimi saptırırsa, O'ndan sonra
kendisine bir veli (dost ve koruyucu)
bulunmaz. Azabı gördüklerinde zulmedenlerin, "Dönüş için bir yol var
mı?" dediklerini görürsün.
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45. Horluktan boyunlarını büküp, göz
ucuyla gizlice baktıkları hâlde ateşin
önüne getirildiklerini görürsün. İman
edenler, "Gerçek ziyan edenler, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyan edenlerdir." derler. Bil ki, zulmedenler, kalıcı bir azap içindedirler.
46. Allah'tan başka onlara yardım
edecek veliler (koruyucular ve dostlar) yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık
onun için hiçbir kurtuluş yolu yoktur.
47. Geri çevrilmesi olmayan gün Allah
tarafından gelip çatmadan Rabbinizin
davetine uyun. O gün sizin için ne sığınacak bir yer, ne de bir inkâr yolu
bulunur.
48. Yüz çevirirlerse, (bilsinler ki,) biz
seni onlara bekçi olarak göndermedik. Sana düşen, sadece mesajı iletmektir. İnsana katımızdan bir rahmet
tattırdığımız zaman buna sevinir. Fakat elleriyle önceden hazırladıkları

kötü işler yüzünden bir kötülüğe uğrarlarsa, işte o zaman (görürsün ki) insan
pek nankördür!
49. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a
aittir. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız
çocuklar, dilediğine de erkek çocuklar
hibe eder.
50. Yahut onlara erkek ve kız çocuklarını
bir arada verir ve dilediğini de kısır yapar. Kuşkusuz O, bilendir ve güçlüdür.
51. Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla ya da perde arkasından konuşur veya
bir elçi gönderir ve izniyle dilediğini O'na
vahyeder. O, yücedir ve hikmet sahibidir.

CÜZ: 25, SÛRE: 43

ZUHRUF SÛRESİ

488

Bu sûre adını 35. ayetinde yer alan "süsler"
anlamına gelen "zuhruf" kelimesinden alır.
İmam Muahmmed Bâkır (a.s)'ın şöyle dediği nakledilir: "Kim Ha Mîm Zuhruf Sûresi'ni
okumayı âdet edinirse, Allah kabirde onu
yerin böceklerinden, canlılarından ve kabir
sıkmasından korur; ta ki Allah'ın huzuruna
varır. Sonra (kıyamette) bu sûre gelerek,
Allah'ın emriyle onu cennette yerleştirir."
(bk. Mecmau'l Beyan Tefsiri.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ha, Mîm.
2. Andolsun (her şeyi) açıklayan (bu)
kitaba,
3. Anlayasınız diye biz onu Arapça bir
Kur'ân olarak meydana getirdik.
4. Gerçekten o, bizim katımızda bulunan ana kitapta pek yüce ve hikmetle
doludur.

52. Sana da böylece emrimizden bir Ruh
vahyettik. Sen, kitabın da, imanın da ne
olduğunu bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdirdiğimiz bir nur kıldık. Kuşkusuz, sen doğru yola sevk etmektesin.
53. Göklerde olan ve yerde olan her şeyin
sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki,
işler, yalnız Allah'a döner.

(43)
ZUHRUF SÛRESİ
Mekkede inmiştir. Bazılarına göre 54. ayeti Me
dine'de inmiştir; 89 ayettir.

5. Haddi aşmış bir topluluk olduğunuzdan dolayı Kur'ân'ı size göndermekten vaz mı geçelim?!
6. Öncekilere de nice peygamberler
gönderdik.
7. Onlar, kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya alırlardı.
8. Biz, bunlardan daha güçlü olanları
da helak ettik. Nitekim öncekilerin öyküsü geçti (önceden sana anlatıldı).
9. Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?"
diye sorarsan, "Üstün olan ve her şeyi
bilen (Allah), onları yarattı." derler.
10. O, yeri size beşik kıldı ve (gitmek
istediğiniz yerlere) ulaşabilesiniz diye
sizin için onda yollar var etti.
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11. Belli bir ölçüde gökten su indirdi.
Onunla ölü bir bölgeyi diriltiriz. Siz
de böyle (kabirlerinizden) çıkarılacaksınız.
12. Yaratıkların bütün türlerini yarattı
ve bineceğiniz gemiler ve hayvanlar
var etti ki,
13. Sırtlarına (üzerlerine) kurulasınız;
sonra üzerlerine kurulup oturunca
da Rabbinizin nimetini anarak, "Bunu
bizim hizmetimize veren (Allah, her
türlü eksiklikten) münezzehtir. Yoksa,
bizim bunları hizmetimize almaya gücümüz yoktu." diyesiniz.
14. "Ve biz Rabbimize döneceğiz." (diyesiniz.)

lini) açıklama becerisi olmayan kimseyi
(kızı) mi (Allah'a izafe ederler)?!

15. Bazı kullarını, O'nun bir parçası
saydılar. Kuşkusuz, insan apaçık bir
nankördür.

19. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi
saydılar. Yaratılışlarına mı şahit oldular?!
Tanıklıkları yazılacaktır ve sorguya çekileceklerdir.

16. Yoksa O, yaratıklarından kendisine kızlar edinmiş de oğlanları size mi
özgü kılmıştır?!

20. "Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık." dediler. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur, sadece yalan söylüyorlar.

17. Onlardan biri, Rahman'a örnek verdiği (izafe ettiği) şeyle (kız çocuğuyla)
müjdelenince üzüntüsünü gizlemeye
çalışır ve yüzü simsiyah kesilir.

21. Yoksa onlara, bundan önce bir kitap
verdik de ona mı sarılıyorlar?!

18. Süs içinde yetişip tartışmada (deli-

22. Hayır; Onlar, "Biz babalarımızı bir gelenek üzere bulduk, biz de onların izlerinde (doğru yolda) ilerlemedeyiz." dediler.
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demişti ki: "Ben sizin taptıklarınızdan
uzağım."
27. "Yaratılışımı başlatan (Allah) müstesna. (Ben yalnız O'na kulluk ederim.)
Kuşkusuz O, beni hidayete erdirecektir."
28. Bu çağrıyı, tevhide dönsünler diye
soyu arasında kalıcı bir vasiyet olarak
bıraktı.
29. Doğrusu, biz onları ve babalarını
kendilerine hak ve açıklayıcı bir peygamber gelinceye kadar (dünya nimetlerinden) yararlandırdık.
30. Fakat onlara hak gelince, "Bu, bir
büyüdür ve biz buna inanmıyoruz."
dediler.
23. Aynı şekilde, senden önce hangi
memlekete bir uyarıcı gönderdiysek,
mutlaka oranın müreffehleri, "Biz babalarımızı bir gelenek üzere bulduk, biz de
onların izlerine uymaktayız." dediler.
24. (O uyarıcı, onlara) dedi ki: "Babalarınızı üzerinde bulduğunuz gelenekten
daha doğrusunu size getirirsem yine de
mi (eski geleneğinizi sürdüreceksiniz)?!"
Onlar, "İletmek için gönderildiğiniz mesajı biz inkâr ediyoruz." dediler.
25. Derken biz de onlardan öç aldık. Bir
bak, yalanlayanların sonu ne oldu!
26. Hani İbrahim, babasına ve kavmine

31. "Niçin bu Kur'ân (bu) iki şehirden
bir büyük adama indirilmedi?" dediler.
32. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar?! Dünya hayatında geçimliklerini aralarında biz taksim ettik ve
birbirlerini hizmete alsınlar diye kimini derece bakımından kiminden üstün
kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdiği şeyden daha iyidir.
33. Bütün insanların (inkârcılığı tercih eden) bir topluluk hâline dönüşmeleri olmasaydı, Rahman'ı inkâr
edenlerin evlerinin tavanlarını ve
üstüne basıp çıktıkları merdivenleri
gümüşten yapardık.
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34. Evlerinin kapılarını ve yaslandıkları tahtları da (hep gümüşten yapardık).
35. Daha nice süsler verirdik. Bütün
bunlar, sadece dünya hayatının imkân
ve zevkleridir. Ahiret ise, Rabbinin katında takvalılar içindir.
36. Kim Rahman'ı anmaktan gönlünü
çevirirse, ona bir şeytan musallat ederiz; artık o şeytan, ona arkadaş olur.
37. Kuşkusuz, bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar, ama onlar kendilerinin hidayette olduklarını sanırlar.
38. Nihayet bize geldiği zaman, "Keşke benimle senin aranda doğuyla batı
kadar bir uzaklık olsaydı. Ne kötü arkadaşmış!" der.
39. Haksızlık ettiğiniz için bu (pişmanlık) asla size yarar sağlamaz. Kuşkusuz, siz azapta ortaksınız.
40. Sen mi sağırlara işittireceksin, yahut körlere ve apaçık sapıklıkta bulunanlara yol göstereceksin?!
41. Eğer biz seni alıp götürürsek, kesinlikle onlardan intikam alırız.
42. Yahut da onlara vadettiğimiz azabı sana gösteririz. Gerçekten de bizim
onlara gücümüz yeter.

43. Sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Kuşkusuz, sen doğru yoldasın.
44. O (Kur'ân), sana da, senin kavmine
de bir öğüttür. Yakında sorguya çekileceksiniz.
45. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor; Rahman'dan başka tapılan
ilahlar mı var ettik.
46. Gerçekten biz Musa'yı ayetlerimizle
Firavun'a ve kavminin ileri gelenlerine
gönderdik. O, "Ben, âlemlerin Rabbinin
elçisiyim." dedi.
47. Onlara ayetlerimizi getirince, onlara
gülmeye başladılar.
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53. "Ona (gökten) altın bilezikler atılmalı veya beraberinde melekler gelmeli değil miydi?!"
54. Firavun kavmini küçümseyip beyinsizleştirdi de ona boyun eğdiler.
Kuşkusuz, onlar yoldan çıkmış bir topluluktular.
55. Bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık ve hepsini suda boğduk.

48. Onlara gösterdiğimiz her ayet, diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola
geri dönerler diye onları azaba uğrattık.
49. "Ey büyücü! Rabbinin sana verdiği
ahit hakkına bizim için Rabbine yalvar;
biz elbette doğru yola geliriz." dediler.
50. Fakat kendilerinden azabı kaldırdığımızda hemen ahitlerini bozdular.
51. Firavun kavminin içinde yüksek sesle
şöyle dedi: "Ey kavmim! Mısır'ın saltanatı ve ayaklarımın altından akıp giden
şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor
musunuz?"
52. "Ben şu zavallı ve doğru düzgün söz
söyleyemeyen adamdan daha iyi değil
miyim?"

Hamza b. Bezi', İmam Cafer Sadık (a.s)'ın,
"Bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık."
ayeti hakkında şöyle dediğini nakleder:
"Allah Teala, bizim öfkelenmemiz gibi öfkelenmez. Fakat Allah, kendisi için bazı veliler
yaratmıştır ki, onlar üzülürler ve onlar hoşnut
olurlar. Onlar, yaratık ve kuldurlar. Allah,
onların hoşnutluğunu kendi hoşnutluğu ve
onların öfkesini kendi öfkesi kılmıştır. Onları
kendisine davetçi ve yol gösterici kılmıştır
da, bu makama ermişlerdir. Nitekim şöyle
buyurmuştur: "Kim benim dostuma saygısızlık ederse, bana karşı meydan okumuştur
ve beni savaşa çağırmıştır." Yine buyurmuştur ki: "Kim Peygamber'e itaat ederse,
Allah'a itaat etmiştir." Yine buyurmuştur ki:
"Sana biat edenler, gerçekte Allah ile biat
etmişlerdir. Allah'ın eli, onların elinin üstündedir." et-Tevhid, 169.

56. Biz onları, (sonradan gelenler için
kötü) bir geçmiş ve örnek kıldık.
57. Meryem oğlu örnek verilince, kavmin hemen bundan ötürü sevinip çığlık attılar.
58. "Bizim ilahlarımız mı daha iyi, yoksa o mu?" dediler. Sadece tartışmak
için bunu söylediler. Geçekten onlar,
tartışmacı bir toplulukturlar.
59. O, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları'na örnek kıldığımız bir kuldur.
60. Eğer dileseydik, yeryüzünde yerinize geçecek melekler var ederdik.
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61. Kuşkusuz o, kıyamet saati için bir
bilgidir. Öyleyse o saatin geleceğinden
asla şüphe etmeyin ve bana uyun. İşte
doğru yol budur.
62. Sakın, Şeytan sizi (doğru yoldan)
alıkoymasın. Gerçekten o, size apaçık
bir düşmandır.
63. İsa apaçık delillerle geldiğinde
şöyle dedi: "Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz
şeylerden bazısını size açıklamak için
geldim. Öyleyse Allah'tan korkun ve
bana itaat edin."
64. "Kuşkusuz, Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O'na ibadet edin; doğru yol budur."
65. Ama içlerindeki topluluklar ihtilafa
düştüler. O acı günün azabından dolayı zulmeden kimselere yazıklar olsun!
66. Onlar, farkında olmadıkları bir
hâlde ansızın o kıyamet saatinin başlarına gelmesinden başka bir şeyi mi
bekliyorlar?!
67. O gün takvalı olanlar dışında, samimi dostlar bile, birbirlerine düşman
kesilirler.

68. "Ey kullarım! Bugün size bir korku
yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz de."
69. Bunlar, ayetlerimize inanan ve (hakka) boyun eğen kimselerdirler.
70. "Siz ve eşleriniz, sevinç içinde cennete
girin."
71. Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canların istediği ve gözlerin zevk aldığı her şey vardır ve siz orada sürekli kalacaksınız.
72. Yaptıklarınıza karşılık size miras olarak verilen cennet işte budur.
73. Orada sizin için bol meyveler vardır,
onlardan yiyeceksiniz.
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80. Yoksa onlar, içlerinde gizlediklerini
ve gizli konuşmalarını duymadığımızı
mı sanıyorlar? Hayır! Yanlarındaki elçilerimiz de yazıyorlar.
81. De ki: "Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ben ibadet edenlerin ilkiydim.
(Herkesten önce bunu ben bilir ve
açıklardım.)"
82. Göklerin ve yerin Rabbi ve Arş'ın
Rabbi, onların nitelemelerinden münezzehtir.
83. Bırak onları, kendilerine vadedilen
güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve
oynasınlar.
84. Gökte de ilah, yerde de ilah O'dur.
O, hikmet sahibidir ve bilendir.

74. Kuşkusuz, suçlular da cehennemin
azabında sürekli kalırlar.
75. Azapları hafifletilmez ve onlar orada
ümitsizdirler.
76. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onların kendileri zalim idiler.
77. Şöyle feryat ederler: "Ey Malik! Rabbin canımızı alsın." O, "Siz (burada) bekletileceksiniz." der.

85. Göklerin, yerin ve o ikisinin arasında bulunanların hükümranlığı
kendisine ait olan (Allah) ne yücedir!
O saatin (kıyametin) bilgisi de O'nun
yanındadır ve hepiniz O'na döndürüleceksiniz.
86. Allah'ı bırakıp yalvardıkları şeyler, şefaat hakkına sahip değillerdir.
Ancak bilerek hakka tanıklık edenler
müstesna.
87. Eğer onlara, "Kimin kendilerini yarattığını sorsan, mutlaka "Allah" derler. Öyleyse nasıl (haktan) çevrilirler?!

78. Gerçekten biz size hakkı getirdik; fakat çoğunuz, haktan hoşlanmıyorsunuz.

88. (Peygamber'in,) "Ey Rabbim! Kuşkusuz bunlar, iman etmeyen bir topluluktur." demesini de (Allah bilir).

79. Yoksa işi sağlama mı aldılar? Biz (de
işi) sağlama alanız.

89. O hâlde onlardan yüz çevir ve "Esenlik olsun." de. Yakında bilecekler."
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(44)
DUHÂN SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 59 ayettir.
Bu sûre, 10. ayetinde geçen "duhan" (duman) kelimesinden adını almıştır. İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim
farz ve nafile namazlarında Duhan Sûresi'ni
okumayı âdet edinirse, Allah onu kıyamet
günü güvende olanlardan olarak diriltir, onu
Arş'ının altında gölgelendirir, kolay bir hesaba tâbi tutar ve kitabını sağ eline verir." (bk.
Sevabu'l-A'mal ve Mecmau'l-Beyan.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ha, Mîm.
2. Açıklayıcı kitaba andolsun ki,
3. Biz onu kutlu bir gecede indirdik.
(Çünkü) biz uyarıcıyız.
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: "Kur'ân
toplu olarak Ramazan ayında Beytü'l-Ma
mur'a nazil oldu. Sonra yirmi yıl boyunca
(halka iletilmek üzere Peygamber'e) indi."
(bk. el-Kâfî, c.2 s.629.)

4. Her sağlam iş, o gecede kararlaştırılır.
5. Katımızdan bir iştir. Çünkü biz peygamber göndericiyiz.
6. Bu, Rabbinden bir rahmettir. Kuşkusuz O, işitendir ve bilendir.
7. Eğer yakin etmişseniz, O, göklerin,
yerin ve o ikisinin arasında bulunanların Rabbidir.
8. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur; diriltir ve öldürür; O, sizin ve sizden önceki babalarınızın Rabbidir.

12. "Rabbimiz! Azabı bizden kaldır. Doğrusu, biz iman ettik." (derler.)
13. Nerede onların öğüt alması?! Onlara
gerçeği aydınlatan bir peygamber geldi.
14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve, "Bu,
öğretilmiş bir delidir." dediler.
15. Biz, azabı birazcık kaldıracağız. Ama
siz, (yine eski hâlinize) döneceksiniz.
16. Fakat o büyük yakalayışla yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alıcıyız.

9. Hayır; onlar, şüphe içinde oyalanmaktalar.

17. Onlardan önce Firavun'un kavmini
de sınadık. Onlara değerli bir elçi geldi.

10-11. Göğün, insanları saracak apaçık
bir duman getireceği günü gözetle. İşte
bu, acı bir azaptır.

18. "Allah'ın kullarını bana bırakın; kuşkusuz, ben size gönderilmiş güvenilir bir
elçiyim."
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25. Onlar, nice bahçeler ve pınarlar geride bıraktılar;
26. Nice ekinler ve iyi mevkiler,
27. Ve içinde şen oldukları nice nimetler.
28. İşte böyle oldu. Biz onları, başka bir
topluma miras bıraktık.
29. Onlara gök ve yer ağlamadı ve onlara mühlet de verilmedi.
30-31. Geçekten biz İsrailoğul
ları'nı o aşağılayıcı azaptan, Fi
ravun'dan kurtardık. Kuşkusuz
o, büyüklenen bir azgındı.
32. Gerçekten biz, bilerek İsrailoğul
ları'nı dünya halkına üstün kıldık.
33. Onlara açık bir imtihanı içeren
ayetler verdik.
34. Kuşkusuz, bunlar (bu müşrikler)
diyorlar ki:
19. "Allah'a karşı yücelik taslamayın; kuşkusuz, ben size apaçık bir delil getirdim."

35. "İlk ölümümüzden başka bir şey
yok. Biz diriltilecek değiliz."

20. "Beni taşlamanızdan, benim de Rabbim,
sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım."

36. "Doğru söylüyorsanız, atalarımızı
getirin."

21. "Eğer bana inanmıyorsanız, beni kendi hâlime bırakın."

37. Onlar mı daha hayırlı, yoksa Tübbe' kavmi ve onlardan daha öncekiler
mi? Onları yok ettik; kuşkusuz onlar,
suçlu idiler.

22. Sonra (Musa), "Bunlar, suçlu bir kavimdir." diyerek Rabbine dua etti.
23. (Allah şöyle buyurdu:) "Kullarımı geceleyin hareket ettir; kuşkusuz, siz takip
edileceksiniz."
24. "Denizi sakin hâlde geride bırak; kuşkusuz, onlar, boğulacak bir ordudur."

38. Biz gökleri, yeri ve o ikisinin arasında bulunanları eğlence olsun diye
yaratmadık.
39. Biz onları, sadece hak olarak ya
rattık. Ancak onların çoğu, (bunu) bilmezler.
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40. Yargı günü, onların tümü için bir
buluşma zamanıdır.
41-42. O gün Allah'ın kendisine rahmet ettiği müstesna, dostun dosta bir
faydası olmaz ve onlara yardım da
edilmez. Kuşkusuz O, üstündür ve sürekli merhamet edendir.
43. Şüphesiz, zakkum ağacı,
44. Çok günah işleyenin yemeğidir.
45. Eritilmiş bakır gibi karınlarında
kaynar.
46. Kaynar suyun kaynaması gibi.
47. Yakalayın onu ve cehennemin ortasına sürükleyin.
48. Sonra başına azap olarak kaynar
suyu dökün.
49. Tat! Hani sen üstün ve değerli idin!
50. İşte hakkında şüphe ettiğiniz budur.
51. Takvalılar, güvenli bir yerdedirler.
Abdullah b. Sinan, İmam Cafer Sadık (a.s)'ın
şöyle dediğini nakleder: "Kim Allah'ın sevdiği şeylere yönelirse, aziz ve celil Allah da
onun sevdiği şeylere teveccüh eder ve kim
Allah'a sarılırsa, Allah onu korur. Allah kime
yönelir ve kimi korursa, gökten yere düşse
de veya bir bela gelip yeryüzünün bütün
halkına sarsa da, o, takvasıyla Allah'ın hizbinde her beladan korunmuş olur. Allah Teala, "Takvalılar, güvenli bir yerdedirler." diye
buyurmuyor mu?" (el-Kâfî, c.2, s.65.)

52. Bahçelerde ve pınar başlarında.

53. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar.
54-55. İşte böyle. Ayrıca onları iri gözlü
hurilerle evlendiririz. Orada huzur içinde her çeşit meyveyi isterler.
56. İlk ölümden başka orada bir ölüm tatmazlar ve Allah onları cehennem azabından korumuştur.
57. Bunlar, Rabbinden bir lütuftur. İşte
büyük başarı budur.
58. Biz öğüt alırlar diye Kur'ân'ı senin diline kolaylaştırdık.
59. Artık bekle; onlar da beklemektedirler.

CÜZ: 25, SÛRE: 45
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(45)
CASİYE SÛRESİ
14. ayeti müstesna, Mekke'de inmiştir; 37 ayettir.
28. ayetinde ümmetlerin diz çökmüş hâlde kendi
kitaplarına çağrılacağı anlatıldığından diz çökmek anlamında "Casiye" olarak adlandırılmıştır.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir:
Kim Casiye Sûresi'ni okursa, onun mükâfatı cehennemin ateşini asla görmemek, cehennemin
inilti ve bağırışını asla işitmemek olur ve (cennette) Peygamber (s.a.a) ile birlikte olur."

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ha, Mîm.
2. Bu kitabın indirilişi, üstün ve hikmet
sahibi Allah tarafındandır.
3. Göklerde ve yerde iman edenlere nice
ayetler vardır.
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4. Sizin yaratılışınızda ve yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir topluluk
için ayetler vardır.
5. Gece ve gündüzün birbiri ardınca
gelmesinde, Allah'ın gökten indirdiği
rızkta (suda), ölümünden sonra yeri
onunla diriltmesinde ve rüzgârları
dolaştırmasında düşünen bir topluluk
için ayetler vardır.
6. İşte bunlar, hak olarak sana okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah'tan
ve ayetlerinden sonra artık hangi söze
inanacaklar?!
7. Yazıklar olsun çok günah işleyen yalancıya!
8. Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir, ama sanki onları hiç duymamış gibi büyüklük taslayarak (küfür ve
inadında) direnir. Onu acı bir azapla
müjdele!
9. Ayetlerimizden bir şeyi bildiği zaman onu alaya alır. İşte bunlar için
aşağılayıcı bir azap vardır.
10. Ötelerinde de cehennem vardır.
Elde ettikleri şeyler ve Allah'ı bırakıp
edindikleri dost ve koruyucular da,
onlara hiçbir yarar sağlamaz. Onlara
büyük bir azap vardır.
11. İşte bu (Kur'ân), bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenlere, çetin
olan acı bir azap vardır.
12. Emri ile içinde gemilerin yüzmesi
ve lütfundan bir pay aramanız için ve
belki şükredersiniz diye denizi hizmetinize veren, Allah'tır.
13. Göklerde ve yerde kendi katından
olan her şeyi sizin hizmetinize verdi.
Gerçekten bunda düşünen bir topluluk için ayetler vardır.
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14. İman edenlere de ki: "Allah'ın her
kavmi kendi yaptıklarıyla cezalandırması için, Allah'ın günlerini ummayan
kimseleri affetsinler. (Onları cezalandırmada acele etmesinler.)"
15. Kim iyi iş yaparsa, kendi yararınadır; kim de kötülük yaparsa, kendi
aleyhinedir. Sonra siz Rabbinize döndürüleceksiniz.
16. Gerçekten biz, İsrailoğulları'na kitap, hüküm ve peygamberlik verdik;
onlara temiz şeylerden rızık verdik ve
onları dünya halkına üstün kıldık.
17. Din konusunda onlara apaçık deliller verdik. Ama onlar, kendilerine bilgi
geldikten sonra aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler.
Kuşkusuz Rabbin, kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.
18. Sonra seni din konusunda bir yol
yordam sahibi kıldık. Sen ona uy ve
bilgisi olmayanların isteklerine (heva
ve heveslerine) uyma.
19. Şüphesiz, onlar Allah'tan gelecek
bir şeyi asla senden uzaklaştıramazlar.

Doğrusu, zalimler birbirlerinin dostudurlar ve Allah takvalıların dostudur.
20. İşte bu (Kur'ân), insanlar için apaçık
bilinçlerdir; yakin eden topluluk için de
hidayet ve rahmettir.
21. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini iman edip doğru işler yapanlar gibi
kılacağımızı mı sandılar?! Hayatları ve
ölümleri bir mi olacak?! Ne kötü hüküm
veriyorlar!
22. Allah, gökleri ve yeri hak olarak ve hiçbir kimseye zulmedilmeksizin her kişinin
kendi kazandığıyla mükâfatlandırılması
için yarattı.

CÜZ: 25, SÛRE: 45
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26. De ki: "Allah sizi diriltir, sonra öldürür, sonra kendisinde bir şüphe olmayan kıyamet gününde sizi toplar. Fakat
insanların çoğu (bunu) bilmezler."
27. Göklerin ve yerin hükümranlığı Al
lah'ındır. Kıyametin kopacağı gün, işte
o gün, batıla uyanlar ziyana uğrarlar.
28. Her topluluğu diz çökmüş görürsün. Her ümmet, kendi kitabına (amel
defterine) çağrılır. "Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız." (denir.)

23. Heva ve hevesini kendine ilah edinen
ve Allah'ın bilerek saptırdığı, kulağını ve
kalbini mühürlediği ve gözünün üzerine
perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık
Allah'tan başka kim onu hidayete erdirebilir? Hâlâ öğüt almaz mısınız?!
24. Onlar, "Bu dünya hayatımızdan başka
bir hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi
sadece zaman ve tabiat yok eder." dediler. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar, sadece zannediyorlar.
25. Apaçık ayetlerimiz onlara okunduğu
zaman, "Doğru söylüyorsanız, babalarımızı bize getirin." demekten başka bir
delilleri olamamıştı.

29. Bu kitabımız, size karşı gerçeği söy
lüyor. Kuşkusuz, biz yaptıklarınızı
kopyalıyorduk.
30. İman edip doğru işler yapanları,
Rableri onları kendi rahmetine yerleştirir. İşte bu, apaçık bir başarıdır.
31. Kâfir olanlara ise, "Ayetlerimiz size
okunmuyor muydu?! Ama siz büyüklük taslayıp suç işleyen bir topluluk
oldunuz." (denir.)
32. "Allah'ın vaadi haktır ve kıyamet
saatinde bir şüphe yoktur." denildiği
zaman, "Biz kıyamet saatinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu bir tahmin
sanıyoruz. Bizim yakinimiz yoktur."
derdiniz.
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33. Yaptıklarının kötülükleri
onlar için ortaya çıkar ve alay
ettikleri şey onları kuşatır.
34. "İşte bugünkü kavuşmanızı
unuttuğunuz gibi, biz de sizi
unuttuk. Yeriniz ateştir ve sizin yardımcılarınız da yoktur." denir.
35. Bu, Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün oradan çıkarılmazlar ve özür dilemeleri
de istenmez.
36. O hâlde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.
37. Göklerde ve yerde yücelik yalnız
O'nundur ve O üstündür, hikmet sahibidir.

(46)
AHKAF SÛRESİ
10. ayeti dışında Mekke'de inmiştir; 35 ayettir.
Bu sûre adını, 21. ayetinde Ad kavminin
yaşadığı bölgenin adı olarak kullanılan
"Ahkaf" kelimesinden almıştır. İmam Sadık
(a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim
her gece veya her hafta Ahkaf Sûresi'ni
okursa, Allah Teala dünya hayatında onu
korkuya uğratmaz ve Allah'ın izini ile kıyamet gününün korkusundan güvende kalır."
(bk. Mecmau'l-Beyan.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ha, Mîm.
2. Bu kitabın indirilişi, üstün ve hikmet
sahibi Allah tarafındandır.
3. Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve belirli

bir süre için yarattık. Kâfir olanlar, uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler.
4. De ki: "Allah'ı bırakıp da yalvardığınız şeyleri gördünüz mü? Gösterin bana,
yerden neyi yaratmışlar?! Yoksa onların
göklerde bir ortaklıkları mı var?! Doğru
söyleyenler iseniz, bundan önce (size indirilmiş) bir kitap veya bir bilgi kalıntısı
varsa, bana getirin."
5. Allah'ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap vermeyecek olanlara
yalvarandan daha sapık kim var?! Oysa
onlar, bunların yalvarmalarından habersizdirler.
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yapılacağını da bilmem. Sadece bana
vahyedilene uymaktayım. Ben, sadece
apaçık bir uyarıcıyım."
10. De ki: "Sizce, eğer bu (Kur'ân) Allah
katından ise ve siz bunu inkâr ederseniz, İsrailoğulları'ndan bir şahit de
bunun benzerinin geleceğine tanıklık
eder de o inanır, siz büyüklük taslarsanız (haksızlık etmiş olmaz mısınız?!)
Kuşkusuz, Allah zalim topluluğu hidayete erdirmez."
6. İnsanlar bir araya toplandıkları zaman
(mabutları) onlara düşman kesilir ve onların kendilerine tapmalarını inkâr ederler.
7. Apaçık ayetlerimiz onlara okunduğu
zaman kâfir olanlar, kendilerine gelen hak
için, "Bu, apaçık bir büyüdür." derler.
8. Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? De
ki: "Eğer onu uydurmuşsam, Allah'a karşı beni savunmaya gücünüz yetmez. O,
daldığınız işi daha iyi bilir. Benimle sizin
aranızda şahit olarak O yeter. O, çok bağışlayan ve sürekli merhamet edendir."
9. De ki: "Ben peygamberlerden ilk türemiş olan değilim ve bana ve size ne

11. İnkâr edenler, iman edenler için
dediler ki: "Eğer (bu din) iyi olsaydı,
bizden öne geçemezlerdi. Ona erişmedikleri için, "Bu, eski bir yalandır." diyeceklerdir.
12. Ondan önce de Musa'nın kitabı önder ve rahmetti. Bu (Kur'an), zulmedenleri uyarmak için ve iyilere müjde
olarak, Arapça dilinde indirilmiş (önceki kitapları) doğrulayan bir kitaptır.
13. "Rabbimiz Allah'tır." deyip, sonra
(hak yolda) direnenlere ne bir korku
vardır, ne de onlar üzülürler.
14. Onlar, cennet ehlidirler; yaptıklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır.
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15. İnsana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve güçlükle doğurdu. Onun
taşınması ve sütten kesilmesi otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına erip kırk
yaşına geldiğinde der ki: "Ey Rabbim!
Bana ve (beni doğuran) ana babama
verdiğin nimetine şükretmeyi, hoşnut
olacağın iyi işler yapmayı bana ilham
et; soyumdan gelenleri de benim için
iyi kimseler eyle. Ben sana yöneldim ve
ben emre boyun eğenlerdenim."
16. İşte bunlar, kendilerinden yaptıkları işlerin en iyisini kabul ettiğimiz ve
kötülüklerinden vazgeçtiğimiz kimselerdir ve bunlar, cennetlikler arasındadırlar. Bu, onlara verilen doğru bir
sözdür.
17. Öylesi de var ki, ana babasına, "Of
size! Benden önce nice nesiller gelip
geçmişken tekrar diriltileceğimi mi
bana vaat ediyorsunuz?!" der. Ana babası ise, Allah'ın yardımına sığınarak,
"Yazıklar olsun sana! İman et. Kuşkusuz, Allah'ın vaadi haktır." derler. O,
"Bunlar, öncekilerin masallarından
başka bir şey değildir." der.

CÜZ: 26, SÛRE: 46

18. İşte bunlar, kendilerinden önce gelip
geçen insan ve cin toplulukları içerisinde,
haklarında azap kararı gerçekleşen kimselerdir. Bunlar, ziyana uğrayanlardırlar.
19. Herkesin yaptığı işlere göre dereceleri var. Böylece yaptıklarının karşılığını
tamamıyla öder ve onlara zulmedilmez.
20. Kâfirler ateşe sunulacakları gün (onlara denir ki): "Dünya hayatında bütün
hoş ve güzel şeylerinizi tükettiniz ve onlardan zevk aldınız. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladığınız
ve azdığınız için alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız."
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23. (Hud,) "Gerçek bilgi ancak Allah
katındadır. Ben, ulaştırmak için gönderildiğim mesajı size iletiyorum. Fakat sizin cahil bir topluluk olduğunuzu görüyorum." dedi.
24. Nihayet onu (azabı) vadilerine yönelen bir bulut olarak gördüklerinde, "Bu,
bize yağmur yağdıracak bir buluttur."
dediler. (Hud,) "Hayır; o, sizin çabuk
gelmesini istediğiniz şeydir; içinde acı
bir azap taşıyan bir rüzgârdır." (dedi.)
25. "O (rüzgâr), Rabbinin izniyle her
şeyi yıkar." Sonuçta evlerinden başka
bir şeyleri görünmeyecek duruma geldiler. Suç işleyen topluma böyle karşılık veririz.

21. Ad kavminin kardeşini hatırla! Hani
o, kendinden önce ve sonra uyarıcıların
gelip geçtiği Ahkaf bölgesinde kavmini
uyarmış, "Allah'tan başka bir şeye kulluk
etmeyin. Ben büyük bir günün azabının
size gelmesinden korkuyorum." demişti.
Ad kavminin kardeşinden maksat, bu kavme
gönderilen Hz. Hud'dur. Ahkaf, uzun kum yığınları anlamına gelir. Yemen'de Umman denizi
ve Hazramut bölgesi arasında bir yerin adıdır.
Ya da Umman ile Mehre bölgesinin arasındaki
vadidir.

22. Onlar, "Bizi ilahlarımızdan ayırmak
için mi geldin? Eğer doğru söyleyenler
den isen, vadettiğin şeyi (azabı) bize ge
tir."dediler.

26. Size vermediğimiz güç ve imkânları
onlara vermiştik ve onlara kulaklar,
gözler ve kalpler vermiştik. Allah'ın
ayetlerini bile bile inkâr ettikleri için
kulakları, gözleri ve kalpleri onlara bir
yarar sağlamadı ve alay ettikleri şey
kendilerini kuşattı.
27. Gerçekten biz çevrenizde bulunan
şehirleri yok ettik ve belki doğru yola
dönerler diye ayetleri çeşitli şekillerde
açıkladık.
28. Allah'ı bırakıp da (O'na) yakınlık
sağlamak için edindikleri ilahlar, kendilerine yardım etselerdi ya! Hayır,
(edindikleri ilahlar) onlardan ayrılıp
kayboldular. İşte bu, onların yalanı ve
uydurdukları şeydir.
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29. Hani cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik, Kur'ân'ı dinliyorlardı. Kur'
ân'ın huzuruna vardıklarında, "Susun,
dinleyin." dediler. (Kur'ân'ın okunması) bitince de uyarıcılar olarak kavimlerine geri döndüler.
30. "Ey kavmimiz! Biz Musa'dan sonra
indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola hidayet eden
bir kitap dinledik." dediler.
31. "Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine
uyun ve ona iman edin ki, Allah günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve
sizi acı bir azaptan korusun."
32. Allah'ın davetçisine uymayan kimse, yeryüzünde Allah'ı âciz bırakacak
değildir. O'ndan başka kendisine dost
ve koruyucular da bulunmaz. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.
33. Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri
diriltmeye gücünün olduğunu bilmezler mi? Evet, onun her şeye gücü yeter.
34. Kâfir olanların ateşe sunuldukları
gün, "Bu gerçek değil mi?" denildiğinde, onlar, "Evet, Rabbimize andolsun
ki gerçektir." derler. (Allah,) "Öyleyse
kâfir olmanızdan ötürü tadın bu azabı!" der.

35. Peygamberlerden azim (kesin karar)
sahibi olanların sabrettiği gibi, sen de
sabret ve (azabın) onlara çabuk gelmesini isteme. Onlar, kendilerine vadedileni
gördükleri gün gündüzün bir saati kadar
yaşamış gibi olurlar. Bu bir duyurmadır.
Yoldan çıkmış kavimden başkası mı helak edilir?!
İmam Sadık (a.s)'dan rivayet edildiğine göre
"Azim Sahibi Peygamberler"; Nuh, İbrahim,
Musa, İsa ve Muhammed'dir. Bu peygamberler,
şeriat sahibidirler ve getirdikleri şeriatı açıklamak
ve yerleştirmek için büyük çabalar sarf etmişler,
zorluklara katlanmışlardır." Bundan anlaşılıyor ki
"azim ve kararlılık" insandaki en yüce ve önemli
nitelik ve değerlerden sayılır. Bu yüzden en üstün makama sahip olan peygamberler bu vasıflarıyla anılmışlardır. (bk. es-Safî Tefsiri.)
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hakka uymalarından dolayıdır. İşte Allah, insanlara örneklerini böyle verir.
4. Kafir olanlarla savaşa giriştiniz mi boyunlarını vurun. Onları bozguna uğrattığınızda, savaş
ağırlığını atıncaya kadar (tutsakları) sıkıca bağlayın. Sonra isterseniz onları karşılıksız salıverirsiniz
isterseniz de para alıp bırakırsınız. İşte
budur (Allah'ın hükmü). Allah dileseydi, onlardan intikam alırdı; fakat sizi
birbirinizle denemek istedi. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz.
5. Onları mutluluk yoluna hidayet eder
ve durumlarını düzeltir.
6. Ve onları kendilerine tanıttığı cennete koyar.

(47)
MUHAMMED SÛRESİ
Medine'de inmiştir. Sadece 13. ayeti Mekke ve
Medine yolunda nazil olmuştur; 38 ayettir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 155)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. İnkâr edenlerin ve Allah'ın yolundan
alıkoyanların yaptıklarını (Allah) boşa
çıkarır.
2. İman edip doğru işler yapanların ve
Rablerinden hak olarak Muhammed'e
indirilene inananların günahlarını örter
(bağışlar) ve hallerini düzeltir.
3. Bu, inkâr edenlerin batıla uymalarından ve iman edenlerin Rablerinden gelen

7. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a
yardım ederseniz, O da size yardım
eder ve ayaklarınıza sebat verir (düşmana karşı sarsılmanızı önler).
8. Kâfirler ise, yıkım ve fenalık onlara
olsun. Allah, onların yaptıklarını boşa
çıkarmıştır.
9. Bunun sebebi, Allah'ın indirdiğini
beğenmemeleridir. Allah da, onların
yaptıklarını geçersiz kılmış ve boşa çıkarmıştır.
10. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden
öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna
bakmazlar mı?! Allah, onları helak etmiştir. Bu kâfirlere de onların uğradıklarının benzeri vardır.
11. Çünkü Allah, iman edenlerin sahibi ve desteğidir. Kâfirlerin ise, sahibi
ve desteği yoktur.
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12. Allah, inanıp iyi işler yapanları
altlarından ırmaklar akan cennetlere
koyar. Kâfirler ise, (dünyanın geçici nimetlerinden) faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların yeri
ateştir.
13. Nice şehirleri biz helak ettik ki onlar seni (yurdundan) çıkarmış olan şehirden çok daha güçlüydüler; onlara
bir yardım eden de olmadı.
14. Rabbinden apaçık bir delil üzerine
bulunan kimse; kötü işi kendisine süslü gösterilen ve heva ve hevesine uyan
kimseye benzer mi?
15. Muttakilere vadolunan cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten
ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar
vardır. Orada onlara meyvelerin her
çeşidinden ve Rablerinden bağışlanma
vardır. Bunların durumu, ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça
edecek kaynar su içirilen kimselerin
durumu gibi olur mu?
16. Onlardan (gelip) seni dinleyenler
de vardır. Fakat yanından ayrılınca,
kendilerine bilgi verilenler, "demin
ne söyledi?" derler. Allah'ın bunların
kalplerini mühürlemiştir ve bunlar
heva ve heveslerine uyan kimselerdir.

17. Doğru yolu bulanlara gelince, (Allah)
onların hidayetlerini artırır ve takvalarını
onlara verir (kötülüklerden sakınmalarını sağlar).
18. Artık onlar, kıyamet saatinin ansızın
gelip çatmasından başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz, onun alametleri belirmiştir. O kendilerine gelip çatınca, öğüt
almaları ve hatırlamaları neye yarar?!
19. Bil ki, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Kendi günahın ve mümin erkekler
ile mümin kadınlar için bağışlanma dile.
Allah, sizin dönüp dolaşacağınız yeri ve
varıp duracağınız yeri bilir.
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23. İşte bunlar, Allah'ın lanetlediği (rahmetinden uzaklaştırdığı), sağır kıldığı
ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.
24. Onlar, Kur'ân'ı hakkıyla düşünmezler mi? Yoksa kalplerinde kalplere
ait kilitler mi var?
25. Şüphesiz, kendilerine doğru yol
belli olduktan sonra (hakka) arkalarını
dönenleri, Şeytan aldatmıştır ve uzun
arzulara düşürmüştür.
20. İman etmiş olanlar, "Niçin (kâfirlerle
cihad hakkında) bir sûre indirilmiyor?"
derler. Hükmü açık olan bir sûre indirilip, onda savaştan söz edilince de, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı
geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Ölüm onlar için daha iyi!
21. Onlara düşen, itaat ve güzel sözdür.
İş ciddiye bindiği zaman Allah'a sadakat gösterselerdi elbette bu kendileri için
daha iyi olurdu.
22. İş başına gelecek olsanız, değil mi ki,
sizden (ancak) yeryüzünde bozgunculuk
yapmanız ve akrabalık bağlarını kesmeniz beklenir?

26. Bu, onların, Allah'ın indirdiğinden
hoşlanmayanlara, "Bazı hususlarda size
itaat edeceğiz." demelerindendir. Allah,
onların gizlice konuşmalarını biliyor.
27. Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olur?!
28. Bu, onların Allah'ı gazaplandıran
şeylerin peşice gitmeleri ve O'nu razı
edecek şeylerden hoşlanmamalarından dolayıdır. Bu yüzden Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır.
29. Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa
Allah'ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?!
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30. Dileseydik, onları sana gösterirdik
de, onları yüzlerinden tanırdın. Şüphesiz, sen onları konuşma tarzlarından tanırsın. Allah, işlediklerinizi bilmektedir.
31. Şüphesiz, içinizden cihad edenleri
ve sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi (kendinizle ilgili açıklamaklarınızın doğruluğunu) deneyinceye
kadar sizi imtihan edeceğiz.
32. İnkâr edip Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli
olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler, asla Allah'a bir zarar veremezler ve Allah onların yaptıklarını boşa
çıkaracaktır.
33. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin,
Peygamber'e itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın.
Resulullah (s.a.a) şöyle dedi: "Kim subhanellah derse, Allah bunun için ona cennette bir ağaç diker. Kim elhamdulillah
derse, Allah bundan dolayı ona cennette
bir ağaç diker. Kim la ilahe illallah derse, Allah bundan dolayı ona cennette bir ağaç
diker. Kim Allah-u Ekber derse, Allah bundan dolayı ona cennette bir ağaç diker."
Kureyşli bir adam, "Ya Resulallah! Bizim cennette ağacımız ne de çoktur!" dedi. Peygamber (s.a.a), "Evet ama, ateş göndererek onları yakmaktan sakının. İşte bunun
için Allah Teala, "Ey iman edenler! Allah'a
itaat edin, Peygamber!e itaat edin ve
yaptıklarınızı boşa çıkarmayın." buyuruyor."
(Nurru's-Sekaleyn Tefsiri, c.5, s.45 Sevabu'lA'mal kitabından naklen.) Bu hadis, İmam
Muhammed Bâkır yoluyla nakledilmiştir.

34. İnkâr edip Allah'ın yolundan alıkoyan ve sonra da kâfir olarak ölen kimseleri Allah asla bağışlamaz.
35. Artık gevşemeyin ve üstün olduğunuz hâlde (zilletle birlikte olan)
barışa çağırmayın ve Allah sizinledir.

O, yaptığınız işlerin sevabını asla eksiltemeyecektir.
36. Doğrusu, dünya hayatı, ancak bir oyun
ve eğlencedir. Eğer iman eder ve takvalı
olursanız, Allah mükâfatlarınızı verir ve
sizden bütün mallarınızı istemez.
37. Eğer hepsini istese ve sizi zorlasa,
cimrilik eder ve bu da kinlerinizi ortaya
çıkarırdı.
38. Siz, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz ama içinizden kiminiz, cimrilik
etmektedir. Oysa kim cimrilik ederse, kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir;
sizler ise fakirsiniz. Eğer haktan yüz çevirirseniz, yerinize başka bir toplum getirir
de, artık onlar sizin gibi olmazlar.
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2. Ki Allah, senin önceki ve sonraki günahlarını bağışlasın, sana nimetini tamamlasın ve seni doğru yola iletsin.
3. Ve üstün bir zaferle seni desteklesin.
4. Varolan imanlarını daha da artırmaları için, müminlerin kalplerine güven
indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, bilendir ve hikmet sahibidir.
5. (Bu lütuflar,) mümin erkek ve mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, ağaçlarının altından ırmaklar akan
cennetlere yerleştirmesi ve günahlarını
örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında
büyük bir başarı ve kazançtır.

(48)
FETİH SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 29 ayettir.
Birinci ayetinde geçen "fetih" kelimesi için bu
adı almıştır. İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği
nakledilmiştir: "İnna fetehna leke fethen sûre
sini okumakla mallarınızı, hanımlarınızı ve malik
olduklarınızı telef olmaya karşı korumaya alın.
Kim bu sûreyi okumayı âdet edinirse, kıyamet
günü mahlukatın duyacağı şekilde ona şöyle seslenilir: Sen ihlaslı kullarımdansın. Bunu,
salih kullarıma kavuşturun ve nimetlerle dolu
cennetime yerleştirin ve ona kâfur karışımlı,
mühürlü, saf (halis) bir içki içirin." (bk. Sevabu'lA'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Biz sana apaçık bir zafer ihsan ettik.

6. Bir de, Allah hakkında kötü zanda
bulunan münafık erkeklerle münafık
kadınlara, ortak koşan erkeklerle ortak
koşan kadınlara azap etmesi içindir.
Müminler için bekledikleri kötülük
çemberi kendi başlarına gelecektir.
Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü dönüş yeridir!
7. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır.
Allah, üstündür ve hikmet sahibidir.
8. Şüphesiz, biz seni gözetici, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
9. Allah'a ve Peygamberi'ne inanasınız,
ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih
edesiniz (noksan sıfatlardan tenzih
edesiniz) diye.
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10. Şüphesiz, sana biat edenler, gerçekte Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın
eli (kudreti) onların ellerinin üstündedir. Artık kim ahdini bozarsa, ancak
kendi aleyhine bozar. Kim de Allah
ile olan ahdine vefa gösterirse, (bilsin
ki,) Allah ona pek yakında büyük bir
mükâfat verecektir.
11. Bedevi Araplardan (savaştan) geri
kalmış olanlar, sana, "Bizi mallarımız
ve ailelerimiz oyaladı. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile." diyecekler.
Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: "Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi
isterse, Allah'ın iradesine karşı sizin
için bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Doğrusu, Allah yaptıklarınızdan
haberdardır."
12. Aslında siz, Peygamber ve müminlerin bir daha asla ailelerine geri dönmeyeceklerini sandınız. Bu (hayal), gönüllerinize güzel göründü ve kötü zanda
bulundunuz. Siz, Allah katında helak
olmayı hak eden bir topluluktunuz.
13. Kim Allah'a ve Peygamberi'ne inan-

mazsa, (bilsin ki,) biz kâfirlere yakıcı bir
azap hazırlamışızdır.
14. Göklerin ve yerin hükümranlığı Al
lah'ındır. Dilediğini bağışlar ve dilediğine ceza verir. Allah, bağışlayandır ve
sürekli merhamet edendir.
15. Savaşa katılmayıp geride kalanlar,
ganimetleri almak için hareket ettiğinizde, "Bırakın, biz de arkanızdan gelelim."
diyecekler. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: "Siz asla bizim arkamızdan gelemezsiniz. Allah, önceden
sizin için böyle buyurmuştur." "Hayır;
siz bizi kıskanıyorsunuz." diyeceklerdir.
Hayır; onlar, pek az anlayan kimselerdir.
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18-19. Allah, ağacın altında sana biat
ederlerken müminlerden razı olmuştur. Gönüllerinde olanı (imanlarını ve
samimiyetlerini) bilmiş de üzerlerine
güvenini indirmiş, yakın bir zaferle ve
ele geçirecekleri bol ganimetlerle onları mükâfatlandırmıştır. Allah, üstündür ve hikmet sahibidir.

16. Bedevilerden (savaştan) geri kalmış
olanlara de ki, "Siz yakında güçlü bir
kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız.
ya onlarla savaşırsınız ya da onlar Müslüman olurlar. Eğer itaat edecek olursanız, Allah size güzel bir mükâfat verir.
Ama eğer önceden döndüğünüz gibi
yine dönecek olursanız, sizi acı bir azaba uğratır.".
17. Köre vebal yoktur, topala da vebal
yoktur; hastaya da vebal yoktur. Kim
Allah'a ve Peygamberi'ne itaat ederse,
Allah onu ağaçlarının altından ırmaklar
akan cennetlere yerleştirir. Kim de yüz
çevirirse, onu acı bir azaba uğratır.

20. Allah size, ele geçireceğiniz çok ganimetler vadetmiştir. Ancak müminlere bir delil olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin diye bunu (zafer ve
ganimeti) hemen verdi ve insanların
size uzanan ellerini engelledi.
21. Henüz elde edemediğiniz başka
ganimetler de vardır ki, Allah onları
(bilgi ve kudretiyle) kuşatmıştır. Allah,
her şeye kadirdir.
22. Eğer kâfirler sizinle savaşsalar, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra bir dost
ve yardımcı da bulamazlar.
23. Allah'ın öteden beri süregelen sünneti (yöntemi) budur. Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.
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24. Sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin içinde onların
elini sizden ve sizin ellerinizi de onlardan çeken, O'dur. Allah, yaptıklarınızı görendir.
25. İnkâr edenler, sizi Mescidu'l-Haram
ziyaretinden alıkoyanlar ve bekletilen
kurbanların yerlerine ulaşmasına engel olanlar, onlardır. Eğer (Mekke'de)
sizin tanımadığınız mümin erkekleri
ve mümin kadınları çiğneyip de bu
yüzden bilmeyerek size bir vebal gelme korkusu olmasaydı (Allah savaşa
engel olmazdı). Allah, dilediğini rahmet etmek için böyle yaptı. Eğer onlar
birbirinden ayrılmış olsalardı, elbette
inkâr edenleri acı bir azaba uğratırdık.
26. Hani inkâr edenler, kalplerinde taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da Elçisi'ne ve müminlere huzur ve güvenini indirdi ve takva

sözünü onlardan ayrılmaz kıldı. Zaten
onlar, buna layıktılar ve bunun ehliydiler. Allah, her şeyi bilendir.
27. Gerçekten Allah, Elçisi'nin rüyasını
doğru çıkardı (gerçekleştirdi). Allah dilerse, mutlaka güven içinde, başlarınızı tıraş ettirmiş ve(ya) kısaltmış olarak
korkmadan Mescidu'l-Haram'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi biliyordu. Bu yüzden bundan önce (size) yakın
bir fetih verdi.
28. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere,
Elçisi'ni hidayet ve hak din ile gönderen
O'dur. Şahit olarak Allah yeter.
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(49)
HUCURÂT SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 18 ayettir.
Bu sûre adını 4. ayetinde geçen odalar
anlamındaki “hucurât” kelimesinden alır.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Hucurât Sûresi'ni her gece
veya gündüz okursa, Muhammed (s.a.a)'in
ziyaretçilerinden olur." (bk. es-Safî Tefsiri,
Sevabu'l-A'mal'dan naklen.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ey iman edenler! (Hiçbir işte) Allah
ve Resulü'nün önüne geçmeyin; Al
lah'tan korkun. Şüphesiz, Allah işitendir, bilendir.
29. Muhammed, Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar, kâfirlere karşı sert,
kendi aralarında merhametlidirler. Onları
rükû ve secde hâlinde görürsün. Allah'ın
lütuf ve hoşnutluğunu elde etmek isterler. Secde izinden alametleri yüzlerindedir. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır.
İncil'deki örnekleri ise, filizini çıkarmış,
onu kuvvetlendirmiş, böylece kalınlaşıp
da gövdesi üzerinde dikilmiş, ekincilerin
de hoşuna giden bir ekine benzer. Böylece Allah, kâfirleri onlara karşı öfkelendirmek ister. Allah, onlardan iman edip
iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir
mükâfat vadetmiştir.

2. Ey iman edenler! Sesinizi Peygam
ber'in sesinin üstüne yükseltmeyin.
(Peygamber'in sesini bastıracak şekilde konuşmayın.) Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla
yüksek sesle (bağırarak) konuşmayın.
Yoksa farkına varmadan işledikleriniz
boşa gider.
3. Allah'ın Elçisi'nin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz, Allah'ın kalplerini takva ile sınadığı kimselerdir.
Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat
vardır.
4. Odaların arkasından seni yüksek
sesle çağıranların çoğu, düşüncesiz kim
selerdir.
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5. Eğer sen yanlarına çıkıncaya kadar
sabretselerdi, elbette kendileri için
daha iyi olurdu. Allah, çok bağışlayandır ve sürekli rahmet edendir.
6. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size
bir haber getirirse, onun doğruluğunu
araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa zarar verirsiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 156)

7. Bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet birçok işte size uysaydı,
kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat
Allah, imanı size sevdirdi ve onu gönüllerinizde güzel gösterdi. Küfrü, günah işlemeyi ve emre itaatsizliği size
çirkin gösterdi. İşte bunlar (böyle olanlar), doğru yolda olanlardır.
8. Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir.
Allah, bilendir ve hikmet sahibidir.
9. Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırlarsa, aralarını düzeltin. Eğer biri diğerine saldırırsa, Allah'ın
emrine dönünceye kadar saldıranla savaşın. Eğer dönerse, artık aralarını dü

zeltin ve adaletli davranın. Kuşkusuz, Allah adaletli davrananları sever.
10. Muhakkak müminler, ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki, size rahmet
edilsin.
11. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer
bir topluluğu alaya almasın; belki onlar,
kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da
kadınları alaya almasınlar; belki onlar,
kendilerinden daha iyidirler. Kendinizi
ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne
kötü bir isimdir! Kim tövbe etmezse, işte
onlar zalimlerdir.
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14. Bedeviler, "İman ettik." dediler. De
ki: "Siz iman etmediniz; ama "Boyun
eğdik." deyin; henüz iman kalplerinize
girmemiştir. Allah'a ve Peygamberi'ne
itaat ederseniz, amellerinizden hiçbir
şeyi eksiltmez. Şüphesiz, Allah çok bağışlayan ve sürekli merhamet edendir.

12. Ey iman edenler! Birçok zandan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır. Tecessüs
etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Biriniz diğerinin gıybetini etmesin (arkasından çekiştirmesin). Biriniz,
ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Şüphesiz, bundan iğrenirsiniz. Ve Allah'tan
korkun. Kuşkusuz, Allah tövbeleri kabul
eden ve sürekli rahmet edendir.
13. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir
dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız
için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık.
Şüphesiz, Allah katında sizin en değerliniz, en takvalı olanınızdır. Allah bilendir
ve her şeyden haberdardır.

15. Müminler, sadece Allah'a ve Pey
gamberi'ne iman eden, sonra da şüp
heye düşmeyen ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İşte bunlar, doğru olanlardır.
16. De ki: "Dininizi (imanınızı) Allah'a
mı bildiriyorsunuz?! Oysa Allah göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir."
17. Müslüman oldular diye seni minnet
altında bırakıyorlar. De ki: "Müslüman
olmanızdan dolayı beni minnet altında bırakmaya kalkışmayın. Aksine,
eğer doğru kimseler iseniz, sizi imana
eriştirdiği için Allah'a karşı siz minnet
altındasınız."
18. Şüphesiz, Allah göklerin ve yerin
gizliliklerini bilir ve Allah, yaptıklarınızı görür.
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(50)
KAF SÛRESİ
38. ayeti dışında Mekke'de inmiştir; 45
ayettir.
Bu sûre, adını 1. ayetinde geçen "Kaf" kelimesinden almaktadır. İmam Muhammed
Bâkır (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim
"Kaf" Sûresi'ni farz ve nafile namazlarında
okumayı âdet edinirse, Allah onun rızkını
bollaştırır, amel defterini sağ eline verir ve
onu kolay bir şekilde hesaba çeker." (bk.
es-Safî Tefsiri, Sevabu'l-A'mal'dan naklen.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Kaf. Şanı yüce Kur'ân'a andolsun.
2. Hayır; kendilerinden olan bir uyarıcının onlara gelmesine şaştılar da kâfirler,
"Bu, şaşılacak bir şeydir." dediler.
3. "Öldüğümüz ve toprak olduğumuz
zaman mı (tekrar dirileceğiz)?! Bu, gerçekleşmesi uzak bir dönüştür."
4. Gerçekten biz yerin onlardan neyi
eksilttiğini biliyoruz. Katımızda her
şeyi kaydeden bir kitap vardır.
5. Hayır; onlar, hak kendilerine gelince
onu yalanladılar. Artık onlar, karmakarışık bir iştedirler.
6. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki,
onu nasıl bina ettik ve süsledik?! Onda
bir çatlak yoktur.
7. Yeri de yaydık, orada sabit dağlar
yerleştirdik ve orada gönül açan her
türlü bitkiden yetiştirdik.

10. Kat kat tomurcuk yüklü uzun boylu
hurma ağaçları (bitirdik).
11. Kullara bir rızık olması için ve o suyla
ölü bölgeyi dirilttik. İşte kabirden çıkış
da böyledir.
12. Onlardan önce Nuh'un kavmi, Res
halkı ve Semud'u da yalanladılar.
13. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri
(kavmi) de.

8. (Allah'a) yönelen her kula bilinç ve
öğüt kaynağı olması için.

14. Eyke halkı ve Tübba' kavmi de. Bütün
bunlar, peygamberleri yalanladılar da
tehdidim gerçekleşti.

9. Gökten bereketli bir su indirdik de
onunla bahçeler ve biçilen taneler bitirdik.

15. İlk yaratmadan âciz mi kaldık?! Hayır; onlar, yeni bir yaratma hakkında
şüphe içindedirler.
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22. "Gerçekten sen bundan gafildin.
Şimdi perdeni kaldırdık, artık gözün
keskindir."
23. Yanındaki (melek) arkadaşı, "İşte
yanımda bulunan (amel defteri) hazırdır." der.
24. (O iki meleğe şöyle denir:) "Atın cehenneme her inatçı kâfiri!"
25. "Hayra sürekli engel olan, saldırgan şüpheciyi!"
26. "Allah ile beraber başka ilah edineni! Artık onu çetin azaba atın."
27. Yanındaki (şeytan) arkadaşı, "Rabbimiz! Ben onu azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi." der.
28. (Allah) der ki: "Benim huzurumda
çekişmeyin. Ben, önceden sizi uyarmıştım."
29. "Benim yanımda söz değiştirilmez
ve ben kullara asla zulmeden değilim."
16. Gerçekten biz insanı yarattık ve nefsinin ona yaptığı vesveseyi biliyoruz. Biz
ona, şah damarından daha yakınız.
17. Hani iki kaydeden melek, sağ ve solunda oturup yaptıklarını kaydederler.
18. Hiçbir söz söylemez ki, yanında yazmaya hazır gözetleyen bir melek olmasın.
19. Nihayet ölüm sarhoşluğu gerçek olarak
gelip çatar. "İşte öteden beri kaçtığın şey!"
20. Ve Sûr'a üfürülür. "İşte vadedilen gün!"
21. Herkes, yanında bir sürücü (melek)
ve bir tanık (melek) ile beraber gelir.

30. O gün cehenneme "Doldun mu?"
deriz. O, "Daha var mı?" der.
31. Cennet de takvalı olanlara yakınlaştırılmıştır, uzak değildir.
32. "İşte size vadedilen (cennet) budur.
Sürekli (Allah'a) yönelen ve (Allah'ın
emirlerini) koruyan herkes içindir."
33. "Gizlide Rahman'dan korkan ve
(Allah'a) yönelmiş bir kalple gelen
kimse içindir."
34. "Oraya esenlikle girin. Bu, ebediyen
kalıcı olma günüdür."
35. Orada onlara diledikleri her şey var
ve katımızda fazlası da var.
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36. Onlardan önce, kendilerinden daha
güçlü olan nice nesilleri yok ettik. Şehirleri delik deşik ettiler (gezip dolaştılar.) Bir kaçış yeri, bir kurtuluş var mı?
37. Kuşkusuz bunda, kalbi olan veya
hazır bulunup (fikrini toparlayıp) kulak veren kimse için bir öğüt vardır.
38. Gerçekten biz gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattık ve bize bir yorgunluk da gelmedi.
39. Onların söylediklerine sabret ve
güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbini hamd ile birlikte tesbih et.
40. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O'nu tesbih et.
41. Münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.
42. O gün o sesi hak olarak duyarlar.
İşte o gün (kabirlerden) çıkış günüdür.
43. Şüphesiz, biz diriltiriz ve biz öldürürüz, dönüş de bizedir.
44. O gün yer onların üzerinden yarılıp
açılır da süratle (mahşere) koşarlar. Bu
bize kolay olan bir toplamadır.
45. Biz ne dediklerini iyice biliriz. Sen
onlara karşı bir zorlayıcı değilsin. Öyleyse tehdidimden korkanlara Kur'ân
ile öğüt ver.

(51)
ZÂRİYÂT SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 60 ayettir.
Bu sûre 1. ayetinde "Zâriyat" kelimesi geçtiği
için bu isimle anılır. İmam Sadık (a.s)'ın şöy-

le dediği nakledil miştir: "Kim Zariyat Sûresi'ni
her gün veya her gece okursa, Allah onun
yaşayışını düzeltir, ona bol rızık verir ve Allah'ın
izniyle kıyamete kadar aydınlık verecek bir çırağla onun mezarını aydınlatır." (bk. Sevabu'lA'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Savuran rüzgarlara
2. Yükünü yüklenenlere
3. Kolayca akıp gidenlere
4. İşleri ayıranlara andolsun ki,
5. Size vadedilen kesinlikle doğrudur.
6. Ceza ve mükâfat mutlaka gerçekleşecektir.
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17. Gecenin az bir bölümünü uyurlardı.
18. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi.
19. Mallarında dilenen ve yoksul için bir
hak vardı.
20-21. Yakin edenler için yeryüzünde ve
kendi nefislerinizde nice ayetler vardır.
Görmüyor musunuz?!
Bir adam, Hz. Ali (a.s)'a, "Rabbini neyle tanıdın?" diye sordu. Ali (a.s), "Azimleri kırması
ve çabaları bozması ile." diye cevap verdi
ve şöyle dedi: "Bir iş yapmak istediğimde o
maksadıma ulaşmama engel oldu; bir karar aldığımda takdir bunu önledi. Böylece
işleri yönetenin başkası olduğunu anladım."
(bk. es-Safî Tefsiri.)

22. Rızkınız da, size vadedilen de göktedir.
23. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki,
konuşmanız gibi o (vaat) haktır.
24. İbrahim'in değerli misafirlerinin haberi size geldi mi?

7. İç içe yollara sahip olan göğe andolsun,
8. Siz farklı görüşlere sahipsiniz.
9. Döndürülen kimse ondan döndürülür.
10. Kahrolsun o yalancılar!
11. Cehalet girdabında gafilce bocalayanlar!
12. Ceza ve mükâfat gününün ne zaman
olduğunu sorarlar.
13. O, ateş üzerinde azap edilecekleri gündür.
14. "Tadın azabınızı! İşte çabuk gelmesini
istediğiniz budur."

25. Hani onlar İbrahim'in yanına girdiler
ve "Selam." dediler. İbrahim de, "Selam
(size). Siz tanınmamış bir topluluksunuz." dedi.
26. Sonra sezdirmeden ailesine gidip semiz bir dana getirdi.
27. Onlara yaklaştırıp (önlerine sürüp),
"Yemez misiniz?" dedi.
28. (Ellerinin yemeğe uzanmadığını
görünce) onlardan içine korku düştü.
"Korkma!" dediler ve ona bilgin bir oğ
lan çocuğu müjdelediler.

15. Şüphesiz, takvalı olanlar, bahçelerde ve
pınar başlarındadırlar.

29. Karısı çığlık atarak geldi, elini yüzüne vurarak, "Kısır bir kocakarı (nasıl çocuk doğurur)?!" dedi.

16. Rablerinin kendilerine verdiklerini alırlar. Çünkü onlar, bundan önce iyi kimseler
idiler.

30. Onlar, "Rabbin böyle buyurdu. Kuşkusuz O, hikmet sahibidir ve bilendir."
dediler.
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31. (İbrahim,) "Peki göreviniz
nedir, ey elçiler?" dedi.
32. "Biz suçlu bir kavme gönderildik." dediler.
33. "Üzerlerine çamurdan taş
yağdırmak için (gelmişiz.)"
34. "(Bu taşlar) Rabbinin katında aşırı
gidenler için işaretlenmiştir."
35. Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık.
36. Orada Müslümanlardan bir evden
başka bulmadık.
37. Acı azaptan korkanlar için orada
bir ayet bıraktık.
38. Musa'nın başından geçenlerde de
(ayetler vardır). Hani onu apaçık bir
delille Firavun'a gönderdik.
39. Firavun erkânıyla birlikte yüz çevirdi ve "O, bir büyücüdür veya bir
delidir." dedi.
40. Nihayet onu ve ordularını yakalayıp denize attık ve o kınanmayı hak
etmişti.

46. Bunlardan önce de Nuh kavmini (helak etmiştik). Çünkü onlar, yoldan çıkmış
bir topluluk idiler.

41. Ad kavminde de (ayetler vardır).
Hani onlara yıkıcı bir rüzgâr gönderdik.

47. Göğü (büyük) bir güçle kurduk ve

42. Üzerinden geçtiği her şeyi çürümüş
kemiğe döndürmüştü.

48. Yeri de döşedik. Ne güzel döşeyeniz!

43. Semud kavminde de (ayetler vardır.) Hani onlara "Bir süreye kadar yararlanın." denilmişti.
44. Rablerinin emrine karşı çıktılar, bu
yüzden bakıp durdukları hâlde onları
yıldırım çarptı.
45. Ayağa kalkamadılar, öç alacak güçleri de kalmadı.

biz genişleticiyiz.
49. Öğüt alasınız diye her şeyden iki çift
yarattık.
50. "O hâlde Allah'a doğru koşun. Kuşkusuz ben, O'nun tarafından size gönderilmiş, apaçık bir uyarcıyım."
51. "Allah ile beraber başka bir ilah uydurmayın. Kuşkusuz ben, O'nun tarafından
size gönderilmiş, apaçık bir uyarıcıyım."
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58. Kuşkusuz, bol bol rızık veren, sağlam güç sahibi olan, ancak Allah'tır.
59. Kuşkusuz, o zulmedenlere, arkadaşlarının payı gibi azaptan bir pay
vardır. Onu benden acele istemesinler.
60. Kendilerine vadedilen günlerinden
dolayı vay kâfirlerin hâline!

(52)
TÛR SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 49 ayettir.
Birinci ayetinde geçen "Tûr" kelimesine binaen bu isimle anılmıştır. İmam Muhammed
Bâkır ve Cafer Sadık (a.s)'ın şöyle dedikleri
nakledilmiştir: "Kim et-Tûr Sûresini okursa Allah dünya ve ahiret iyiliğini bir arada ona
verir."

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Andolsun Tur'a,
2-3. Yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş kitaba,
52. Aynı şekilde, onlardan öncekilere de
ne kadar peygamber geldiyse, "O bir büyücüdür veya delidir." dediler.
53. Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi
ettiler?! Hayır; onlar azgın bir toplulukturlar.
54. Artık onlardan yüz çevir; sen kınanacak değilsin.
55. Ve öğüt ver; şüphesiz, öğüt müminlere fayda verir.

4. Beyt-i Ma'mur'a,
5. Yükseltilmiş tavana,
6. Dolu ve kaynayacak denize
7. Ki, Rabbinin azabı hiç şüphesiz gerçekleşecektir.
8. Onu savacak yoktur.
9. O gün gök sarsıldıkça sarsılır.
10. Ve dağlar yürüdükçe yürür.
11. İşte o gün yalanlayanların vay hâline!
12. Onlar ki daldıkları yerde eğlenip
dururlar.

56. Cinleri ve insanları ancak bana ibadet
etsinler diye yarattım.

13. O gün itilip kakılarak cehennem
ateşine sürülürler.

57. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni
yedirmelerini de istemiyorum.

14. "İşte yalanlayıp durduğunuz ateş
budur."
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15. Bu bir büyü müdür, yoksa siz mi
görmüyorsunuz?!
16. "Girin o ateşe! Sabretseniz de, sabretmeseniz de artık sizin için birdir.
Siz, ancak işlediklerinizin karşılığını
göreceksiniz."
17. Şüphesiz, takva sahipleri cennetler
ve bol nimet içindedirler.
18. Rablerinin kendilerine verdiği ile
sevinirler ve Rableri onları cehennem
azabından korumuştur.
19-20. Onlara, "İşlediklerinizden ötürü, yan yana dizilmiş tahtlara yaslanarak afiyetle yiyin için." denir ve onları,
ceylan gözlü eşlerle evlendiririz.
21. İman eden, soyları da imanda kendilerine uyan kimselere soylarını da
katarız. Onların işlediklerinden hiçbir
şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığının
rehinidir.
22. Onlara, diledikleri meyve ve etten
bol bol veririz.
23. Orada saçmalamaya ve günah işlemeye yol açmayan bir kadehi birbirlerinden alırlar.

26. Derler ki: "Doğrusu, biz bundan önce
ailemizin arasında korku içindeydik."
27. "Allah bize lütfetti ve bizi öldürücü
azaptan korudu."
28. "Doğrusu, biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Şüphesiz O, iyilik yapandır,
sürekli merhamet edendir."
29. Sen öğüt ver; Rabbinin nimetiyle (lütfuyla) sen ne kahinsin, ne de delisin.
30. Yoksa senin için, "Ölümünü gözledi-

24. Sedefteki inciler gibi olan genç hizmetçileri etraflarında dolaşırlar.

ğimiz bir şairdir." mi diyorlar?

25. Birbirlerine dönüp soruşurlar.

zinle beraber gözleyicilerdenim."

31. De ki: "Gözleyin; doğrusu, ben de si-
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38. Yoksa üzerine çıkıp vahiy dinledikleri bir merdivenleri mi var?! Öyleyse,
dinleyenleri açık bir delil getirsin.
39. Yoksa kızlar Allah'ın, oğullar sizin mi?!
40. Yahut sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altında
mı kalıyorlar?!
41. Veya gayb onların yanındadır da,
onlar mı yazıyorlar?!
42. Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar?! Ama o tuzağa yakalanacak olanlar, küfre sapanlardır.
43. Yoksa Allah'tan başka bir ilahları
mı var?! Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir.

32. Bunu onlara akılları mı emrediyor,
yoksa onlar azgın bir kavim midirler?!
33. Yahut, "Onu kendi uydurdu" mu diyorlar?! Hayır; onlar iman etmezler.
34. Eğer doğru söylüyorlarsa, benzeri bir
söz getirsinler.
35. Yahut onlar bir şey olmaksızın mı yaratıldılar, yoksa yaratanlar kendileri midir?!
36. Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar?!
Hayır; onlar yakin etmezler.
37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?! Yoksa onlar mı (her şeye)
hâkimdirler?!

44. Gökten azap olarak düşen bir parça
görseler, "Üst üste yığılmış buluttur."
derler.
45. Çarpılıp ölecekleri günleriyle karşılaşıncaya kadar onları (kendi hallerine) bırak.
46. O gün, tuzakları kendilerine bir fayda vermez; onlara yardım da edilmez.
47. Zulmedenlere, şüphesiz bundan önce de -veya bundan başka da- bir azap
vardır; fakat onların çoğu bilmezler.
48. Rabbinin hükmüne sabret; doğrusu, sen bizim gözetimimizdesin; ve
kalkarken Rabbini överek tespih et.
49. Geceleyin ve yıldızlar kaybolurken
de O'nu tespih et.
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(53)
NECM SÛRESİ
Mekke'de inmiştir İbn Abbas'a göre 32. ayeti
Medine'de inmiştir. 62 ayettir.
Bu sûre birinci ayetinde geçen yıldız anlamında "Necm" kelimesinden dolayı bu
isimle adlanmıştır. İmam Sadık (a.s)'ın şöyle
dediği nakledilmiştir: "Kim her gün veya her
gece Necm Sûresi'ni okumayı âdet edinirse, halkın arasında övgüyle yaşar, günahları bağışlanır ve Allah'ın izniyle insanlar arasında sevilen biri olur." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Batmakta olan yıldıza andolsun ki,
2. Arkadaşınız (Muhammed) sapmamış ve hedefini kaybetmemiştir.
3. Arzusuna göre konuşmamaktadır.
4. O, ancak (kendisine) vahyedilen bir
vahiydir.
5-7. Ona, çetin kuvvetlere ve üstün yeteneklere sahip olan (Cebrail) öğretti.
Sonra en yüksek ufukta iken doğruldu.
8. Sonra yakınlaştı ve daha da yakınlaştı.
9. Araları iki yay aralığı kadar, belki
daha da yakın oldu.
10. (Allah) o anda kuluna vahyedeceğini vahyetti.
11. Gördüğünü gönlü yalanlamadı.
12. Gördüğü şey hakkında mı onunla
tartışıyorsunuz?!
13. Onu önceden bir defa daha görmüştü.
14. Sidretü'l-Münteha'nın yanında.
15. Me'va cenneti de onun yanındadır.
16. O sırada Sidre'yi bürüyen (göz alıcı
bir nur) bürümüştü.
17. Gözü ne kaydı, ne de (haddi) aştı.
18. O, Rabbinin en büyük ayetlerinden
bazısını gördü.

19. Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı?
20. Ve diğer üçüncüleri olan Menat'ı?
21. Demek erkek size, dişi O'na, öyle mi?!
22. Öyleyse bu haksız bir paylaşma!
23. Bunlar, sizin ve babalarınızın taktığı
adlardan başka bir şey değildir. Allah,
onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar, sadece zanna ve nefislerinin
hoşlandığına uymaktadırlar. Oysa onlara
Rablerinden hidayet gelmiştir.
24. Yoksa insan, arzu ettiği her şeye ulaşır mı?!
25. Oysa ahiret de, dünya da Allah'ındır.
26. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediğine ve hoşnut olduğuna izin
vermedikçe şefaatleri bir işe yaramaz.
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rı yaptıklarıyla cezalandıracak, iyilik
yapanları da daha iyisiyle mükâfat
landıracaktır.
32. Küçük günahlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlara gelince; şüphesiz, Rabbinin bağışı boldur.
Sizi yerden var ederken ve siz annelerinizin karınlarında cenin hâlinde iken
sizi en iyi bilen O'dur. O hâlde kendinizi temize çıkarmayın. O, sakınanı
çok iyi bilir.
33. Gördün mü yüz çevireni?
34. (Malından) azıcık verip (sonra onu
da) keseni?
35. Gaybın bilgisi yanında da, o görüyor mu?!
36-37. Yoksa Musa'nın ve vefa gösteren
İbrahim'in sahifelerinde olan şu gerçekler ona bildirilmedi mi?!
27. Doğrusu, ahirete inanmayanlar, meleklere "dişi" adını takarlar.

38. Ki hiçbir yük sahibi diğerinin günah yükünü yüklenmez.

28. Oysa onların bu hususta bir bilgileri
yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise,
şüphesiz, insanı haktan müstağni kılmaz.

39. İnsan için sadece çalıştığı vardır.

29. O hâlde, zikrimizden dönenlerden ve
dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir.
30. Bu (dünya hayatı), onların ulaştıkları
bilginin nihayetidir. Doğrusu, Rabbin yolundan sapmış olanı pek iyi bilir, hidayete ermiş olanı da çok iyi bilir.
31. Göklerde olanlar ve yerde olanlar
Allah'ındır. Sonunda kötülük yapanla

(bk. Açıklamalar Bölümü: 157)

40. Onun çalışması, şüphesiz yakında
görülecektir.
41. Sonra ona, karşılığı eksiksiz verilecektir.
42. Doğrusu, son varış, Rabbi'nedir.
43. Doğrusu, güldüren de, ağlatan da
O'dur.
44. Doğrusu, dirilten de, öldüren de
O'dur.
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45-46. Doğrusu, (rahme) atıldığında meniden erkek ve dişi çiftini yaratan O'dur.
47. Doğrusu, öteki âlemi yaratmak da
O'na aittir.
48. Doğrusu, zengin eden de, kalıcı sermaye veren de O'dur.
49. Doğrusu, Şi'ra yıldızının Rabbi O'dur.
50. Şüphesiz, ilk Ad kavmini de O
helak etti.
51. Semud'u da (helak etti) ve geride kimseyi bırakmadı.
52. Daha önce de Nuh kavmini (yok etti);
çünkü onlar, çok zalim ve pek taşkın
kimselerdi.
53. Altüst olan şehirleri de (Lut kavminin şehirleri) yere geçirdi.
54. Sonra onları örttüğü şeyle (ağır bir
azapla) örttü.
55. O hâlde, Rabbinin hangi nimetinden
şüpheye düşersin?!
56. İşte bu da, ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
57. Yaklaşan (kıyamet) yaklaşmıştır.
58. Allah'tan başka hiç kimse onun zorluklarını gideremez.
59. Bu söze mi şaşıyorsunuz?!
60. Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz?!
61. Sürekli gaflet içinde oyalanıyorsunuz?!
62. Artık secdeye varın ve Allah'a kulluk
edin.

(54)
KAMER SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 55 ayettir.
Birinci ayeti ay anlamında "el-kamer" kelimesini içerdiği için bu adla anılmıştır. İmam
Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir:
"Kim İktarebetu's-saae (Kamer) Sûresi'ni
okursa, Allah onu cennet develerinden bir

deveye bindiği hâlde mezarından çıkarır." (bk.
Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı.
2. Bir delil görseler, yüz çevirirler ve "Süregelen bir sihirdir." derler.
3. Yalanladılar ve kendi heva ve heveslerine uydular. Oysa her işin varacağı bir yer
vardır.
4. Onlara, kendilerini kötülükten vazgeçirecek, yeteri kadar haberler gelmiştir.
5. Bu, üstün bir hikmettir; ama uyarılar fayda vermez.
6. Öyleyse onlardan yüz çevir. Davetçinin
(onları) görülmedik korkunç bir şeye çağırdığı günü (hatırla).

CÜZ: 27, SÛRE: 54
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7. Gözleri (şiddetli dehşetten) yere bakar
bir hâlde, dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar.
8. (Dehşet ve ıstırap içinde) boyunlarını
uzattıkları hâlde davetçiye koşarlarken,
küfre sapanlar, "Bu, zorlu bir gündür."
derler.
9. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Kulumuzu yalanladılar ve, "Delidir." dediler. Böylece (kulumuz Nuh)
engellendi.
10. "Ben yenildim, bana yardım et." diye
Rabbi'ne yalvardı.
11. Bunun üzerine göğün kapılarını devamlı akan bir su ile açtık.
12. Ve yeryüzünü yardık, birçok kaynak-
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lar fışkırttık. (Her iki) su, takdir edilmiş bir işin olması için birleşti.
13. Onu tahtalardan yapılmış, çivilerle
çakılmış bir bineğe (gemiye) bindirdik.
14. İnkâr edilmiş olana (Nuh'a) mükâfat
olarak verdiğimiz gemi, gözlerimizin
önünde akıp gidiyordu.
15. Andolsun ki, biz onu (gemiyi) bir ibret olarak bıraktık; ibret alan yok mu?
16. Benim azabım ve uyarmam nasılmış?!
17. Kur'ân'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mu?
18. Ad kavmi de (peygamberini) yalanladı. Benim azabım ve uyarmam
nasılmış?!
19. Üzerlerine, uğursuzluğu devamlı
bir günde dondurucu korkunç bir rüzgar gönderdik.
20. İnsanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi kopararak yere seriyordu.
21. Benim azabım ve uyarmam nasılmış?!
22. Kur'ân'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mu?
23. Semud kavmi de uyarıcıları yalanladı.
24. "Bizden olan bir beşere mi uyacağız?! O zaman biz sapıklık ve delilik
etmiş oluruz." dediler.
25. "Vahiy, aramızdan ona mı verilmiş?! Hayır; o, kendini beğenmiş bir
yalancıdır."
26. Yarın, kimin kendini beğenmiş yalancı olduğunu bilecekler.
27. Biz, onları denemek için dişi deveyi göndereceğiz. Artık onları gözetle
ve sabret.
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28. Onlara, suyun aralarında (dişi deve
ile onların arasında) paylaştırıldığını ha
ber ver. Her biri, kendi içme sırasında
hazır olsun.
29. Ama onlar, arkadaşlarını çağırdılar; o
da (kılıcını) kaptı ve devenin ayaklarını
biçti.
30. Benim azabım ve uyarmam nasılmış?!
31. Üzerlerine bir çığlık gönderdik, ağılcının (koyunlar için topladığı) kurumuş
ot gibi oldular.
32. Kur'ân'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mu?
33. Lut'un kavmi de uyarıcıları yalanladı.
34. Biz de üzerlerine taşları savuran bir
rüzgar gönderdik. Sadece Lut'un ailesini
seher vakti kurtardık.
35. Bu, katımızdan bir nimetti. Şükredene işte böyle mükâfat veririz.
36. (Lut,) onları bizim şiddetli azabımıza
karşı uyardı; ama onlar bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp direttiler.
37. Andolsun ki onlar, Lut'tan konuklarını kendilerine teslim etmesini istediler.
Bunun üzerine gözlerini kör ettik. "Azabımı ve uyarmalarımı tadın!" (dedik.)

mı hayırlıdırlar?! Yoksa sizler için kitaplarda bir beraat mı var?!

38. Andolsun ki onları, sabah erken, kalıcı bir azap yakaladı.

45. Yakında toplulukları bozguna uğrayacak, arkalarını dönüp kaçacaklardır.

39. "Azabımı ve uyarmalarımı tadın!"
(dedik.)
40. Kur'ân'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mu?
41. Andolsun ki, Firavun ailesine uyarılar geldi.
42. Ama onlar, ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Bunun üzerine onları, üstün ve
güçlü birine yakışır bir şekilde yakaladık.
43. Sizin kâfir olanlarınız onlardan daha

44. Yoksa, "Biz güçlü ve galip bir topluluğuz." mu diyorlar?!

46. Onlara vaat edilen azâbın mukadder
zamanı ise, kıyamet günüdür. Kıyametin
azâbı, daha korkunç ve daha acıdır.
47. Doğrusu, suçlular, sapıklık ve ateş alevleri içindedirler.
48. O gün ateşe yüzüstü sürüldüklerinde,
(onlara şöyle denir:) "Tadın cehennemin
elemli ateşini!"
49. Şüphesiz, biz her şeyi bir ölçüye göre
yaratmışızdır.
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Bu sûre Yüce Allah’ın isim veya sıfatlarından olan "er-Rahmân" kelimesiyle başladığı için bu adı almıştır. İmam Musa
Kâzım (a.s)'dan Resulullah (s.a.a)'in şöyle
buyurduğu nakledilmiştir: "Her şeyin bir
gelini vardır. Kur'ân'ın gelini de Rahman
Sûresi'dir." (bk. Cevamiu'l-Cami Tefsiri.) Bu
sûreyi okuma adabında, "Fe-bi-eyyi âlâi
rebbikuma tukezziban"dan sonra "Lâ bi
şey'in min âlâike rebbi ukezzib" (Rabbim!
senin nimetlerinden hiçbirini yalanlamıyorum) demenin müstehap olduğu Resulullah (s.a.a)'den ve İmam Sadık (a.s)'dan
nakledilmiştir ve böyle okumak için birçok
mükâfat ve sevap nakledilmiştir.
Bu mükâfatlar arasında, kişinin o
gün eceli gelmiş olsa, şehit olarak ölmesi ve iki melek tarafından
Allah'ın izni ile korunması da vardır." (bk.Nuru's-Sekaleyn Tefsiri.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1-2. Rahman (olan Allah) Kur'ân-ı öğretti.
3. İnsanı yarattı.
4. Ona açıklamayı öğretti.
5. Güneş ve Ay bir hesap üzeredirler.
6. Bitki ve ağaç secde ederler.
50. Bizim emrimiz, bir göz kırpması gibi bir
şeydir.
51. Andolsun, sizin benzerlerinizi helak ettik; öğüt alan yok mu?
52. Yaptıkları her şey, kitaplarda mevcuttur.
53. Küçük ve büyük her iş, satır satır yazılmıştır.
54. Şüphesiz, takva sahipleri, cennet bahçelerinde ve ırmakların kenarındadırlar.
55. Güçlü bir hükümdarın (Allah'ın) katında, doğruluk meclisindedirler.

(55)

7. Göğü O yükseltti ve teraziyi koydu.
8. Terazide haddi aşmayın diye.
9. Tartmayı adaletle yapın ve teraziyi eksik tutmayın.
10. Yeri insanlar için yarattı.
11. Orada meyve ve salkımlı hurma
ağaçları vardır.
12. Kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.
13. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?
14. İnsanı, pişmiş çamura benzer kuru
bir balçıktan yarattı.

RAHMÂN SÛRESİ

15. Cini de dumansız ateşin alevinden
yarattı.

Mekke'de inmiştir. Bazılarına göre sadece 29.
ayeti Medine'de inmiştir. 78 ayettir.

16. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?
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17. O, iki doğunun Rabbi ve iki batının
Rabbidir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 158)

18. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?
19. İki denizi birbirine kavuşacak şekilde salıverdi.
20. Aralarında bir engel vardır sınırı
aşmazlar (birbirine karışmazlar).
21. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?
22. O ikisinden inci ve mercan çıkar.
23. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?
24. Denizde akıp giden, dağlar gibi yapılmış gemiler de O'nundur.
25. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?
26. Yeryüzünde bulunan herkes fanidir.
27. Yalnız Rabbinin yücelik ve ikram
sahibi zatı baki kalır.
28. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?
29. Göklerde ve yerde olan herkes O'ndan
isterler. O her gün yeni bir iştedir.
"Peygamber (s.a.a)'den şöyle nakledilmiştir: "Günahı bağışlamak, sıkıntıyı gidermek
ve bir topluluğu yükseltip diğerini alçaltmak Onun işindendir. (şanındandır)" (bk.
Mecmau'l-Beyan Tefsiri.)

30. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?
31. Ey insanlar ve cinler! Yakında kendimizi sizin hesabınıza ayıracağız.
32. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?
33. Ey cin ve insan topluluğu! Eğer göklerin ve yerin bucaklarından sızıp geçmeye gücünüz yetiyorsa, sızıp geçin.

Bir araç olmadan sızıp geçemezsiniz.
34. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
35. Üzerinize ateş kıvılcımları ve erimiş
bakır gönderilir de birbirinize yardım
edemezsiniz.
36. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
37. Gök yarılıp kırmızı sahtiyan gibi
olunca;
38. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
39. İşte o gün hiçbir insana da, cine de
günahı hakkında sorulmaz.
40. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

CÜZ: 27, SÛRE: 55
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48. İki cennet de çok yapraklı ağaç dallarıyla doludur.
49. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
50. İkisinde de akmakta olan iki pınar
vardır.
51. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
52. İkisinde de her meyveden iki tür vardır.
53. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
54. Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirilecek meyveleri yakındır.
55. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
56. O cennetlerde nazik bakışlı, önceden
ne bir insan, ne de bir cin dokunmuş
olan eşler vardır.
57. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
58. Sanki onlar yakut ve mercandırlar.

41. Suçular simalarından tanınırlar da perçemlerinden ve ayaklarından tutulurlar.
42. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
43. İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir.
44. Onlar cehennemle kaynar su arasında
dolaşırlar.
45. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
46. Rabbinin makamından korkana iki
cennet vardır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 159)

47. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

59. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
60. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir
şey midir?
61. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
62. O ikisinden aşağıda iki cennet daha
vardır.
63. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
64. Koyu yeşildirler.
65. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
66. İkisinde de sürekli fışkıran iki pınar
vardır.
67. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?
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68. İkisinde de meyve, hurma ağacı ve
nar vardır.
69. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?
70. O cennetlerde iyi huylu güzel kadınlar vardır.
71. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?
72. Çadırlarda korunan huriler vardır.
73. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?
74. Bunlardan önce onlara ne bir insan,
ne de bir cin dokunmuştur.
75. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?
76. Yeşil yastıklara ve nefis sergilere yaslanırlar.
77. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?
78. Yücelik ve ikram sahibi Rabbinin adı
ne yücedir!

(56)
VÂKIA SÛRESİ
Mekke'de inmiştir. Bazılarına göre sadece
82. ayeti Medine'de inmiştir. 96 ayettir.
Bu sûrenin ilk ayetinde "Vâkıa" kelimesi geçer ve bu isimle anılır. Resulullah (s.a.a)'in
şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Vâkıa Sû
resi'ni her gece okursa, asla çaresizlikle
karşılaşmaz." İmam Sadık (a.s)'dan şöyle
nakledilmiştir: "Kim her cuma gecesi Vâkıa
Sûresi'ni okursa, Allah onu sever ve bütün
halka sevdirir; dünyada asla zorluk ve fakirlik çekmez, dünya afetlerinden bir afet
görmez ve Emirü'l-Müminin'in arkadaşlarından olur. Bu sûre, Hz. Ali (a.s)'a mahsustur;
kimse onunla bu sûrede ortak değildir." (bk.
es-Safî Tefsiri, Mecmau'l-Beyan ve Sevabu'lA'mal kitaplarından naklen.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. O olay gerçekleştiği zaman.
2. Onun gerçekleşmesinde bir yalan yoktur.

3. O, alçaltıcı ve yücelticidir.
4. Yer şiddetle sarsıldığı,
5. Dağlar ufalandığı,
6. Toz duman olup savrulduğu
7. Ve siz üç sınıf olduğunuz zaman:
8. Uğurlular; uğurluların durumu ne güzel!
9. Uğursuzlar; uğursuzların durumu ne
kötü!
10. Bir de önde olanlar, önde olanlar.
11. İşte onlar, (Allah'a) yakınlaştırılmış olanlardırlar.
12. Nimetlerle dolu cennetlerdedirler.
13. Onların birçoğu öncekilerdendir.
14. Birazı da sonrakilerdendir.
15. Mücevherlerle süslü tahtlar üzerinde,
16. Karşılıklı oturup onlara yaslanırlar.
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27. Amel defteri sağ eline verilenler;
amel defteri sağ eline verilenlerin durumu ne güzel!
28. Dikensiz sedir ağaçlarının,
29. Meyveleri salkım salkım dizilmiş
muz ağaçlarının,
30. Uzamış gölgelerin,
31. Çağlayan suların,
32-33. Ne tükenen, ne de yasaklanan
bol meyvelerin
34. ve yüksek döşeklerin içindedirler.
35. Gerçekten biz o hurileri özel bir yaratılışla yarattık.
36-37. Onları, eşlerine düşkün, yaşıt
bakireler kıldık.
38. Amel defteri sağ eline verilenler için.
39. Bunların birçoğu öncekilerdendir.
40. Birçoğu da sonrakilerdendir.
41. Amel defteri sol eline verilenler;
amel defteri sol eline verilenlerin durumu ne kötü!
17. Çevrelerinde (hizmet için) ölümsüz
gençler dolaşırlar.
18. Main çeşmesinden doldurulmuş bardaklar, ibrikler ve kadehlerle.
19. Bu içkiden ne başları ağrır ve ne de
akılları gider.
20. Ve beğendikleri meyvelerle.
21. Gönüllerinin istediği kuş etleriyle.
22. Onlara iri gözlü huriler var.
23. Sedef içinde korunmuş inciler gibi.
24. Bunlar, yaptıklarına karşılık olarak
(onlara verilir).
25. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir
laf işitmezler.
26. Duydukları söz, sadece "selam" ve
"esenlik"tir.

42. Yakıcı bir rüzgârın ve kaynar suyun,
43-44. serin ve hoş olmayan kapkara
dumandan bir gölgenin içindedirler.
45. Çünkü onlar, bundan önce refah
içinde şımarmışlardı.
46. Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı.
47. "Ölüp toprak ve kemik olduğumuzda tekrar mı diriltileceğiz?!" diyorlardı.
48. "Bizim ilk atalarımız da mı?!"
49. De ki: "Şüphesiz, hem öncekiler,
hem de sonrakiler,"
50. "Bilinen bir günün buluşma vaktinde mutlaka bir araya toplanacaklardır."
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51. Sonra siz ey yalanlayan sapıklar!
52. Mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz.
53. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.
54. Üstüne de kaynar su içeceksiniz.
55. Susamış develerin su içmeleri gibi.
56. İşte ceza ve mükâfat gününde onların ağırlanması böyledir.
57. Sizi biz yarattık. O hâlde tasdik etmeniz gerekmez mi?!
58. Döktüğünüz meniyi gördünüz mü?
59. Onu siz mi yaratıyorsunuz,
yoksa yaratan biz miyiz?
60. Aranızda ölümü biz takdir ettik.
Yerinize benzerlerinizi getirmede ve
sizi bilmediğiniz bir âlemde yeniden
var etmede önümüze de geçilemez.
62. Geçekten siz, ilk yaratılışı bildiniz.
O hâlde ders almaz mısınız?
63. Ektiğinizi gördünüz mü?

69. Onu siz mi buluttan indirdiniz, yoksa
indiren biz miyiz?
70. Dileseydik, onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?
71. Yaktığınız ateşi gördünüz mü?

64. Onları siz mi bitiriyorsunuz, yoksa
bitiren biz miyiz?

72. Onun ağacını siz mi oluşturdunuz,
yoksa oluşturan biz miyiz?

65. Dileseydik, onu kuru çerçöp yapardık da şaşar kalırdınız.

73. Biz onu, bir ibret ve çölde oturanlar
için bir meta yaptık.

66. "Biz ziyana uğradık!"

74. Öyleyse büyük Rabbinin adını tesbih et.

67. "Hatta biz mahrum kaldık!" (derdiniz).

75. Yıldızların yerlerine yemin ederim,

68. İçtiğiniz suyu gördünüz mü?

76. Bilseniz bu büyük bir yemindir,
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87. onu geri çevirmiyorsunuz?! Şayet
doğru söyleyenlerden iseniz?!
88. Eğer (ölen kişi, Allah'a) yakınlaştırılmış olanlardan ise,
89. Ona rahatlık, güzel kokulu gül ve
nimetlerle dolu cennet vardır.
90. Eğer amel defteri sağ eline verilenlerden ise,
91. (Ona,) "Selam olsun sana, amel defteri sağ eline verilenlerden." (denir.)
92. Fakat eğer sapık yalanlayıcılardan ise,
93. Kaynar su ile ağırlanır
94. ve cehenneme atılır.
95. Kuşkusuz, bu, kesin bilginin özüdür.
96. Öyleyse büyük Rabbinin adını tesbih et.

(57)
HADÎD SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 29 ayettir.

80. O, âlemlerin Rabbinden indirilmedir.

Bu sûre 25. ayetinde demir anlamında
“hadîd” kelimesini içerdiği için bu adla adlandırılmıştır. İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Hadid ve Mücadele
sûrelerini bir farz namazında okumayı âdet
edinirse, Allah ona, ölünceye kadar azap
etmez, kendisi ve ailesi asla bir kötülüğe
uğramaz ve bedeni her türlü afetten uzak
olur." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

81. Şimdi siz, bu sözü hafife mi alıyorsunuz?!

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

82. Rızkınızı (nasibinizi) onu yalanlamak
mı yapıyorsunuz?!

1. Göklerde ve yerde bulunan her şey
Allah'ı tesbih ederler. O, üstündür ve
hikmet sahibidir.

77. Kuşkusuz bu kitap, değerli Kur'ân'dır.
78. Saklı bir kitaptadır.
79. Tertemiz kılınmış olanlardan başkası
ona dokunamaz.

83. Öyleyse niçin can boğaza dayandığında,
84. Ki o zaman siz bakar durusunuz
85. Ve biz ona sizden daha yakınız, fakat
siz görmezsiniz,
86. Eğer ceza görmeyecekseniz, öyleyse
niçin

2. Göklerin ve yerin hükümranlığı
O'nundur. O, diriltir ve öldürür ve
O'nun her şeye gücü yeter.
3. O ilktir, sondur, aşikârdır, gizlidir.
O, her şeyi bilendir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 160)
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4. Gökleri ve yeri altı günde yaratan
O'dur. Sonra Arş'a hâkim oldu; yere gireni ve oradan çıkanı, gökten ineni ve
oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız,
O sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı görmektedir.
5. Göklerin ve yerin hükümranlığı
O'nundur. Bütün işler, ancak Allah'a
döndürülür.
6. Geceyi gündüze geçirir (katar) ve
gündüzü de geceye geçirir. O, gönüllerde olanı hakkıyla bilir.
7. Allah'a ve Peygamberi'ne iman edin
ve yararlanmada sizi başkalarının yerine geçirdiği şeylerden (Allah yolunda) harcayın. Sizden iman edip (Allah
yolunda) harcayan kimselere büyük
bir mükâfat vardır.
8. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı hâlde niçin Allah'a
iman etmiyorsunuz?! Halbuki eğer
iman etmiş kimseler iseniz, O sizden
sağlam bir söz almıştı.

9. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için
kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Ve
kuşkusuz, Allah size karşı şefkatli ve
merhametlidir.
10. Size ne olmuş da Allah yolunda infak
etmiyorsunuz?! Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Sizden Mekke'nin
fethinden önce infak eden ve savaşanlar
(diğerleriyle) eşit değildirler.
Onlar, derece olarak sonradan harcayan ve
savaşanlardan daha üstündürler. Allah, hepsine de güzel mükâfat vadetmiştir. Allah, yaptıklarınızdan iyice haberdardır.

11. Kat kat geri vermesi üzere Allah'a
güzel bir borç veren kimdir? Ayrıca ona,
(ahirette) değerli bir mükâfat da vardır.
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diye seslenirler. Onlar, "Evet, ama siz,
Allah'ın emri (ölüm) gelip çatıncaya
kadar kendinizi büyük imtihanlara
soktunuz, bekleyip durdunuz, şüpheye kapıldınız, kuruntular sizi aldattı ve
o aldatıcı (Şeytan), sizi Allah hakkında
aldattı." derler.
15. "Bugün artık sizden ve küfre sapan
kimselerden bir bedel alınmaz. Barınağınız ateştir. Size layık olan orasıdır.
Ne kötü bir dönüş yeridir!"
12. O gün mümin erkekler ve mümin
kadınların nurlarının önlerinden ve sağ
yanlarından hareket ettiğini görürsün.
(Onlara şöyle denir:) "Bugün müjdeniz,
altlarından nehirler akan temelli kalacağınız cennetlerdir. İşte bu, büyük başarıdır."
13. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar, iman eden kimselere, "Bizi
bekleyin, nurunuzdan bir parça alalım."
derler. (Onlara,) "Arkanıza dönün de nur
arayın." denir. Bu sırada aralarına içinde
rahmet, dışı ise azaba yönelik olan kapılı
bir sur çekilir.
14. Onlara (iman edenlere), "Biz (dünyada) sizinle beraber değil miydik?!"

16. İman edenler için, Allah'ın anılması
ve inen hak (Kur'ân) karşısında kalplerinin yumuşayıp titremesinin ve daha
önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmesiyle kalpleri katılaşan ve birçoğu fasık (yoldan
çıkmış) olan kimseler gibi olmamalarının zamanı daha gelmedi mi?!
17. Bilin ki Allah, ölümünden sonra
yeri diriltir. Düşünesiniz diye ayetleri
size açıkladık.
18. Sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel borç verenlere kat kat geri ödenir ve onlar için
(ahirette) değerli bir mükâfat vardır.
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19. Allah'a ve peygamberlerine iman
edenler, işte onlar, Rablerinin katında
gerçek doğrular ve şahitlerdir; onlara
da onların mükâfatları ve nurları vardır. Kâfir olan ve bizim ayetlerimizi
yalanlayanlar ise, cehennem ehlidirler.
20. Bilin ki, kuşkusuz dünya hayatı oyun, eğlence, süslenme, aranızda
övünme, mal ve evlat çokluğuna düş
künlükten ibarettir; Dünya hayatı
bir yağmura benzer, bitirdiği bitkiler
ekincileri sevindirir. Sonra (o bitkiler)
kurur da sen onun sapsarı olduğunu
görürsün; sonra da çerçöp olur. Ahirette ise (kâfirler için) çetin bir azap ve
(müminler için) Allah katından bağışlanma ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir geçimlikten başka bir
şey değildir.
21. Rabbinizden olan bağışlanma ve
Allah'a ve peygamberlerine iman eden
ler için hazırlanmış olan, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennet
için yarışın. İşte bu, Allah'ın dilediğine
verdiği bir lütuftur. Allah, büyük lütuf
sahibidir.
22. Yeryüzünde ve kendi nefsinizde
meydana gelen her musibet, ortaya çı-

karmadan önce mutlaka bir kitapta yazılıdır. Kuşkusuz, bu Allah'a göre kolaydır.
23. Bu, elinizden çıkana üzülmemeniz ve
size verilene sevinmemeniz içindir. Allah, kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.
İmam Ali (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Zühdün tamamı, Kur'ân'da iki kelimede açıklanmıştır: "Bu, elinizden çıkana üzülmemeniz ve
size verilene sevinmemeniz içindir." Kim geçmişe üzülmez ve gelecek için de sevinmezse,
o zühdün her iki yanını almıştır."

24. Onlar, cimrilik eder ve insanları da
cimriliğe emrederler. Kim (infak etmekten) yüz çevirirse, (bilsin ki,) Allah ganidir ve övgüye layıktır.
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25. Gerçekten biz elçilerimizi apaçık delillerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta
tutsunlar diye onlarla birlikte kitap ve ölçü
indirdik. Demiri de indirdik, onda çetin
bir güç ve insanlar için faydalar vardır. Bir
de Allah, kendisine ve peygamberlerine
gıyapta yardım edenleri bilmek istiyordu.
Şüphesiz, Allah güçlüdür ve üstündür.
26. Gerçekten biz Nuh'u ve İbrahim'i
(peygamber olarak) gönderdik ve peygamberliği ve kitabı onların soylarında
kıldık. Onların bir kısmı hidayete ermiştir; birçoğu da fasıktırlar.
27. Sonra onların izinden peygamberlerimizi gönderdik. Bunların ardından
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Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik ve
ona İncil'i verdik. Ona uyanların yüreklerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince;
biz bunu onlara yazmadık; fakat kendileri Allah'ın rızasını kazanmak için
onu çıkardılar. Ama onu da gereğince
gözetmediler. Biz de içlerinden iman
edenlere mükâfatlarını verdik; ama
onlardan çoğu fasıktırlar.
28. Ey iman edenler! Allah'tan korkun
ve Peygamberi'ne iman edin ki, size
rahmetinden iki pay versin, sizin için
ışığında yürüyeceğiniz bir nur var etsin ve sizi bağışlasın. Allah, bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir.
29. Böylece Kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyin onların gücü dâhilinde
olmadığını, lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediğini verdiğini bilsinler. Allah, büyük lütuf sahibidir.
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(58)
MÜCÂDELE SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 22 ayettir.
Birinci ayetinde Evs b. Samit’in eşinin Resulullah (s.a.a) ile kocası hakkında mücadelesine (tartışmasına) işaret edildiği için bu
sûreye Mücâdele adı verilmiştir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Kocası hakkında seninle tartışan ve
Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz, Allah
işitendir, görendir.
2. İçinizden kadınlarını zihar edenler,
(bilsinler ki) kadınları onların anaları
değildir. Anaları, yalnız onları doğuran
kadınlardır. Kuşkusuz, onlar çirkin ve
yalan bir söz söylüyorlar. Kuşkusuz,
Allah affedendir, bağışlayandır.
"Zihar" cahiliye dönemindeki bir gelenk
üzere, erkeğin eşinden sürekli olarak ayrılmak istediğinde eşine, "Sen bana, anamın
sırtı gibisin." demesidir.

3. Kadınlarını zihar edenler ve sonra
dedikleri sözden dönenler, eşleriyle temas etmeden önce bir köle azat etmelidirler. Size öğütlenen budur. Allah,
yaptıklarınızdan haberdardır.
4. Buna imkân bulamayan, eşiyle temas etmeden önce art arda iki ay oruç

tutma lıdır. Buna gücü yetmeyen, altmış yoksulu doyurmalıdır. Bu hüküm,
Allah'a ve Peygamberi'ne iman etmeniz
içindir. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kâfirler için ise acı bir azap vardır.
5. Kuşkusuz, Allah ve Resulü'ne karşı
çıkanlar, kendilerinden öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanacaklardır. Gerçekten biz apaçık ayetler indirmişizdir.
Kâfirler için ise alçaltıcı bir azap vardır,
6. Allah'ın onları diriltip yaptıkları işleri
kendilerine bildireceği gün. Allah, onları
bir bir saymış, onlar ise unutmuşlardır.
Allah, her şeye şahittir.
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lerinde, Allah'ın seni selamlamadığı
biçimde seni selamlıyorlar ve kendi
içlerinde, ''Niçin Allah bu söylediklerimizden ötürü bize azap etmiyor?''
diyorlar. Girecekleri cehennem onlara
yeter. Ne kötü dönüş yeridir orası!

7. Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı
da bildiğini görmüyor musun? Her üç kişinin gizli konuşmalarında dördüncüleri
mutlaka O'dur. Her beş kişinin gizli konuşmalarında altıncıları mutlaka O'dur.
Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, O, mutlaka
onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü
yaptıklarını onlara bildirecektir. Kuşkusuz, Allah her şeyi bilendir.
8. Gizli konuşmaktan men edilen, sonra
tekrar men edildikleri şeyi yapmaya kalkışarak günah, haksızlık ve Peygamber'e
karşı gelmek hakkında bir birleriyle gizli
konuşanları görmedin mi? Sana geldik-

9. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuzda günah işleme, haksızlık
etme ve Peygamber'e karşı gelme hususunda konuşmayın. İyilik ve takvayı
konuşun. Huzurunda toplanacağınız
Allah'tan korkun.
10. Gizli konuşmalar, iman edenleri
üzmek için Şeytan tarafından ortaya
çıkarılır. Oysa Allah'ın izin olmadan
Şeytan onlara bir zarar dokunduramaz. Müminler, yalnız Allah'a tevekkül etsinler.
11. Ey iman edenler! Size, "Meclislerde
yer açın." denilince, yer açın ki, Allah
da (cennette) size yer açsın. "Kalkın, "
denilince de kalkın ki, Allah da içinizden iman edenleri ve kendilerine ilim
verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah,
yaptıklarınızdan iyice haberdardır.
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12. Ey iman edenler! Peygamberle gizli
olarak konuşacağınız zaman, konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu,
sizin için daha iyi ve daha temizleyicidir. Eğer bir şey bulmasanız, (bilin
ki) Allah bağışlayandır ve merhamet
edendir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 161)

13. Gizli konuşmanızdan önce sadakalar vermekten korktunuz mu?! Bunu
yapmadığınıza ve Allah tövbenizi kabul ettiğine göre, artık namazı hakkıyla
kılın, zekâtı verin, Allah'a ve Resulü'ne
itaat edin. Allah, yaptıklarınızdan iyice haberdardır.
14. Allah'ın gazap ettiği bir topluluğu
kendilerine dost ve koruyucu edinenleri görmedin mi? Bunlar, ne sizdendirler, ne de onlardan. (Bunu) bildikleri hâlde yalan yere yemin ediyorlar.
15. Allah, onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onların yaptıkları ne kötüdür!
16. Yeminlerini kendilerine siper yaparak (halkı) Allah'ın yolundan alıkoydular. Onlar için aşağılayıcı bir azap
vardır.
17. Ne malları, ne de çocukları Allah'a
karşı onlara bir yarar sağlamaz. Onlar,
ateş ehlidirler ve orada sürekli kalırlar.
18. Allah'ın onların hepsini dirilteceği gün, size yemin ettikleri gibi O'na
da yemin ederler ve doğru bir yol

üzere olduklarını sanırlar. İyi bilin ki
onlar, yalancıdırlar.
19. Şeytan, onlara egemen olmuş ve Al
lah'ı anmayı onlara unutturmuştur. İşte
onlar, Şeytan'ın hizbidirler. İyi bilin ki,
Şeytan'ın hizbi, gerçek ziyana uğrayanlardır.
20. Gerçekten Allah ve Peygamberi'ne
düşmanlık edenler, işte onlar, alçakların
arasındadırlar.
21. Allah, "Ben ve peygamberlerim mutlaka galip ve muzaffer olacağız." diye
yazmıştır. Kuşkusuz, Allah güçlüdür ve
üstündür.
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Bu adı 2. ayetindeki "Haşr" kelimesinden
alır. Resulullah (s.a.a)'in şöyle dediği nakledilmiştir:
"Kim Haşr Sûresi'ni okursa, cennet, cehennem, Arş, kürsi, hicab, yedi kat gök, yedi
kat yer, hava, rüzgâr, kuşlar, ağaçlar, dağlar, canlılar, güneş, ay, melekler, hepsi top
yekûn ona rahmet ve mağfiret dilerler. Eğer
o gün veya o gece ölürse, Allah'ın dilemesiyle şehit olarak ölür." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

22. Allah'a ve ahiret gününe iman eden
bir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri veya kabileleri olsa dahi, Allah'a ve
Peygamberi'ne düşmanlık edenleri sevdiğini görmezsin. Allah, onların kalplerine
imanı yazmış ve kendi katından bir ruh ile
onları desteklemiştir. Onları (ağaçlarının)
altından ırmaklar akan, sürekli kalacakları
cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan
hoşnuttur, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. İşte onlar, Allah'ın hizbidirler. İyi bilin
ki, kurtuluşa erenler, Allah'ın hizbidir.

(59)
HAŞR SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 24 ayettir.

1. Göklerde bulunan her şey ve yerde
bulunan her şey, Allah'ı tesbih ederler.
O, üstündür ve hikmet sahibidir.
2. Kitap ehlinden kâfir olanları ilk
sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur.
Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da, kalelerinin Allah'a karşı
kendilerini koruyacağını sanmışlardı.
Ama Allah, beklemedikleri yerden onların üzerine geldi ve kalplerine korku
düşürdü; evlerini kendi elleriyle ve
müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey
görebilecek gözleri olanlar! İbret alın.
3. Eğer Allah onlara sürgünü yazmasaydı, dünyada onlara azap ederdi ve
ahirette onlara cehennem azabı vardır.
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4. Bu (ceza), onların Allah ve Resulü'ne
karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim
Allah'a karşı gelirse, (bilsin ki) Allah'ın
azabı çetindir.
5. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz veya kökleri üzerinde bırakmanız,
Allah'ın izni ile ve O'nun emrinden çıkanları aşağılamak içindi.
6. Allah'ın onlardan Peygamber'ine
döndürdüğü ganimetlere, siz at veya
deve sürmüş değilsiniz. Allah, peygamberlerini dilediği kimselere egemen
kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter.
7. Allah'ın o memleketlerin halkından
Peygamberi'ne döndürdüğü ganimetler; Allah'ın, Peygamber'in, Peygam
ber'in yakınlarının, (onlardan olan)
yetimlerin, yoksulların ve yolda kalanlarındır. Bu da o malın, içinizden
zenginler arasında dolaşan bir mal
olmaması içindir. Peygamber size ne
verdiyse onu alın ve sizi neden sakındırdıysa ondan sakının ve Allah'tan
korkun; kuşkusuz, Allah'ın azabı çok
çetindir.
8. (Bu hüküm) kendi yurtlarından ve
mallarından çıkarılan, Allah'ın lütfunu ve hoşnutluğunu arayan, Allah ve
Peygamberi'ne yardım eden muhacir fakirler içindir. İşte onlar, doğru olanlardır.
9. Ve onlardan önce Medine'ye yerleşen
ve imanı yurt edinenler (ensar) içindir.
Bunlar, kendilerine hicret edenleri severler ve onlara verilenlere gönüllerinde bir istek hissetmezler. Kendileri
zaruret içinde olsalar bile, onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsindeki
cimrilikten korunursa, işte onlar, kurtuluşa erenlerdir.

İmamların tasarruf ettikleri mallar üç kısımdır: 1Müslümanlardan zekat olarak aldıkları mallar.
Bununla ilgili hüküm innemessedakatu (Tevbe: 60) ve diğer bir çok ayette açıklanmıştır.
2- Ganimetler ve kazançlar bu da ve enema
ganimtum ayetinde (Enfâl: 41) açıklanmıştır.
Ganimetlerden maksat savaşla düşmandan
alınan mallar ve diğer kazançlardır. 3- Fey'i,
yani savaşsız olarak düşmandan alınan mallar. Düşmanın anlaşma gereği verdiği mallar
gibi. İşte bu ayetler bu üçüncü kısma aittir. Hz.
Ali ve Ehl-i Beyt imamlarından gelen hadislere göre bu üçüncü kısmın tümü Peygamber'e
ve Ehl-i Beyt'e aittir. 8. ve 9. ayetlerden anlaşılacağı üzere bu malların Peygamber ve Ehl-i
Beyt'e tahsis edilmesinin sebebi bu malların diğer fakir Müslümanlara ulaşmasını sağlamaktır. Çünkü Peygamber ve Ehl-i Beyt bu malları
ellerinde bulundurdukları takdirde bu mallar
ihtiyaç sahiplerine ulaşır ve onların ihtiyaçları
karşılanır böylece malların belli bir zümrenin
elinde dolaşması engellenmiş olur.

CÜZ: 28, SÛRE: 59
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yardım etmezler; onlara yardım etseler bile, geri dönüp kaçarlar; sonra da
kendilerine yardım edilmez.
13. Yüreklerinde Allah'tan daha çok
sizin korkunuz vardır. Çünkü onlar,
anlamayan bir toplulukturlar.
10. Ve onlardan sonra gelenler içindir.
Bunlar: "Ey Rabbimiz! Bizi ve iman etmekte bizden öne geçmiş kardeşlerimizi
bağışla ve iman edenlere karşı kalplerimizde bir kin koyma! Kuşkusuz, sen şefkatlisin ve sürekli merhamet edensin."
11. Münafıkların, kitap ehlinden kâfir olan
kardeşlerine, "Siz çıkarılsanız, kesinlikle
biz de sizinle birlikte çıkarız; size karşı
asla kimseye itaat etmeyiz ve size karşı savaş açılırsa, mutlaka size yardım ederiz."
dediklerini görmedin mi? Ama Allah, onların yalan söylediklerine şahittir.
12. Onlar çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar; onlara karşı savaş açılsa, onlara

14. Onlar, toplu olarak sizinle, ancak
sağlam şehirlerde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarında savaşları şiddetlidir. Onları birlik sanırsın, oysa kalpleri birbirinden ayrıdır.
Çünkü onlar, düşünmeyen bir toplulukturlar.
15. Onların durumu, kendilerinden
önce yakın geçmişte işlerinin vebalini
tadan öncekilerin durumu gibidir ve
onlara acı bir azap vardır.
16. Durumları, Şeytan'ın durumuna
benzer ki insana, "İnkâr et." dedi. İnsan inkâr edince, "Ben senden uzağım;
ben, âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarım." dedi.
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17. O ikisinin sonu, ebedi kalacakları
ateşte yanmak oldu. İşte bu, zalimlerin
cezasıdır.
18. Ey iman edenler! Allah'tan korkun
ve herkes, yarın için ne hazırladığına
baksın. Allah'tan korkun. Kuşkusuz,
Allah, yaptıklarınızdan iyice haberdardır.
19. Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini onlara unutturduğu kimseler
gibi olmayın. İşte onlar, yoldan çıkmış
kimselerdir.
20. Cehennem ehli ile cennet ehli eşit olmazlar; başarılı olanlar, cennet ehlidir.
21. Eğer bu Kur'ân'ı bir dağa indirseydik, onun Allah korkusundan tevazu
ederek dağıldığını görürdün. Bu örnekleri, belki düşünürler diye insanlara veriyoruz.
22. O, kendisinden başka hiçbir ilah
olmayan Allah'tır. Gizliyi de, açığı da
bilir. O, Rahman'dır ve Rahim'dir.
23. O, kendisinden başka hiçbir ilah
olmayan Allah'tır. Hükümrandır, münezzehtir, esenliktir, mümindir, ege-

mendir, üstündür, cebbardır ve uludur.
Allah, ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
24. O; yaratan, yaratığını eksiksiz yapan
ve biçimlendiren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olan her
şey O'nu tesbih eder. O, üstündür ve hikmet sahibidir.
İmam Sadık (a.s), babasından, o da dedelerinden, onlar da Emirü'l-Müminin'den şöyle
nakleder: "Allah'ın doksan dokuz ismi vardır.
Kim onları sayarsa, cennete girer." Sonra o
isimleri zikretmiştir. Şeyh Saduk, bu hadisi aktardıktan sonra şöyle der: "Saymaktan maksat,
bu isimleri bilmek ve manalarına tam olarak
vâkıf olmaktır; sadece saymak değildir." (bk.
es-Safî, et-Tevhid'den naklen.)

CÜZ: 28, SÛRE: 60
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nınızı dost edinmeyin. Onlar, size gelen
hakkı inkâr edip Peygamber'i ve sizi,
RabbinizAllah'a iman ettiniz diye yurtlarınızdan çıkarıyor ama siz onlara sevgi
gösteriyor ve onlarla gizlice dostluk kuruyorsunuz. Ben, sizin gizlediğinizi de
açığa vurduğunuzu da daha iyi bilirim.
Sizden kim bu işi yaparsa, gerçekten
doğru yoldan sapmıştır.
2. Eğer sizi ele geçirirlerse, size düşman
kesilirler; ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve kâfir olmanızı isterler.
3. Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size bir yarar sağlamaz; Allah, sizi
birbirinizden ayırır. Allah, yaptıklarınızı
iyice görmektedir.

(60)
MÜMTEHİNE SURESİ
Medine'de inmiştir; 13 ayettir.
Bu sûre adını 10. ayetinde yer alan onları imtihan edin anlamında olan “femtehinûhunne”
kelimesinden alır. “Mümtehine” sınanmış, imtihan edilmiş anlamındadır. İmam Zeynelabidin
(a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Mümtehine Sûresi'ni farz ve nafile namazlarında okursa, Allah onun kalbini iman için imtihan eder,
gözünü aydınlatır, asla fakirliğe uğramaz ve
Allah'ın izniyle kendisi ve çocukları deliliğe duçar olmazlar." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Ey iman edenler! Benim yolumda cihad
etmek ve rızamı kazanmak için (yurdunuzdan) çıkmış iseniz, düşmanımı, ve düşma-

4. Gerçekten İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir örnek
vardır. Hani onlar, kavimlerine demişlerdi ki: "Biz sizden ve sizin Allah'ı bırakıp
taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz.
Bir tek Allah'a iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda kalıcı bir düşmanlık
ve nefret belirmiştir." Sadece İbrahim'in
babasına, ''Senin için bağışlanma dileyeceğim; ama Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez."
demesi hariç. "Ey Rabbimiz! Yalnız sana
dayandık, sana yöneldik ve dönüş de ancak sanadır."
Yani, İbrahim'in güzel örnek oluşu bu konuyu içine almaz. Buna göre, kâfir olan bir
yakın için bağışlanma dilememek gerekir.
(bk. Cevamiu'l-Cami Tefsiri.)

5. "Ey Rabbimiz! Bizi kâfir olanlara bir
imtihan vesilesi yapma. Bizi bağışla ey
Rabbimiz! Kuşkusuz, sen üstünsün ve
hikmet sahibisin."

549

MÜMTEHİNE SÛRESİ

CÜZ: 28, SÛRE: 60

6. Gerçekten onlarda size, Allah'ı ve
ahiret gününü uman kimselere güzel
bir örnektir. Kim yüz çevirirse, (bilsin
ki) kuşkusuz, Allah zengindir ve övgüye layıktır.
7. Umulur ki Allah, sizinle onlardan
düşman olduklarınız arasında bir
dostluk meydana getirir. Allah güçlüdür, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
8. Allah, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan
kimselere iyilik etmenizi ve adaletli
davranmanızı yasaklamıyor. Allah,
adaletli davrananları sever.
9. Allah, yalnız din hakkında sizinle
savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran
ve çıkarılmanıza destek olanları dost
edinmeyi size yasaklıyor. Kim onlarla
dost olursa, işte onlar, zalimlerdir.
10. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size gelince, onları
imtihan edin. Allah, onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer onların mümin olduklarını bilirseniz, artık onları
kâfirlere geri çevirmeyin. Ne bunlar
onlara helaldir, ne de onlar bunlara
helal olur. Onların (bu kadınlara) sarf

ettiklerini geri verin. Mehirlerini kendilerine Verdiğiniz takdirde bu kadınlarla
evlenmenizde size bir sakınca yoktur.
Kâfir kadınlarla evlilik bağınızı korumayın. Onlara sarf ettiğiniz mehri (geri) isteyin. Kâfir erkekler de (hicret eden mümin kadınlara) sarf ettikleri mehri (geri)
istesinler. Bu, Allah'ın hükmüdür; (onunla) aranızda hükmediyor. Allah bilendir,
hikmet sahibidir.
11. Eğer eşlerinizden biri kâfirlere katılırsa ve siz (onlara galip gelerek) bir ganimet elde ederseniz, (o ganimetten) eşleri
gitmiş olanlara, sarf ettikleri kadar verin
ve inandığınız Allah'tan korkun.

CÜZ: 28, SÛRE: 61
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(61)
SAFF SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 14 ayettir.
Bu sûre adını 4. ayetinde geçen “saflar halinde” anlamına gelen “Saffen” kelimesinden almaktadır. İmam Muhammed Bâkır
(a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim
Saff Sûresi'ni okur ve onu okumayı farz ve
nafile namazlarında âdet edinirse, Allah
onu meleklerinin ve mürsel peygamberlerinin safında yerleştirir." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Göklerde bulunan her şey ve yerde
bulunan her şey Allah'ı tesbih ederler.
O, üstündür ve hikmet sahibidir.
2. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz?

12. Ey peygamber! Mümin kadınlar, Al
lah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, zinadan oluşan çocukları
yalan olarak kocalarına isnat etmemek ve
iyi işlerde sana karşı gelmemek üzere seninle biat etmek için gelirlerse, onların biatlerini al ve onlara Allah'tan bağışlanma
dile. Kuşkusuz, Allah çok bağışlayandır.
13. Ey iman edenler! Allah'ın gazap ettiği
bir topluluğu dost edinmeyin. Kâfirlerin
kabirdekilerden ümit kestikleri gibi, onlar da ahiretten ümit kesmişlerdir.

Hişam b. Salim şöyle nakleder: İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle dedi: "Müminin mümin
kardeşine vaadi, kefareti olmayan adaktır.
Kim vaadine muhalefet ederse, ilk olarak
Allah'a karşı çıkmış ve O'nun gazabına
kendisini konu yapmıştır. İşte bu, Allah'ın şu
sözüdür: "Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz, Allah katında büyük
bir gazaba yol açar." (el-Kâfî, c.2, s.363.)

3. Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz, Allah katında büyük bir gazaba
yol açar.
4. Kuşkusuz, Allah kendi yolunda,
kurşun dökümü bir yapı gibi saflar hâ
linde savaşanları sever.
5. Hani Musa kendi kavmine, "Ey kavmim! Allah'ın size gönderdiği elçisi
olduğumu bildiğiniz hâlde niçin beni
incitiyorsunuz?" demişti. Onlar eğrilip sapınca, Allah da kalplerini eğriltti.
Allah, yoldan çıkan toplumu hidayete
erdirmez.
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6. Hani Meryem oğlu İsa, "Ey
İsrailoğulları! Kuşkusuz ben,
Allah'ın size göndermiş olduğu elçisiyim; önümdeki Tevrat'ı
doğruluyor ve benden sonra
gelecek Ahmed adlı peygamberi müjdeliyorum." demişti. Fakat o (peygamber) kendilerine apaçık delillerle gelince, "Bu, apaçık bir büyüdür." dediler.
7. İslam'a çağırıldığı hâlde yalan uydurup Allah'a isnat eden kimseden daha
zalim kim olabilir?! Allah, zalim topluluğu hidayet etmez.
8. Onlar, ağızlarıyla Allah'ın nurunu
söndürmek istiyorlar; oysa kâfirler istemeseler de, Allah kendi nurunu tamamlayacaktır.
9. Müşrikler istemese de dinini bütün
dinlere üstün kılmak için Peygambe
ri'ni hidayet ve hak din ile gönderen
O'dur.

olan Adn cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu, büyük başarıdır.
13. Allah katından bir zafer ve yakın bir
fetih olan sevdiğiniz diğer nimeti de size

10. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

verir. Müminleri (bununla) müjdele.

11. Allah'a ve Peygamberi'ne iman
eder, mallarınızla ve canlarınızla Allah
yolunda cihad edersiniz. İşte bu, eğer
bilseniz, sizin için daha iyidir.

lere, "Allah yolunda yardımcılarım kim-

12. (Böyle olursanız, Allah da) sizin
günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, ebedi

ve bir kesim de kâfir oldu. Biz de iman

14. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları
olun. Nitekim Meryem oğlu İsa, havarilerdir?" demişti. Havariler, "Biz Allah'ın
yardımcılarıyız." demişlerdi. Derken İs
railoğulları'ndan bir kesim iman etti
edenleri düşmanlarına karşı destekledik,
onlar da galip oldular.

CÜZ: 28, SÛRE: 62
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2. Okuma ve yazma bilmeyenler içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındıran, kitap
ve hikmeti onlara öğreten bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar, bundan önce
apaçık bir sapıklık içinde idiler.
3. Onlardan henüz kendilerine katılmamış diğer toplumlara da (Peygamber'i
göndermiştir).
4. Bu, Allah'ın lütfudur; onu dilediğine
verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

(62)
CUM'A SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 11 ayettir.
Bu sûre adını 9. ayetinde geçen "Cumua" ke
limesinden alır. İmam Sadık (a.s)'dan şöyle
dediği nakledilmiştir: "Şia olan mümine, cuma
gecesi Cum'a ve Sebbih'isme Rebbike'l-a'lâ
Sûrelerini, cuma günü ise öğle namazında
Cuma ve Münafikun Sûrelerini okumak vaciptir. Eğer bu ameli yaparsa, sanki Resulullah
(s.a.a)'in amelini yerine getirmiştir. Mükafatı
da, Allah'ın cenneti ona vermesi olur." (bk.
Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Göklerde olan her şey ve yerde olan
her şey hükümran, münezzeh, üstün ve
hikmet sahibi Allah'ı tesbih ederler.

5. Tevrat'ı taşımakla yükümlü tutulup
sonra onu taşımayanların durumu,
kitap yüklenmiş merkebin durumuna
benzer. Allah'ın ayetlerini yalanlayan
topluluğun durumu ne kötüdür! Allah,
zalim topluluğu hidayete erdirmez.
6. De ki: "Ey Yahudiler! Eğer diğer in
sanların değil, yalnız kendinizin Alla
h'ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız,
doğru sözlü iseniz, ölmeyi arzulayın."
7. Onlar, kendi elleriyle işledikleri suçlardan ötürü asla onu arzulamazlar.
Allah, zalimleri çok iyi bilendir.
8. De ki: "Kendisinden kaçtığınız ölüm,
mutlaka sizinle buluşacaktır. Sonra
gizliyi de, açığı da bilen Allah'a götürüleceksiniz ve O, yaptıklarınızı size
bildirecektir."
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9. Ey iman edenler! Cuma günü namazı için çağrıldığı zaman Allah'ın zikrine koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer
bilseniz, bu sizin için daha iyidir.
10. Namaz bitince yeryüzünde dağılın
ve Allah'ın lütfundan (kendi payınızı) arayın. Allah'ı çok anın, umulur ki
kurtuluşa erersiniz.
11. Bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelirler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: "Allah'ın katında olan,
eğlenceden ve ticaretten daha iyidir.
Allah, rızık verenlerin en iyisidir."

(63)
MÜNAFIKÛN SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 11 ayettir.
Bu sûre münafıklar hakkında indiği ve onların durumlarını açıkladığı için bu isimle
anılmıştır. Ayrıca, 1. ayetinde "Münafıkun"
kelimesi de geçmektedir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Münafıklar sana geldiklerinde, "Biz
senin, Allah'ın peygamberi olduğuna
şahitlik ederiz." dediler. Allah, senin
kendi peygamberi olduğunu bilir. Al-

lah, münafıkların yalancı olduklarına şahitlik eder.
2. Yeminlerini kendilerine siper yaparak
(insanları) Allah'ın yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları iş ne kötüdür!
3. Bu, onların önce iman edip, sonra kâfir
olmalarındandır. Bu yüzden kalplerine
mühür vuruldu, artık onlar anlamazlar.
4. Onları gördüğünde vücut yapıları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Duvara dayandırılmış kütükler
gibidirler. Her feryadı kendi aleyhlerine
sanırlar. Onlar düşmandır; onlardan sakın. Allah onları kahretsin, nasıl (haktan)
döndürülüyorlar?!

CÜZ: 28, SÛRE: 63
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5. Onlara, "Gelin Allah'ın Peygamberi sizin için bağışlanma dilesin." denildiği zaman başlarını çevirirler ve böbürlenerek
uzaklaştıklarını görürsün.
6. Onlara bağışlanma dilesen de, dilemesen de, onlar için birdir. Allah, asla onları
bağışlamaz. Kuşkusuz, Allah yoldan çıkan topluluğu hidayete erdirmez.
7. "Allah'ın Peygamberi'nin yanında olan
lara bağışta bulunmayın ki, dağılıp gitsinler." diyenler onlardır. Oysa göklerin
ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar (bunu) anlamazlar.
8. "Medine'ye dönersek, üstün olan, değersiz olanı oradan mutlaka çıkaracak-
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tır." derler. Oysa üstünlük Allah'ın,
Peygamberi'nin ve müminlerindir. Fakat münafıklar (bunu) bilmezler.
9. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız, sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim böyle davranırsa, işte
onlar ziyana uğrayanlardır.
10. Birinize ölüm gelip de, "Rabbim!
Ne olur beni yakın bir süreye kadar
ertelesen de sadaka verip iyilerden olsam!" demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayın.
11. Bir nefsin eceli gelince Allah asla
onu ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan
haberdardır.
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(64)
TEĞÂBUN SÛRESİ
Medine'de inmiştir; Ama İbn Abbas'a göre
son üç ayeti hariç Mekke'de inmiştir. 18
ayettir.
Bu sûre adını 9. ayetinde geçen aldanma
ve zarar anlamındaki “Teğâbun” kelimesinden almaktadır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Göklerde bulunan her şey ve yerde
bulunan her şey Allah'ı tesbih ederler. Hükümranlık O'nundur ve hamd
(övgü) O'na mahsustur. O'nun her
şeye gücü yeter.
2. Sizi yaratan O'dur. Sizden kiminiz
kâfir, kiminiz de mümindir. Allah,
yaptıklarınızı görür.
3. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı,
sizi biçimlendirdi ve biçimlerinizi güzel yaptı. Dönüş, ancak O'nadır.
4. Göklerde ve yerde olan her şeyi bilir.
Gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, kalplerin özünü bilir.
5. Daha önce kâfir olanların haberi
size gelmedi mi? Onlar, işlerinin kötü
sonucunu tattılar ve onlar için acı bir
azap da vardır.
6. Bu, peygamberlerinin apaçık delillerle kendilerine geldiklerinde, "(Bizim
gibi) beşer olanlar mı bizleri hidayete
erdirecekler?!" deyip kâfir olmaları ve
yüz çevirmeleri yüzündendir. Allah
da (hiçbir şeye) muhtaç olmadığını
ortaya koydu. Allah, zengindir ve övgüye layıktır.

7. Kâfir olanlar, asla diriltilmeyeceklerini
sandılar. De ki: "Hayır! Rabbime andolsun ki, mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size bildirilecektir. Bu,
Allah'a göre kolaydır."
8. Öyleyse Allah'a, Peygamberi'ne ve indirdiğimiz nura iman edin. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
9. Toplanma günü için sizi toplayacağı
gün, işte o (gün), aldanıp zarar edenlerin ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a
iman eder ve iyi iş yaparsa, (Allah) onun
kötülüklerini giderir ve onu, içinde sürekli kalacakları, ağaçlarının altından
ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. İşte
bu, büyük başarıdır.
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dır. Onlardan sakının. Eğer affeder
(hatalarından) vazgeçer ve bağışlarsanız, (bilin ki) Allah çok bağışlayandır
ve sürekli merhamet edendir.
10. Kâfir olup ayetlerimizi yalanlayanlar,
işte onlar, ateş ehlidirler; orada ebedi kalırlar. Ne kötü bir sonuçtur!
11. Başa gelen her musibet, Allah'ın izni
iledir. Kim Allah'a iman ederse, (Allah)
onun kalbini hidayete erdirir. Allah, her
şeyi bilir.
12. Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, (bilin ki)
elçimize düşen, mesajı apaçık iletmedir.

15. Mallarınız ve çocuklarınız, (sizin
için büyük) bir imtihandır. Büyük mü
kâfat da, Allah'ın katındadır.
16. O hâlde gücünüz yettiği kadar Al
lah'tan sakının. Emirleri dinleyin, itaat
edin ve kendi yararınız için (Allah yolunda) mal harcayın. Nefsinin cimriliğinden korunanlar, işte onlar, kurtuluşa erenlerdir.

13. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. Müminler, yalnız Allah'a güvensinler.

17. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu sizin için kat kat artırır ve sizi
bağışlar. Allah iyiliğe değer verendir,
halimdir.

14. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar var-

18. Gizliyi ve açıkta olanı bilendir, üstündür ve hikmet sahibidir.
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(65)
TALÂK SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 12 ayettir.
Bu sûrenin ilk ayetleri talak (boşanma) hakkında olduğu için bu adla anılmıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman, iddet sürelerini gözeterek boşayın. İddeti sayın. Rabbiniz
olan Allah'tan korkun. Apaçık bir kötü
iş (fuhuş) yapmaları durumu dışında onları evlerinden çıkarmayın ve
kendileri de (evlerinden) çıkmasınlar.
İşte bunlar, Allah'ın sınırlarıdır. Kim
Allah'ın sınırlarını aşarsa, kendi nefsine zulmetmiştir. Bilmezsin, belki
Allah, bundan sonra (yeni) bir durum
ortaya çıkarır.
2. Sürelerini doldurduklarında ya iyilikle onları tutun veya iyilikle onlardan
ayrılın ve içinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Allah için şahitliği
doğru yapın. İşte Allah'a ve son güne
(ahirete) iman eden kimselere öğütlenen budur. Kim Allah'tan korkarsa,
Allah ona bir çıkış yolu sağlar.
İmam Musa Kâzım (a.s), Kadı Ebu Yusuf'a
şöyle dedi: "Allah Teala, kitabında talak
hükmünü açıklarken iki şahidin olmasını tekit etmiş ve sadece bu şahitlerin adil olmalarına razı olmuştur. Ama evlenmeyi emrederken onun hakkında şahit tutmaktan söz
etmemiştir. Fakat siz, Allah'ın şahitten bahsetmediği yerde onu gerekli bildiniz, ama
Allah'ın şahidi gerekli bildiği yerde onu iptal
ettiniz." (bk. el-Kâfî, c.4, s.352.)

3. Ve ona ummadığı yerden rızık verir.
Kim Allah'a güvenirse, Allah ona yeter.
Allah buyruğunu sonuçlandırır. Allah,
her şey için bir ölçü koymuştur.
4. Âdetten kesilen kadınlarınız hakkında
şüphe ederseniz (âdetten kesildiklerini
iyice bilmezseniz), onların iddet süresi üç aydır. Henüz âdet görmeyenler de
böyledirler. Gebe kadınların süreleri ise,
yüklerini bırakmalarıdır. Kim Allah'tan
korkarsa, Allah onun için işinde bir kolaylık verir.
5. Bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim
Allah'tan korkarsa, Allah onun kötülüklerini giderir ve onun mükâfatını büyütür.
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8. Rablerinin ve elçilerinin emrinden
çıkan nice şehirler var ki, biz onları çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir
azaba çarptırdık.
9. Sonuçta işlerinin kötü sonucunu tattılar ve işlerinin sonu hüsran oldu.
10. Allah, onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Öyleyse ey iman eden akıl
sahipleri! Allah'tan korkun. Gerçekten
Allah, size bir öğüt ve hatırlatma (zikir) indirmiştir.

6. Gücünüz dâhilinde oturduğunuz yerin
bir bölümünde onları (boşadığınız kadınları) da oturtun. Onlara baskı yapmak için
bir zarar dokundurmaya çalışmayın. Eğer
hamile iseler, çocuklarını doğuruncaya
kadar geçimlerini temin edin. Sizin için
çocuk emzirirlerse, ücretlerini onlara verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın.
Eğer anlaşmada güçlük çekerseniz, başka
bir kadın çocuğu (onun için) emzirecektir.
7. Varlıklı olan, varlığından (varlığı ölçüsünde) nafaka versin. Rızkı dar olan kimse de, Allah'ın kendisine verdiğinden nafaka versin. Allah, herkesi ancak verdiği
şeyle yükümlü kılar. Allah, her zorluktan
sonra bir kolaylık getirir.

11. O, iman edip iyi işler yapanları karanlıklardan nura çıkarmak için
Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan
peygamberdir. Kim Allah'a iman eder
ve iyi iş yaparsa, (Allah) onu içinden
ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere yerleştirir. Gerçekten Allah,
ona güzel bir rızk vermiştir.
İmam Rıza (a.s) bu ayete dayanarak
Peygamber'in "Zikir" diye adlandırıldığını
ve bu yüzden Peygamber'in "Zikir" ve Ehl-i
Beyt'inin ise "Ehl-i Zikir" olduklarını beyan
etmiştir. Böylece "Zikir ehlinden sorun" ayetinden maksadın, Ehl-i Beyt olduğunu açıklamıştır. (bk. es-Safî Tefsiri, Uyun-u Ahbari'rRıza'dan naklen.)

12. Allah, yedi kat göğü ve yeryüzünden
de onların mislini yaratandır. Allah'ın
her şeye gücü yettiğini ve Allah'ın ilmi
ile her şeyi kuşattığını bilmeniz için
emir bunların arasında iner.
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(66)
TAHRÎM SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 12 ayettir.
Bu sûre adını birinci ayetinde yer alan “tuharrimu” (haram ediyorsun) kelimesinden
alır. Tahrîm “haram etmek” anlamındadır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ey peygamber! Eşlerinin hoşnutlu
ğunu elde etmek için Allah'ın sana
helal ettiği şeyi niçin (kendine) haram
ediyorsun? Allah bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir.
2. Allah size yeminlerinizi çözmeyi
meşru kılmıştır. Allah, sizin sahip ve
yöneticinizdir. O, bilendir ve hikmet
sahibidir.
3. Hani Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Eşi bunu
(diğerine) haber verince ve Allah, Pey
gamberi'ni buna vâkıf kılınca, Peygamber onun bir kısmını ona açıklamış, bir
kısmından da vazgeçmişti. Peygamber,
ona bunu haber verince, eşi, "Bunu sana
kim bildirdi?" dedi. Peygamber, "Her
şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan
(Allah) bana bildirdi." dedi.
4. Eğer siz ikiniz (Aişe ve Hafsa) Al
lah'a tövbe ederseniz (yerinde olur);
çünkü gerçekten kalpleriniz sapmıştır.
Ve eğer ona karşı birbirinize destek
olursanız, (bilin ki) kuşkusuz onun
koruyucusu ve dostu Allah, Cebrail
ve müminlerin iyisidir. Bundan başka
melekler de ona arkadır.
5. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin
yerinize sizden daha iyi, Müslüman,
mümin, itaat eden, tövbe eden, ibadet
eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler
verebilir.

6. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi,
yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem
ateşinden koruyun. Allah'ın kendilerine
verdiği emirlere karşı gelmeyen, kendilerine emredileni yapan, haşin ve sert melekler, o ateşle görevlidirler.
Süleyman b. Halid anlatıyor: İmam Cafer
Sadık'a (a.s), "Ben, sözümü dinleyen bir aileye
sahibim. Onları bu konuya (Ehl-i Beyt'in velayetine) davet edeyim mi?" diye sordum. İmam,
"Evet; çünkü aziz ve celil olan Allah, kitabında
şöyle diyor: "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem
ateşinden koruyun." (el-Kâfî, c.2, s.211.)

7. Ey kâfir olanlar! Artık bugün özür dilemeyin. Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılırsınız.

CÜZ: 28, SÛRE: 66

TAHRÎM SÛRESİ

8. Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile
Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz,
sizin kötülüklerinizi giderir ve Allah'ın,
Peygamber'i ve beraberinde iman edenleri aşağılamayacağı günde sizi içinden
ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. O
gün nurları önlerinden ve sağ yanlarından hareket eder; "Rabbimiz! Nurumuzu
bize tamamla ve bizi bağışla; kuşkusuz,
senin her şeye gücün yeter." derler.
9. Ey Peygamber! Kâfirlerle ve münafıklarla şiddetle savaş ve onlara karşı sert
davran. Onların barınağı cehennemdir.
Orası ne kötü dönüş yeridir!
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10. Allah, kâfir olanlara Nuh'un karısı
ile Lut'un karısını örnek verdi. Onlar,
kullarımızdan iki iyi kulun nikâhı altında idiler; fakat onlara hıyanet ettiler.
O iki Peygamber, Allah'tan gelen azabı
onlardan savamadılar. O iki kadına,
"Ateşe girenlerle beraber siz de girin."
denildi.
11. Allah, iman edenlere de Firavun'un
karısını örnek verdi. Hani o, "Rabbim!
Bana katında, cennette bir ev yap. Beni
Firavun'dan ve işinden kurtar. Beni zalim topluluktan kurtar." demişti.
12. Bir de İmran'ın kızı Meryem'i (örnek verdi). O, iffetini korudu; biz de
ruhumuzdan ona üfledik. O, Rabbinin
kelimelerini ve kitaplarını doğruladı
ve gönülden itaat edenlerdendi.
Resulullah (s.a.a)'in şöyle dediği nakledil
miştir: "Erkeklerden birçok kişi kemale erdi
ler; ama kadınlardan sadece dördü kema
le ermiştir: Onlar: Mezahim kızı Asiye, İmran
kızı Meryem, Huveylid kızı Hatice ve Muhammed kızı Fatıma'dır."
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(67)
MÜLK SURESİ
Mekke'de inmiştir; 30 ayettir.
Bu sûrenin Mülk Sûresi olarak adlandırılışı birinci ayetinde bu kelimenin yer
aldığı içindir. Tabersi bu sûrenin diğer
adının Münciye (kurtarıcı) olduğunu
söylemiştir. Çünkü Ehl-i Beyt’ten gelen hadislere göre bu sûreyi okumak kişiyi kabir
azabından kurtarır." İmam Muhammed Ba
kır'dan (a.s) şöyle nakledilmiştir: Mülk Sûresi
kabir azabını önleyen sûredir. Kim geceleri
onu okursa çok Kur'ân okumuş ve iyi iş yapmış sayılır ve gaflet içinde olanlardan yazılmaz…. (bk. el- Kafi c. 2 s. 633.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüce ve kutludur. O'nun her şeye
gücü yeter.
2. Hanginizin daha iyi davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O,
üstündür ve çok bağışlayandır.
3. Yedi göğü birbirine uyumlu olarak kat
kat yaratan O'dur. Rahman olan Allah'ın
yaratılışında hiçbir uyumsuzluk görmezsin. Gözünü çevir de bak, onda bir
bozukluk ve gevşeklik görüyor musun?
4. Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de
bak. Ama göz (yaratılış âleminde hiçbir
eksiklik bulamadan) âciz ve bitkin bir
hâlde sana döner.
5. Şüphesiz, biz dünyanın göğünü (yere
en yakın olan göğü) kandillerle süsledik.
Bunları şeytanları kovmak için atış taneleri yaptık. Ve onlara yakıcı ateş azabını
hazırladık.

hâle gelir. İçine ne zaman bir topluluk atılsa, bekçileri onlara sorarlar: "Size bir uyarıcı gelmedi mi?"
9. Onlar ise şöyle derler: "Evet, doğrusu
bize uyarıcı gelmişti, fakat biz yalanlamış
ve "Allah hiçbir şey indirmemiştir; siz büyük bir sapıklık içindesiniz, başka değil."
demiştik."
10. Ve derler ki: "Eğer dinlesek ve aklımızı
kullansaydık, cehenneme atılanlardan olmazdık."

6. Rablerini inkâr edenlere cehennem
azabı vardır. O, ne kötü dönüş yeridir.

11. Böylece kendi günahlarını itiraf ederler.
Artık kahrolsun o alevli cehennem ehli.

7. Oraya atıldıklarında onun kaynarken
çıkardığı uğultuyu işitirler.

12. Fakat gizlide Rablerinden korkanlara
gelince; onlar için, bağışlanma ve büyük bir
mükâfat vardır.

8. Öfkesinden (cehennem) çatlayacak
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niz? Uyarmamın nasıl olduğunu yakında bileceksiniz!
18. Şüphesiz, bunlardan öncekiler de
yalanlamışlardı. Fakat nasıl olmuştu
benim azabım?!
19. Üstlerinde (uçarken) kanatlarını
(bazen) açan ve (bazen) toplayan kuşları görmezler mi? Onları Rahman olan
Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz
O, her şeyi iyice görendir.
20. Rahman olan Allah'tan başka, (azap
gelince) şu size yardım edecek askerleriniz hani? Şüphesiz, kâfirler sadece
bir aldanma ve gaflet içindedirler.
21. O rızkını keserse, size rızık verecek
olan kimdir? Hayır; onlar, azgınlık ve
haktan kaçışta direnmektedirler.
13. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açıklayın. Şüphesiz O, gönüllerde olanı bilir.
14. Yaratan (yarattığını) bilmez mi? O,
incelikleri bilen ve her şeyden haberdar
olandır.

22. (Küfür ve sapıklıkta) yüz üstü kapanarak sürünen mi doğruluğa daha
yakın, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi?
23. De ki: "Sizi yaratan, size kulak, göz
ve kalp veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!"

15. Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur;
şu hâlde onun köşe ve bucağında ve yüksek yerlerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin; dönüş ancak O'nadır.

24. De ki: "Yeryüzünde sizi yaratıp yayan O'dur ve yalnız onun huzurunda
bir araya toplanacaksınız."

16. Gökte olanın sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer çalkalanıp durur.

25. "Doğru konuşan iseniz, bu tehdit
(vadedilen azap) ne zaman (gerçekleşir)?" derler.

17. Gökte olanının size taş yağdıran bir
fırtına göndermeyeceğinden emin misi-

26. De ki: "O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben sadece bir uyarıcıyım."
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27. Ama onu (azabı) yakından gördükleri zaman, kâfirlerin yüzleri çirkinleşip
kararır ve (kendilerine), "İşte sizin arayıp
durduğunuz budur." denir.
28. De ki: "Allah beni ve beraberimdekileri yok etse veya bize merhamet etse,
söyler misiniz, kâfirleri acı azaptan kim
kurtarır?"
29. De ki: "Merhameti geniş olan Allah,
O'dur. Biz O'na iman etmiş ve sırf O'na
güvenip dayanmışız. Sizler kimin apaçık
bir sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz."
30. De ki: "Suyunuz yere çekiliverirse,
size kim bir akarsu getirebilir?"
İmam Musa Kâzım (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: "Yani, imamınız gaybete çekilirse, kim
size yeni bir imam getirebilir?" (bk. es-Safî
Tefsiri, el-Kâfî'den naklen.)

(68)
KALEM SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 52 ayettir.
Birinci ayetinde kaleme yemin edildiği için
bu adla anılmıştır. Bu sûreye “Nûn” Sûresi
de denir. İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği
nakledilmiştir: "Kim Nun ve'l-kalem sûresini
farz veya nafile namazlarında okursa, Allah
Teala onu fakirliğe duçar olmaktan güvende tutar ve kabir sıkmasından korur." (bk.
Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Nûn. Andolsun kaleme ve yazdıklarına .
Bazı hadislere göre Nûn, cennetteki bir ırmağın adıdır. (bk. Mecmau'l-Beyan ve Nu
ru's-Sekaleyn.)

2. Sen, Rabbinin lütfu ve nimeti sayesinde deli değilsin.
3. Şüphesiz, sana kesintisiz bir mükâfat
vardır.
4. Şüphesiz, sen yüce bir ahlaka sahipsin.
5-6. Hanginizin deliliğe uğradığını yakın
da sen de göreceksin, onlar da görecekler.
7. Şüphesiz, Rabbin, yolundan sapanları

herkesten daha iyi bilmektedir. Hidayete
erenleri de en iyi bilen O'dur.
8. O hâlde, (Allah'ın ayetlerini) yalan sayanların emrine boyun eğme.
9. Onlar, (putlarına dokunmayarak) kendilerine yumuşak davranmanı isterler; böyle hareket etsen, onlar da (iki yüzlülükle)
sana yumuşak davranırlar.
10. Sakın itaat etme çok yemin eden, aşağılık kimseye
11. Daima kusur arayan, dil uzatan, laf dolaştırana,
12. Sürekli iyiliği engelleyen, haddini aşmış, günaha dadanmışa,
13. Ayrıca da kaba, ve soysuza,
14. Mal ve evlat sahibi olsa dahi.
15. Ayetlerimiz ona okunduğu zaman, "Öncekilerin masallarıdır." der.
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16. Yakında onun burnuna damga vuracağız (kibrini kıracağız).
17.Biz vaktiyle bahçe sahiplerini sınadığımız gibi onları da (kıtlık ve açlıkla) sınadık.
Hani onlar (bahçe sahipleri), sabahleyin erkenden bahçenin mahsullerini toplayacaklarına yemin etmişlerdi.
18. İstisna da etmiyorlardı ("Allah dilerse"
demiyorlardı veya fakirlere hiçbir pay ayırmıyorlardı).
19. Ama onlar daha uykudayken Rabbinden gelen bir afet o bahçede dolaştı.
20. Bahçe kapkara kesildi.
21. Sabah erken birbirlerine şöyle seslendiler:
22. "Madem ürünlerinizi toplayacaksanız,
ekininize erken gidin."
23. Yola koyulunca da birbirleriyle fısıldaşıyorlardı:
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24. "Sakın, bugün yoksul biri orada yanınıza gelmesin."
25. Böylece (yoksulları) engellemeyi plan
layarak erkenden hareket etiler.
26. Fakat bahçeyi görünce, "Mutlak, biz
yolumuzu şaşırmış olmalıyız!" dediler.
27. "Hayır; biz (bu bahçenin ürününden)
yoksun kaldık."
28. İçlerinden en iyileri, "Ben size, '(Rabbinizi) tenzih etsenize!' dememiş miydim?!" dedi.
29. "Rabbimizi tenzih ederiz; doğrusu,
biz haksızlık etmişiz." dediler.
30. Ardından birbirlerine dönerek, birbirlerini kınamaya başladılar.
31. "Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz
azgın kişilermişiz." dediler.
32. "Umarız, Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz, Rabbimize yönelerek O'ndan istemekteyiz."
33. İşte dünya azabı böyledir. Ahiret azabı ise, bundan daha büyüktür; keşke bilselerdi!
34. Şüphesiz, Allah'a karşı gelmekten
sakınanlara, Rableri katında nimetlerle
dolu cennetler vardır.
35. Müslümanları (Allah'ın emirlerine boyun eğenleri) hiç suçlularla bir tutar mıyız?!
36. Ne oluyor size?! Nasıl hüküm veriyorsunuz?!
37. Yoksa size ait bir kitap var da (bu batıl inanışları) onda mı okuyorsunuz?!
38. Onda, beğendiğiniz her şey sizin
içindir diye mi (yazılı)?!
39. Yoksa "Ne buyurursanız o yerine getirilir" diye kıyamete kadar geçerli olan,
yeminli kesin sözler mi size verdik?!
40. Onlara sor: Bu iddianın sorumluluğunu hangisi üstlenir?
41. Yoksa onların Allah'a ortak kabul
ettikleri mabutları mı var?! Sözlerinde
doğru iseler, hadi getirsinler ortaklarını.
42. O gün baldır açılır (işler büsbütün
güçleşir) ve secde etmeye davet edilirler;
fakat buna güçleri yetmez.
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43. Gözleri horluktan yere dikilir, üstlerine aşağılık çöker. Onlar, sapasağlam
oldukları zaman secdeye çağrılmışlardı
(ama secde etmemişlerdi).
44. Artık sen bu sözü (Kur'ân'ı) yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilmedikleri
yerden yavaş yavaş azaba yaklaştırırız.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 162)

45. Onlara (günahlarını artırmaları ve
cezalarının şiddetli olması için) mühlet
veririm; şüphesiz benim (azgınlara karşı) tuzağım sağlamdır.
46. Yoksa onlardan bir ücret mi
istiyorsun da, bu yüzden onlar
ağır borç altında mı kalıyorlar?!
47. Yoksa gaybın bilgisi onların
yanlarında da, onlar mı yazıyorlar?!
48. Sen, Rabbinin verdiği hükme (onlara
süre tanımasına) sabret ve balığın arkadaşı (Yunus) gibi olma. Hani o, pek üzgün olarak (Rabbini) çağırdı.
49. Rabbinden bir nimet ona erişmeseydi,
kınanmış olarak kuru bir çöle atılırdı.
50. Fakat Rabbi onu seçti ve iyilerden kıldı.
51. Doğrusu, kâfirler Kur'ân'ı dinlediklerinde, neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi. "Şüphesiz, o bir delidir." derler.
52. Oysa bu (Kur'ân), âlemler için bir
öğütten başka bir şey değildir.

(69)
HÂKKA SÛRESİ
Mekke'de nâzil olmuştur; 52 âyettir.
Bu isimle anılışı bu kelimenin birinci ayetinde
yer aldığı içindir. İmam Muhammed Bâkır
(a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Hâkka
Sûresi'ni farz ve nafile namazlarınızda çok
okuyun; çünkü bu sûreyi farz ve nafile namazlarında okumak, imandan kaynaklanır.
Bu sûreyi okuyanın, Allah'ı mülakat edinceye kadar imanı elinden alınmaz."

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. O gerçekleşecek olan!
2. Nedir o gerçekleşecek olan?
3. Gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen
ne bilirsin?
4. Semud ve Ad, o yıkıcı felaketi yalanladılar.
5. Semud'a gelince; onlar, çok çetin bir sarsıntıyla yok edildiler.
6. Ad ise, uğultulu ve şiddetli (azgın) bir
fırtına ile helak edildiler.
7. Onu art arda yedi gece ve sekiz gün
onlara estirdi; o kavmi bu süre içinde kof
hurma ağaçlarının kütükleri gibi yere dökülmüş hâlde görürdün.
8. Acaba onlardan geriye kalmış bir şey görüyor müsün?

CÜZ: 29, SÛRE: 69
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16. Ve gök yarılır artık o gün çözülüp
parçalanır.
17. Melekler göğün etrafındadırlar. O
gün Rabbinin Arş'ını onların üstünde sekiz (melek) taşır.
18. O gün (hesap için) huzura alınırsınız,
size ait hiçbir sırrınız gizli kalmaz.
19. Kitabı (amellerinin yazıldığı evrak)
sağ eline verilen, (sevinçle), "Alın benim
kitabımı okuyun." der.
20. "Doğrusu ben, hesabıma kavuşacağımı biliyordum."
21. Artık o, hoş bir yaşayış içindedir.
22. Yüce bir cennette.
23. Meyveleri sarkmıştır onun.
24. (Onlara denir ki:) "Geçmiş günlerde
işleyip sunduklarınıza karşılık afiyetle
yiyin, için."

9. Firavun, ondan öncekiler ve altüst edilen
şehirler (Lut kavminin şehirleri), büyük suç
işlediler (ve suçlarından vazgeçmediler.)
10. Böylece Rablerinin peygamberine karşı
geldiler; Allah da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi.

25-26. Kitabı (amellerinin yazıldığı evrak) sol eline verilen ise, "Keşke bana
kitabım verilmeseydi ve hesabımın ne
olduğunu hiç bilmeseydim!" der.
27. "Keşke onunla (ölümle) her iş bitmiş
olsaydı!"
28. "Malım da hiçbir işime yaramadı (azap
tan beni kurtaramadı)."

11. Su taştığı vakit sizi gemide biz taşıdık.

29. "Güç ve egemenliğim de benden ayrılıp yok olup gitti."

12. Bunu size bir hatırlatma ve öğüt yapa-

30. Tutun onu da, derhal bağlayın.

lım ve kavrayıcı kulaklar bunu kavrasın
diye (yaptık).

31. Sonra cehenneme atın.

13. Sur'a bir defa üflendiği,

32. Sonra onu boyu yetmiş arşın olan bir
zincire bağlayın.

14. Yer ve dağlar (yerlerinden) kaldırılıp bir

33. Çünkü o, yüce Allah'a inanmıyordu.

çarpışla birbirine çarpılıp dağıldığı zaman,
15. İşte o gün, olacak olur (kıyamet kopar).

34. Yoksulu doyurmaya (halkı) özendirmiyordu.
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35. "Artık bugün onun yakın bir dostu
yoktur."
36-37. "Günahkârların yediği kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur."
38-39. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki,
40. Hiç şüphesiz, o (Kur'ân), değerli bir
elçinin sözüdür.
41.O (Kur'ân), bir şairin sözü değildir.
Ne az inanıyorsunuz!
42. Bir kâhinin sözü de değildir. Ne az
hatırlayıp düşünüyorsunuz!
43. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.
44. Eğer (Peygamber) bazı sözler uydurup bize isnat edecek olsaydı,
45. Elbette onu kuvvetle yakalardık.
46. Sonra onun can damarını koparırdık.
47. Sizin hiç biriniz de (onun cezasına)
engel olamazdınız.
48. Şüphesiz o (Kur'ân), takva sahipleri
için bir öğüttür.
49. Sizden onu yalan sayanların olduğunu da bilmekteyiz.
50. Şüphesiz o, kâfirlere pişmanlık kay
nağıdır.
51. Ve muhakkak o, kesin gerçektir.
52. O hâlde, pek ulu Rabbinin adını (anarak) tenzih et.

(70)
MEÂRİC SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 44 ayettir.
Üçüncü ayetinde “dereceler” anlamına
gelen “Meâric” kelimesinin yer aldığı için
bu adla anılmıştır. İmam Sadık (a.s)'ın şöyle
dediği nakledilmiştir: "Seele Sailun (Mearic)
Sûresi'ni çok okuyun. Onu kim çok okursa,
Allah onu kıyamet günü işlediği günahtan
dolayı sorgulamaz ve onu Hz. Muhammed
(s.a.a) ile birlikte cennette yerleştirir." (bk.
Sevabu'l-A'mal.)

CÜZ: 29, SÛRE: 70

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1-3. Birisi, yüceliş derecelerinin sahibi Allah
katından kâfirlere gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı kesin bir azabı istedi.
4. Melekler ve (mukarreb bir melek olan)
Ruh, miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl
olan bir günde O'na (Arş'a) doğru yükselip
çıkar.
5. Artık sen güzelce sabret.
6. Onlar (kâfirler) onu (kıyameti) uzak görüyorlar.
7. Ama biz onu yakın görüyoruz.
8. O gün dağlar erimiş maden gibi olur.
9. Dağlar da atılmış yüne döner.
10. En yakın dost, dostunu sormaz.

CÜZ: 29, SÛRE: 70
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19. Gerçekten insan, açgözlü ve sabırsız yaratılmıştır.
20. Kendisine kötülük dokununca sızlanır, sabırsızlık eder.
21. Kendisine hayır dokununca da
(onu diğerlerinden) esirger.
22-23. Ama namaz kılıp namazlarında
sürekli olanlar,
24-25. Mallarında dilenci ve yoksula
belirli bir hak tanıyanlar,
26. Ceza gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından korkanlar böyle değildirler.
28. Şüphesiz, Rablerinin azabından
kimse güvende olamaz.
29. Ve edep yerlerini koruyanlar (böyle
değildirler).
30. Sadece eşleri ve cariyelerinden değil; çünkü onlar, (bundan dolayı) kınanmazlar.
11-14. (Onlar) birbirlerine gösterilirler.
(Fakat birbirleri için bir şey yapamazlar;
herkes ancak kendini düşünür.) Suçlu
kimse, o günün azabından kurtulmak
için oğullarını, eşini, kardeşini, kendisini koruyup barındıran ailesini ve yeryüzünde bulunan herkesi fidye verip de tek
kendisini kurtarmayı ister.
15. Hayır! (Asla onlar fidye ile kurtulmazlar.) Şüphesiz o (cehennem), alevli
kızgın bir ateştir.

31. Kim bundan öteye geçmek isterse,
işte onlar, haddi aşanlardır.
32. Ve emanetlerini ve ahitlerini yerine
getirenler,
33. Şahitliklerini dosdoğru yapanlar,
34. Namazlarını hakkıyla koruyanlar
(böyle değildirler).
35. Bunlar, cennetlerde ağırlanırlar.
36-37. Öyleyse o kâfirlere ne oluyor da
bölük bölük sağından ve solundan koşarak sana doğru geliyorlar?!

16. Başın derisini soyar.

38. Onlardan her biri, nimet ve sevinç
dolu cennete konulacağını mı umuyor?!

17-18. Hakka sırt çevirip uzaklaşanı, servet toplayıp koruyanı (kendine doğru)
çağırır.

39. Hayır! (Onların sandığı olmaz.)
Şüphesiz, biz onları o bildikleri şeyden
yarattık.
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40-41. Doğuların ve batıların Rabbine
yemin ederim ki, onların yerine daha
iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse de önümüze geçemez.
42. O hâlde onları bırak da, kendileri
için belirlenen (acı) güne kavuşuncaya kadar (batıl işlerine) dalsınlar ve
oynasınlar.
43-44. O gün onlar, dikili bir hedefe
koşarcasına, gözleri horluktan yere dikilmiş, üstlerine aşağılık çökmüş hâlde
kabirlerden hızla çıkarlar. İşte bu, onlara vadedilen gündür.

(71)
NÛH SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 28 ayettir.
Bu sûre, Hz. Nuh hakkında indiği için bu adı
taşır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Kendilerine çok acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u
kendi kavmine gönderdik.
2. (Nuh) şöyle dedi: "Ey kavmim! Hiç
şüpheniz olmasın, ben size aydınlatıcı
bir uyarıcıyım."
3. "Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun
ve bana itaat edin ki,
4. (Allah) günahlarınızdan bir kısmını
bağışlasın ve belli bir vakte kadar size
süre tanısın. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği süre doldu mu artık ertelenmez.
Keşke bilseydiniz!"
5. (Nuh) dedi ki: "Rabbim! Doğrusu
ben, kavmimi gece ve gündüz (imana)
davet ettim."

6. "Fakat benim çağırmam, sadece onların kaçışlarını artırdı."
7. "Günahlarını bağışlaman için onları ne
zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve elbiselerini başlarına
çektiler, (küfürlerinde) inat ve ısrar ettiler ve kibirlendikçe kibirlendiler."
8. "Sonra ben, onları yüksek sesle (hakka)
çağırdım."
9. "Sonra ben, onlarla hem açıkça ve hem
de gizliden gizliye konuştum."
10. Dedim ki: "Rabbinizden bağışlanma
dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır."

CÜZ: 29, SÛRE: 71
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17. "Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi."
18. "Sonra sizi yine oraya döndürecek
ve sizi özel bir çıkarışla yeniden çıkaracaktır."
19-20. "Allah, onda geniş yollar edinip
dolaşabilmeniz için yeryüzünü size bir
sergi olarak yaymıştır."
21. Nuh dedi ki: "Rabbim! Doğrusu,
bunlar bana karşı geldiler; malı ve çocuğu ancak ziyanını artıran kimseye
uydular."
22. "Ve büyük bir hile kurdular."
23. "Sakın, ilahlarınızı bırakmayın!
Hele Ved'den, Suva'dan, Yağus'tan, Ye
uk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin!"
dediler.
24. "Böylece birçoklarını saptırdılar.
(Ey Rabbim!) Sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlığını artır!"
11. "Size gökten bol bol yağmur indirsin."
12. "Sizi mallar ve oğullarla güçlendirsin.
Size bahçeler lütfetsin ve size ırmaklar
akıtsın."
13. "Size ne oluyor ki, Allah'ın büyüklüğüne inanmıyorsunuz?! (Allah yerine,
kendi elinizle yonttuğunuz putlara tapıyorsunuz?!)"
14. "Oysa sizi çeşitli aşamalardan geçirerek O yaratmıştır."
15. "Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbirine uyumlu ve kat kat yaratmıştır."
16. "Onların içinde ayı nur kılmış ve güneşi de çırağ yapmıştır."

25. Günahları yüzünden suda boğuldular; ardından da ateşe atıldılar ve
Allah'tan başka kendilerine yardım
edecek birini de bulamadılar.
26. Nuh dedi ki: "Rabbim! Yeryüzünde
kâfirlerden bir tek kişi bile bırakma!"
27. "Kuşkusuz, eğer onları bırakırsan,
kullarını saptırırlar ve yalnız iffetsiz ve
nankör insanlar doğururlar."
28. "Rabbim! Beni, ana-babamı, evime
iman etmiş olarak gireni, iman eden
erkekleri ve iman eden kadınları bağışla! Zalimlerin de sadece yıkılış ve
çöküşünü arttır."
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(72)
CİN SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 28 ayettir.
Cinlerle ilgili olayı anlattığı için Cin Sûresi
olarak adlandırılmıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1-2. De ki: Cinlerden bir grubun (beni)
dinleyip, sonra şöyle dedikleri bana
vahyolundu: "Şüphesiz biz, olgunluğa
ileten, hayrete düşüren bir Kur'ân duyduk da ona iman ettik. Biz, asla kimseyi Rabbimize ortak koşmayacağız."
3. "Rabbimizin şanı yücedir; O, ne eş,
ne de çocuk edinmemiştir."
4. "Doğrusu, bizim beyinsiz olanımız,
Allah hakkında gerçek dışı sözler söylüyordu."
5. "Halbuki biz, insanlar ve cinler, asla
Allah hakkında yalan uydurmazlar
sanmıştık."

10. "Gerçekten biz bilmiyoruz, yeryüzün-

6. "İnsanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı ve cinler bunların azgınlıklarını artırırlardı."

dekiler için bir kötülük mü istendi, yoksa

7. "Onlar da sizin sandığınız gibi, Al
lah'ın kimseyi tekrar diriltmeyeceğini
sanmışlardı."

da var, bundan aşağıda bulunanlar da

8. "Doğrusu, biz göğü yokladık, onu
güçlü bekçilerle ve alevli mermilerle
doldurulmuş bulduk."
9. "Doğrusu, biz göğün (haber) dinleme yerlerinde otururduk. Ama şimdi
kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alevli mermi bulur."

Rableri onlara bir hayır mı istedi?"
11. "Şüphesiz, bizim içimizde iyi olanlar
var. Biz, ayrı ayrı yolları tutmuştuk."
12. "Biz biliyorduk ki, yeryüzünde (kalsak
da) asla Allah'ı âciz bırakamayız; (başka
yere) kaçarak da O'nu âciz kılamayız."
13. "Biz hidayeti (Kur'ân'ı) işitince ona
inandık; Rabbi'ne inanan kimse, ne
mükâfatının azaltılmasından korkar, ne
de zulüm ve haksızlıktan."
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19. Ve Allah'ın kulu (Peygamber) O'na
yalvarmak için kalkınca, etrafında keçeleşirler, birbirlerini ezecek duruma
gelirlerdi.
20. De ki: "Ben, sadece Rabbime yalvarırım ve kimseyi O'na ortak koşmam."
21. De ki: "Ben, (kendi başıma) size ne
zarar verme ve ne de doğru yol gösterme gücüne sahibim."
22. De ki: "Allah'a karşı kimse beni himaye edemez ve ben O'ndan başka bir
sığınak da bulamam."
23. "Benim tek sığınağım, Allah katından olanı ve onun mesajlarını ulaştırmaktır." Kim Allah ve Resulü'ne karşı
gelirse, şüphesiz onlara, içinde ebedi
kalacakları cehennem ateşi vardır.

14. "İçimizde Allah'a boyun eğenler de
var, hak yoldan sapanlar da var. Allah'a
boyun eğenler, doğru yolu arayanlardır."
15. "Hak yoldan sapanlar ise, cehenneme
odun olurlar."
16-17. (Yine bana vahyolundu ki:) Eğer
(insanlar ve cinler) hak yolda direniş gösterselerdi, bu hususta onları denememiz
için onlara bol su verirdik. Kim Rabbini
anmaktan yüz çevirirse (Allah'ı anmak
istemezse), Allah onu gittikçe artan bir
azaba uğratır.
18. Ve secde yerleri yalnız Allah'ındır.
O hâlde Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın.

24. Sonunda kendilerine vadedileni
(kâfirlerin yenilgisini veya kıyamet gününün azabını) gördükleri zaman, kimin yardımcısının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu bileceklerdir.
25. De ki: "Size vadedilen (azap) yakın
mı, yoksa Rabbim ona bir süre mi koyar, ben bilmem."
26. O, görülmeyenleri (gaybı) bilir;
gaybından kimseyi haberdar kılmaz.
27. Fakat seçtiği peygamberler bunun
dışındadır; Allah onların önlerinden
ve arkalarından gözcüler gönderir ki,
28. Rablerinin mesajlarını ilettiklerini
bilsin. Allah, onların nezdinde olanı
kuşatmış (onların durumlarından tam
olarak haberdardır) ve her şeyi bir bir
saymıştır.
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(73)
MÜZZEMMİL SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 20 ayettir.
Birinci ayeti örtünüp bürünen anlamında
olan "Müzzemmil" kelimesini içerdiği için bu
isimle adlandırılmıştır. İmam Sadık (a.s)'ın
şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Müzzemmil
Sûresi'ni yatsı namazında okursa, gece ve
gündüz, Müzzemmil Sûresi'yle birlikte onun
lehine şahitlik ederler; Allah onu temiz bir
hayatla yaşatır ve temiz bir ölümle öldürür."
(bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Ey örtünüp bürünen!
2. Birazı hariç geceleri (ibadet ve namaz
için) kalk;
3. (Gecenin) yarısını veya ondan biraz
azalt,
4. Ya da ona (biraz) artır ve Kur'ân'ı ağır
ağır oku.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 163)

5. Çünkü biz sana ağır bir söz indireceğiz.
6. Kuşkusuz, gecenin ibadeti daha etkili
ve sözleri de daha sağlamdır.
7. Kuşkusuz, gündüzleri senin uzun bir
uğraşın vardır.
8. (Geceleri ibadet için kalk) ve Rabbinin
adını an, her şeyden koparak O'na yönel.
9. Doğunun da, batının da Rabbi O'dur.
O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse kendine koruyucu ve himayeci olarak
O'nu seç.
10. Onların söylediklerine sabret ve güzel bir tarzda onlardan uzaklaş.
11. Dini yalanlayan o varlık sahiplerini
bana bırak ve onlara az bir mühlet ver.
12. Şüphesiz, bizim yanımızda (inkâr
cılar için hazırlanmış) ağır zincirler, yakıcı ateş var.

13. Ve boğazdan geçmez bir yiyecek ve acı
bir azap var.
14. O gün yer ve dağlar şiddetle sarsılır ve
dağlar akıp giden kum yığınına döner.
15. Firavun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, size de, (amellerinize) tanık olan
bir peygamber gönderdik.
16. Ama Firavun o peygambere karşı geldi,
biz de onu şiddetli bir şekilde tutup cezalandırdık.
17. Eğer (siz de) kâfir olursanız, çocukları ihtiyarlatan o günden nasıl korunursunuz?!
18. O günün dehşetinden gökyüzü parçalanır. O'nun vaadi mutlaka yerine gelir.
19. Gerçekten bu bir öğüt ve hatırlatmadır.
İsteyen, Rabbine doğru giden bir yol tutar.
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borç verin); çün kü kendiniz için hazırlayıp gönderdiğiniz heriyiliği, daha iyi
ve mükâfatça daha büyük olarak Allah
katında bulacaksınız; ve Allah'tan bağışlanma dileyin; şüphesiz, Allah çok bağışlayan ve sürekli merhamet edendir.

(74)
MÜDDESSİR SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 56 ayettir.
1. ayeti bu kelimeyi içerdiği için bu adla
anılmıştır. İmam Muhammed Bâkır (a.s)'ın
şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim farz namazında Müddessir Sûresi'ni okursa, Allah'a hak
olur ki, onu (cennette) Muhammed (s.a.a)
ile birlikte ve onun derecesinde kılsın ve
Allah'ın izni ile ona dünya hayatında asla
bedbahtlık ulaşmaz." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

20. Rabbin, senin gecenin üçte ikisine yakın
bir kısmını veya yarısını veya üçte birini
(ibadet için) kalktığını biliyor. Beraberinde
bulunan bir topluluğun da (böyle yaptığını biliyor). Gece ve gündüzü Allah ölçer.
(Allah) bildi ki, onu (geceleyin ne kadar
kalktığınızı) tam olarak sayıp kontrol edemezsiniz bu yüzden sizi bağışladı. O hâlde,
Kur'ân'dan (sizin için) müyesser olanı okuyun. (Allah) bildi ki, içinizden hastalar olacak; bir kısmınız da Allah'ın lütfundan bir
rızık aramak için yeryüzünde dolaşacak;
bir kısmınız da Allah yolunda savaşacak. O
hâlde, Kur'ân'dan (sizin için) müyesser olanı okuyun; namazı tam olarak kılın; zekâtı
verin; Allah'a güzel bir ödünç verin (Allah yolunda fakirlere yardım edin; onlara

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Ey uyku elbisesine bürünen (Resul)!
2. Kalk ve (halkı) uyar!
3. Sadece Rabbini büyük bil.
4. Elbiselerini tertemiz tut.
5. Kötülüklerden tamamen uzaklaş.
6. Yaptığın bu iyilikleri çok görerek başa
kakma.
7. Ve Rabbin için sabret.
8. Sûr'a üfürüldüğü zaman,
9-10. İşte o zaman, o gün (kıyamet günü)
kâfirlere hiç de kolay olmayan çetin bir
gündür.
11-14. Tek olarak yarattığım, kendisine
geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim ve kendisi için (her türlü nimeti) hazırladığım kimseyi bana bırak.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 164)

15. Üstelik, (verdiğim nimetleri) artırmamı istiyor.
16. Kesinlikle hayır! Çünkü o, bizim ayet
lerimize karşı oldukça inatçıdır.
17. Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim.
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18. Doğrusu o, düşünüp ölçtü biçti.
19. Kahrolası, nasıl da ölçtü biçti!
20. Yine kahrolası, nasıl da ölçtü biçti!
21. Sonra baktı.
22. Sonra kaşlarını çatıp surat astı.
23. Sonra da sırtını çevirip büyüklük
tasladı.
24. "Bu" dedi, "olsa olsa (sihircilerden
öğrenilip) nakledilen bir sihirdir."
25. "Bu ancak bir insan sözüdür."
26. Ben onu Sekar'a (cehenneme) sokacağım.
27. Sen Sekar'ın ne olduğunu ne bilirsin?!
28. Ne baki bırakır, ne terk eder.
Yani yakar bitirir ama yine de bırakmaz, çünkü tekrar ilk hâline gelip yanmaya başlar.

29. İnsanın derisini kavurur.
30. Üzerinde on dokuz (bekçi) vardır.
31. Biz cehennemin işlerine bakmakla
ancak melekleri görevlendirdik. Onların
sayısını da sadece kâfirler için (çetin) bir
imtihan (vesilesi) yaptık. Böylece kendilerine kitap verilenler, (senin hak peygamber olduğuna) yakin etsinler, iman
edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap
verilenler ve inananlar şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık olanlar ve
kâfirler, "Allah, bu örnekle ne demek
istemiştir?!" desinler. Allah, böylece dilediğini saptırır ve dilediğini doğru yola
eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu ise, insan için ancak bir öğüt ve hatırlatmadır.

36-37. İnsanlar için, (iyi işlerde) ileri gitmek
veya geri kalmak isteyenleriniz için bir
uyarıcıdır.
38. Herkes kendi yaptığına rehindir (tutsaktır).
39. Fakat amel defterleri sağ ellerine verilenler hariç.
40-42. Onlar cennetlerdedirler; günahkârla
ra, "Sizi Sekar'a sokan nedir?" diye sorarlar.
43. Derler ki: "Biz namaz kılanlardan değildik."
44. "Yoksulu doyurmazdık."

32-34. Hayır; (onların sandığı gibi değil;)
aya, dönüp gidince geceye ve açılıp aydınlanınca sabaha andolsun,

45. "Sürekli batıla dalanlarla birlikte (boş
konuşmalara) dalardık."

35. O (Sekar), en büyük musibetlerden
biridir.

47. "Sonunda yakin (şüphelerin kalkmasına
sebep olan ölüm) bize geldi çattı."

46. "Ve ceza gününü yalanlardık."
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(75)
KIYÂMET SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 40 ayettir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 165)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

48. Artık şefaatçilerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz.
49-51. Böyle iken onlara ne oluyor ki, aslandan
ürküp kaçan yaban eşekleri gibi bu öğüt ve
hatırlatmadan yüz çevirip uzak duruyorlar?!
52. Hayır; onlardan her biri, kendisine, açılmış sahifeler (özel ilahî kitap) verilmesini
istiyor.
53. Hayır; doğrusu onlar, ahiretten korkmuyorlar.
54. Hayır; (asla sandıkları gibi olmayacak;)
gerçekten bu (Kur'ân), bir öğüt ve hatırlatmadır.
55. Dileyen kimse öğüt alır, hatırlar.
56. Allah dilemedikçe öğüt almazlar, hatırlamazlar. O'dur sakınılmaya layık olan ve
O'dur bağışlamaya layık olan.

1. Kıyamet gününe yemin ederim.
2. Kendini kınayan (kıyamette pişmanlık
duyan) nefse yemin ederim.
3. İnsan, kemiklerini asla bir araya
toplamayacağımızı mı sanıyor?
4. Hayır; bizim, onun parmak
uçlarını bile düzenlemeye (eski
hâline getirmeye) gücümüz yeter.
5. Fakat insan ileriye doğru (ömrünün geri
kalan kısmında) boyuna suç işlemek ister.
6. (Bu yüzden sürekli şüphe ve inkârcı
lıkla,) "Kıyamet günü ne zamandır?"
diye sorar.
7-9. Göz kamaştığı, ayın ışığı kaybolduğu,
ay ile güneş bir araya getirildiği zaman,
10. O gün insan, "Kaçacak yer nerede?" der.
11. Hayır; sığınacak bir yer yoktur.
12. O gün varıp durulacak yer, sadece
Rabbinin katıdır.
13. O gün insana, önceden gönderdiği ve
sonraya bıraktığı (kendinden sonra diğerlerinin yapmasına sebep olduğu) ne
varsa bildirilir.
14. Hayır; gerçekte insan, kendi nefsi
hakkında tam bir bilince sahiptir. (Ne
yapıp ettiğini çok iyi bilir.)
15. Her ne kadar (kusurlarını gizlemek
için) özürlerini sayıp dökse bile.
16. Onu (Kur'ân'ı) okumada çabuk davranmak için dilini kımıldatma. (Vahiy
bitinceye kadar sabret.)
17. Şüphesiz, onu toplamak ve okumak
bize düşer.
18. Onu biz okuyunca, sen de onun okunuşunu izle.
19. Sonra şüphesiz, onun açıklaması da
bize aittir.
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20. Hayır; (onların sandığı gibi değil;)
sizler çabuk elde edilen dünyayı seviyorsunuz.
21. Ve ahireti bırakıyorsunuz.
22. O gün birtakım yüzler şen ve parlaktır.
23. Rablerine doğru bakarlar. (Onun
mükâfatına göz dikerler.)
(bk. Açıklamalar Bölümü: 166)
24. O gün birtakım yüzler asıktır.
25. (Çünkü) belkemiğini kıran bir azaba
duçar olacağını sezer.
26. Hayır; (insanın sandığı gibi değildir;)
can, köprücük kemiğine dayandığı,
27. "(Bu hastayı) tedavi edip kurtaracak
olan kimdir?" denildiği,
28. Artık bunun gerçek bir ayrılık olduğunu anladığı
29. Ve bacak bacağa dolaştığı zaman,
30. İşte o gün, gidiş sadece Rabbine doğrudur. (Tüm yaratıklar, Allah'a doğru
götürülürler.)
31. O, ne hakkı kabul etmiş ve ne de namaz kıldı.
32. Fakat yalan saydı ve yüz çevirdi.
33. Sonra da çalım satarak ailesine doğru
gitti.
34. Yazıklar olsun sana; tekrar yazıklar
olsun!
35. Sonra yazıklar olsun sana; tekrar yazıklar olsun!
36. İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?
Hz. Ali, bu ayet-i kerimeyi çok okuyup ağlardı.

37. Acaba o, dölyatağına akıtılan meniden oluşan bir nutfe değil miydi?
38. Sonra bir kan pıhtısı olmuştur. Derken Allah onu yaratıp düzenlemiştir.
39. Ondan da iki çifti, dişi ve erkeği yaratmıştır.
40. Bunları yapan Allah'ın, ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?

(76)
İNSAN SÛRESİ

Medine'de inmiştir; 31 ayettir. Mekke'de in-

CÜZ: 29, SÛRE: 76

diği de söylenmiştir. Ama sahih nakil, bunu yalanlamaktadır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 167)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Anılan bir şey olmadan insanın üzerinden uzun bir süre geçmiş (değil) mi?
(bk. Açıklamalar Bölümü: 168)

2. Biz insanı katışık bir nutfeden yarattık;
onu imtihan ederiz. Bu yüzden onu işitir ve
görür kıldık.
3. Doğrusu, biz ona yolu gösterdik; ya şükreden olur ya da nankör olur.
4. Şüphesiz, biz kâfirlere zincirler, demir
halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
5. Şüphesiz ki iyiler, karışımı kâfur olan bir
kadehten içerler.
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vince kavuşturur.
12. Sabretmelerine karşılık da, onları
cennetle ve ipekle ödüllendirir.
13. Orada tahtlara yaslanırlar. Ne yakıcı bir sıcak görürler orada, ne de dondurucu bir soğuk.
14. (Cennet ağaçlarının) gölgeleri üzerlerine sarkmış ve meyveleri tamamen
emre verilmiştir.
15. Çevrelerinde gümüş kaplar ve
billûr fıçılar dolaştırılır.
16. Gümüşten billûrlar ki, ölçülerini be
lirlemişlerdir.
17. Orada onlara zencefil karışımlı bir
kadeh içirilir.
18. Orada Selsebil diye adlandırılan bir
pınardan.

6. Bir kaynak ki, Allah'ın kulları ondan
içerler ve onu yerden fışkırtarak akıtırlar.
7. Onlar, adaklarını yerine getirirler ve
şerri (kötülüğü) yaygın olan bir günden
korkarlar.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 169)

8. Kendi canları çektiği hâlde, yemeği
yoksula, yetime ve esire yedirirler.
9. "Biz size, ancak Allah rızası için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne
de bir teşekkür."
10. "Biz, asık suratlı, sert bir günden dolayı Rabbimizden korkuyoruz." (derler.)
11. Böylece Allah, onları o günün fenalığından korur ve onları parlaklık ve se-

19. Çevrelerinde ölümsüz gençler dolaşır durur. Onları gördüğünde, dağılmış inciler sanırsın.
20. Nereye baksan, nimet ve büyük bir
saltanat görürsün.
21. Üzerlerinde ince yeşil ipekten ve
parlak atlastan elbiseler vardır ve gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri, onlara temizleyici bir içki içirir."
22. "Bu, sizin için bir mükâfattır ve çabalarınız karşılığını bulmuştur."
23. Kur'ân'ı parça parça sana indiren
biziz.
24. Rabbinin hükmüne sabret, onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre
itaat etme.
25. Sabah akşam Rabbinin ismini an.
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26. Gecenin bir bölümünü ona secde
et ve gecenin uzun vakitlerinde O'nu
tesbih et.
27. Kuşkusuz bunlar, çabuk erişilen
dünyayı seviyorlar ve ötelerindeki ağır
bir günü ihmal ediyorlar.
28. Onları biz yarattık ve bağlarını (eklemlerini) sıkıca bağladık. Dilediğimizde onların yerine benzerlerini getiririz.
29. Bu bir öğüttür; dileyen, Rabbine giden bir yol tutar.
30. Allah dilemedikçe siz dilemezsiniz.
Kuşkusuz, Allah bilendir ve hikmet sahibidir.
31. Dilediğini kendi rahmetine yerleştirir. Zalimlere ise, acı bir azap hazırlamıştır.

(77)
MÜRSELÂT SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 50 ayettir.
İlk ayetinde gönderilenler anlamında olan
"Mürselât" kelimesi geçtiği için bu adla anılır. İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Ve'l-Mürselati Urfen Sûresi'ni
okursa, Allah onu Hz. Muhammed (s.a.a)
ile tanıştırır." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Andolsun birbiri peşinden gönderilen meleklere,
2. Süratle hareket edenlere,
3. (Vahyin mesajlarını) yaydıkça yayanlara,
4. Böylece (hakkı batıldan) iyice ayıranlara,
5-6. Ve (insanlara) mazeret veya uyarı
olsun diye (vahyi peygamberlere) iletenlere,
7. Şüphesiz, size vadedilen gerçekleşecektir.
8. Yıldızların ışığı kaybolup gittiğinde,
9. Gök yarıldığında,

10. Dağlar ufalanıp savrulduğunda,
11. Elçilere (ümmetleri hakkında şahitlik
etmeleri için) belirli bir vakit tayin edildiğinde.
12. Bunlar hangi güne ertelenmiştir?
13. (Hak ile batılı birbirinden) ayırma gününe.
14. Ayırma gününün ne olduğunu sen
nereden bilirsin?
15. O gün (kıyameti) yalanlayanların vay
hâline!
16. Biz öncekileri (azgınlıkları yüzünden)
helak etmedik mi?
17. Ardından sonrakileri de onların peşine takarız.
18. Biz suçlulara işte böyle yaparız.
19. O gün yalanlayanların vay hâline!
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31. "Ne gölgelendirir sizi ve ne de alevden korur."
32. O, saray gibi (kocaman) kıvılcım
saçar.
33. Her bir kıvılcım, sanki birer sarı devedir.
34. O gün yalanlayanların vay hâline!
35. Bu, (kâfirlerin) konuşamayacakları
bir gündür.
36. Özür dilemeleri için de onlara izin
verilmez.
37. O gün yalanlayanların vay hâline!
38. Bu, (hak ile batılı birbirinden) ayırma günüdür. Sizi ve sizden öncekileri
(bu günde) bir araya getirdik.
39. (Azaptan kurtulmak için) bir hileniz
varsa, bana karşı hilenizi uygulayın.
40. O gün yalanlayanların vay hâline!
41. Şüphesiz, (o gün, Allah'a karşı gelmekten) korunanlar, gölgeliklerde, pınar başlarındadırlar.
20. Sizi değersiz bir sudan yaratmadık mı?
21-22. Sonra da onu belli bir süreye kadar
sağlam bir yere yerleştirdik.
23. Bizim (onun yaratılışını böyle) takdir
ettik; takdirimiz ne güzeldir!
24. O gün yalanlayanların vay hâline!
25-26. Yeryüzünü gerek dirilere ve gerekse
ölülere toplanma yeri yapmadık mı?
27. Orada sağlam ve yüce dağlar oluşturduk ve size tatlı sular içirdik.

42. Canlarının istediği meyvelerin içindedirler.
43. (Kendilerine,) "İşlediklerinizin karşılığı olarak, (şimdi) afiyetle yiyin için."
denir.
44. İşte biz iyilik yapanları böyle mükâ
fatlandırırız.
45. O gün yalanlayanların vay hâline!
46. "Yiyin şimdilik ve (bu dünyadan)
biraz yararlanın; şüphesiz siz suçlusunuz."

28. O gün yalanlayanların vay hâline!

47. O gün yalanlayanların vay hâline!

29. (İnkârcılara o gün şöyle denir:) "Yalanlayıp durduğunuz şeye (cehenneme) doğru yürüyün."

48. Kendilerine "Rükû edin (namaz kılın)." denildiği vakit rükû etmezler.
49. O gün yalanlayanların vay hâline!

30. "Üç kola ayrılmış gölgeye (cehennemin
boğucu dumanına) doğru yürüyün."

50. Bundan (Kur'ân'dan) sonra artık han
gi söze inanacaklar?!
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(78)
NEBE' SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 40 ayettir.
Bu sûrenin Nebe’ Sûresi diye isimlendirilişi
bu kelimenin 2. ayetinde yer aldığı içindir.
Mecmau’l-Beyan Tefsiri'ne göre bu sûreye
"Mu’serat" ve "Tesaul" Sûreleri de denir. Yine
Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’ten gelen
hadislerde “Amme Yetesaelûn" Sûresi diye anılır.
“Amme" Sûresi de denilmiştir. İmam Sadık (a.s)'dan
şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Amme Yetesaelûn
Sûresi'ni okursa ve bu sûreyi her gün okumayı
âdet edinirse, yıl bitmeden önce Allah'ın izniyle
Beytüllah'ı ziyaret eder." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

(bk. Açıklamalar Bölümü: 170)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Sürekli birbirlerine neyi soruyorlar?
2-3. Ayrılığa düştükleri o büyük haberi mi?
4. Hayır; (onların sandığı gibi değil;) yakında (gerçeği) anlayacaklar.
5. Hayır; (asla onların sandığı gibi değil;)
yakında (gerçeği) anlayacaklar.
6-7. Yeryüzünü sergi ve dağları direk
yapmadık mı?
8. Sizi de çift çift yarattık.
9. Uykunuzu dinlenme ve rahatlama vesilesi kıldık.
10. Geceyi bir örtü kıldık.
11. Gündüzü geçimi sağlama zamanı
kıldık.
12. Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik.
13. Yanarak ışık veren bir çırağ yarattık.
14-16. Ekin taneleri, bitkiler ve birbirine
sarmaşık ağaçları olan bahçeler yetiştirmek için yağmur yüklü bulutlardan bol
bol su indirdik.
17. Şüphesiz, yargı günü, (insanlar için)
belirlenmiş bir vakittir.
18. O gün Sûr'a üfürülür, derken sizler
bölük bölük (mahşere) gelirsiniz.
19. Gök açılır, onda çeşitli kapılar oluşur.
20. Dağlar (yerlerinden) hareket ettirilir,
serap hâline gelir.

21. Şüphesiz cehennem, pusu ve gözetleme
yeridir.
22. Orası azgınların dönüp varacakları son
barınaktır.
23. Onlar orada çağlar boyu kalırlar.
24. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir
şey tatmazlar.
25. Tadacakları, sadece kaynar su ve irindir.
26. İşte bu, onların yaptıklarına uygun bir
karşılıktır.
27. Çünkü onlar, hesaba çekileceklerini um
muyorlardı.
28. Ve (bu yüzden) ayetlerimizi şiddetle yalanladılar.
29. Biz, her şeyi bir kitapta yazıp saymışızdır.
30. "O hâlde tadın (yaptığınız amellerin
karşılığını)! Size azaptan başka bir şey artırmayacağız."

CÜZ: 30, SÛRE: 79
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39. İşte bu, (gerçekleşecek olan) o hak
gündür; kim isterse, Rabbine doğru bir
dönüş yolu arar.
40. Biz sizi, yakın olan bir azap hususunda uyardık. O gün kişi, kendi elleriyle
önceden hazırlayıp sunduğu işlere bakar ve kâfir olan, "Keşke toprak olsaydım!" der.

(79)
NÂZİÂT SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 46 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Ve'n-Naziat Sûresi'ni okursa,
suya kanmış olarak ölür, suya kanmış olarak kabirden çıkar ve suya kanmış olarak
cennete girer." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

31. Şüphesiz, takvalılara kurtuluş ve esenlik var.
32. Bahçeler ve üzüm bağları var.
33. Göğüsleri yeni tomurcuklanmış yaşıt
kızlar var.
34. (Temiz içkilerle) dolu kadehler var.
35. Orada boş ve yalan söz işitmezler.
36. Bunlar, Rabbinden bir mükâfat ve hesaplanmış bir bağıştır.
37. O, göklerin ve yerin ve ikisi arasında
olan her şeyin Rabbidir; geniş rahmet sahibidir. (O gün mahşerde toplananlar) O'na
karşı söz hakkına sahip değillerdir.
38. O gün (büyük bir melek olan) Ruh ve
melekler sıra sıra dururlar; Rahman olan
Allah'ın izin verdiği ve hak olanı söyleyen
kimseler dışında onlar asla konuşmazlar.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Şiddetle (kâfirlerin canlarını) çekip çıkaran meleklere andolsun,
2. Kolaylıkla (müminlerin ruhunu) alan
meleklere andolsun,
3. Süratle (Allah'ın emrini yerine getirmek
için) hareket eden meleklere andolsun,
4. Sonra (Allah'a itaat etmekte) yarıştıkça
yarışan meleklere andolsun,
5. Sonra işleri düzenleyen meleklere andolsun (ki şüphesiz kıyamet gerçekleşecek ve siz hesaba çekileceksiniz).
6-7. O sarsıntının (birinci üflemenin) yeri
sarstığı, diğerinin onu takip ettiği gün.
8. İşte o gün, bazı yürekler kaygıdan oynar.
9. Bakışları (korkudan) aşağıya dikilir.
10. Diyorlar ki: "(Öldükten sonra tekrar)
önceki hâlimize mi döndürüleceğiz?!"
11. "Çürümüş kemikler olduktan sonra
mı?!"
12. Dediler ki: "O zaman bu, zararlı bir
dönüş olur!"
13. Şüphesiz o (dönüş), sadece bir tek
uyarıcı sesle (Sûr'a üflemekle) olur.
14. (O sesle tüm insanlar) birdenbire bir
düzlüğe dökülürler.
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15. Musa'nın haberi sana geldi mi?
16. Hani kutsal vadi Tuva'da Rabbi ona
şöyle seslenmişti:
17. "Firavun'a git; gerçekten o azmıştır."
18. "Ona de ki: İster misin, (şirk ve bencillikten) temizlenesin
19. Ve seni Rabbine irşat edeyim de
(O'ndan) korkasın?"
20. (Musa, Firavun'a giderek) o büyük
mucizeyi ona gösterdi.
21. Ama o, (Musa'yı) yalanladı ve karşı
geldi.
22. Sonra (mucizeyi görmesine rağmen
hakka) sırt çevirdi ve (Musa'ya karşı koyabilmek için) çalışmaya başladı.
23. Adamlarını toplayıp (onlara) seslendi.
24. Dedi ki: "Ben, sizin en yüce Rabbinizim."
25. Bu yüzden Allah onu ahiret ve dünya
azabına uğrattı.
26. Şüphesiz, bunda (Allah'tan) korkacak kimse için ibret vardır.
27. Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa (Allah'ın) yapmış olduğu şu gök mü?
28. (Allah) onu yükseltip (güzelce) düzenledi.
29. Gecesini karanlık yaptı ve gündüzünü aydınlattı.
30. Onda sonra da yeryüzünü döşedi.
31. Ondan su ve bitki çıkardı.
32. Dağları da sağlam bir şekilde (onun
üzerine) oturttu.
33. (Tüm bunları) Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için (yarattı).
34. O büyük hadise geldiği zaman.
35. O gün insan yaptığı tüm işleri (tüm
çabalarını) hatırlar.
36. Görebilen herkese cehennem açıkça
ortaya çıkarılır.

CÜZ: 30, SÛRE: 79

37-39. Kim azar da dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz cehennemdir onun barınağı.
40-41. Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsini kötü isteklerden uzaklaştırırsa, şüphesiz cennettir onun barınağı.
42. Sana kıyameti soruyorlar, "Gelip çatması ne zamandır?" diye.
43. Onun vaktini anmanın seninle ne ilgisi
var?!
44. Onun sonu Rabbine aittir. (Kıyametin ne
zaman gerçekleşeceğini yalnız Allah bilir.)
45. Sen, sadece ondan (kıyametten) korkanı
uyarmakla görevlisin.
46. Kıyamet gününü gördükleri zaman,
(berzah âleminde) bir gece veya bir kuşluk
vaktinden fazla kalmamış gibi olurlar.

CÜZ: 30, SÛRE: 80
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5. Kendisini zengin gören kimseye gelince,
6. Sen onunla ilgileniyorsun.
7. Oysaki onun arınmamasından sen
sorumlu değilsin.
8-10. Fakat Allah'tan korkup koşarak
sana gelenle ilgilenmiyorsun.
11. Hayır; (onların sandığı gibi değil;) bu
(Kur'ân ayetleri), bir öğüt ve hatırlatmadır.
12. Dileyen öğüt alır.
13-16. (Bu ayetler) saygıdeğer ve iyi
elçilerin elinde olan değerli, yüce ve
tertemiz sahifelerdedir.
17. Kahrolsun (imansız) insan! Ne kadar da inkârcı ve inatçıdır!
18. (Bakmıyor ki) Allah onu neden yarattı?
19. Onu (değersiz) bir nutfeden yarattı
ve ona (belli) bir ölçü verdi.
20. Sonra yolu ona kolaylaştırdı.
21. Sonra (belirlenmiş zamanda) onu
öldürdü ve kabre koydu.

(80)
ABESE SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 42 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Abese ve Tevella ve İze'ş-Şemsu Kuvviret Sûrelerini okursa, kıyamet günü Allah'ın
rahmetinin gölgesinde, O'nun kerametinde
ve cennetlerinde yer alır. Bu, Allah'a ağır gelmez." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Yüzünü asıp çevirdi.
2. Yanına bir kör geldi diye.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 171)

3. Ne bilirsin, belki o (kötülüklerden) temizlenecek?
4. Yahut (Allah'ı) anacak ve (Allah'ı) anmak ona fayda verecek?

22. Sonra dilediği zaman onu (tekrar)
diriltir.
23. Hayır; o, Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirmiş değildir.
24. İnsan, yediğine bir baksın.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 172)

25. Biz gökten bol bol su indirdik.
26. Sonra yeri iyice yardık.
27-31. Orada taneli ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları,
sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.
32. Bunlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması içindir.
33. Kıyametin korkunç sesi geldiği zaman.
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CÜZ: 30, SÛRE: 81

34-36. İşte o gün, kişi, kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.
37. O gün herkesin kendisine yeter bir
derdi vardır.
38. Bazı yüzler o gün, ışıklı ve parlaktır.
39. Güleç ve sevinçlidir.
40-41. Bazı yüzler de o gün, tozlu topraklıdır; üzerlerine de bir karanlık ve
siyahlık çökmüştür.
42. İşte bunlardır kâfirler ve suçlular.

(81)
TEKVÎR SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 29 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Güneş dürülüp karardığında,
2. Yıldızların ışığı söndüğünde,
3. Dağlar yerinden hareket ettirildiğinde,
4. Gebe develer salıverildiğinde (sahipsiz bırakıldığında),

12. Cehennem alevlendirildiğinde,
13. Cennet (müminlere) yaklaştırıldığında,

5. Vahşi hayvanlar bir araya getirildiğinde,

14. Herkes ne hazırladığını bilir.

6. Denizler tutuşturulduğunda,

(tekrar) geri dönen gezegenlere andolsun,

7. Canlar eşleştirildiğinde, (İyiler iyilerle ve kötüler kötülerle,)

17. Sona erdiğinde geceye andolsun,

8-9. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna, hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda,

dolsun,

10. Amel defterleri açıldığında,
11. Gökyüzünün perdesi koparıldığında,

15-16. Akıp giderek gözlerden kaybolan ve

18. Ağarmaya başladığında sabaha an19-21. Bu (Kur'ân), pek değerli, çok güçlü, Arş'ın sahibi katında itibarlı, orada
(meleklerin arasında) sözü dinlenilen,
güvenilir bir elçinin (Cebrail'in) sözüdür.

CÜZ: 30, SÛRE: 82
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29. Elbette, âlemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe, siz (bir şey) isteyemezsiniz.

(82)
İNFİTÂR SURESİ
Mekke'de inmiştir; 19 ayettir.

22. Arkadaşınız da (uzun süre bir arada
bulunup iyice tanıdığınız Muhammed)
deli değildir.
23. Gerçekten onu (Cebrail'i) apaçık bir
ufukta gördü.
24. O, gayb hususunda cimri değildir.
(Gaybdan aldığı bilgileri esirgemez ve
olduğu gibi açıklar).
25. O (Kur'ân), kovulmuş Şeytan'ın sözü
de değildir.
26. O hâlde (ey cahil kimseler, Allah'ın sözünü bırakıp da) nereye gidiyorsunuz?!
27-28. Bu (Kur'ân), âlemde olan herkes
için, (özellikle de) sizlerden doğru yolda
hareket etmek isteyenler için ancak bir
hatırlatma ve öğüttür.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Gök yarıldığı zaman,
2. Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman,
3. Denizler birbirine akarak birleştiği
zaman,
4. Kabirlerde olan (ölüler) dışarı çıkarıldığı zaman,
5. (İşte o zaman) insan ne yapıp gönderdiğini ve ne geriye bıraktığını anlar.
6-8. Ey insan! Seni yaratıp (azalarını)
düzenleyen, uyumlu ve dengeli kılan,
istediği biçimde seni şekillendiren kerem ve ihsan sahibi Rabbin hakkında
seni yanıltan nedir?
9. Hayır; (sandığınız gibi değil; sizin
aldanışınızın asıl sebebi şu ki,) gerçekte siz, ceza gününü yalanlıyorsunuz.
10. Şüphesiz, sizinle görevli bekçiler
vardır.
11-12. Onlar, değerli yazıcılardır; yaptıklarınızı bilirler.
13. Şüphesiz, iyiler kalıcı nimettedirler.
14. Kötüler de cehennemdedirler.
15. Hesap ve mükâfat gününde oraya
girerler.
16. Onlar, oradan uzak da değiller.
17. Hesap ve mükâfat gününün ne olduğunu sen ne bilirsin?!
18. Evet; hesap ve mükâfat gününün
ne olduğunu sen ne bilirsin?!
19. O gün, hiç kimsenin başkası için
bir şey yapmaya gücü yetmez ve o gün
emir, yalnız Allah'a mahsustur.
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CÜZ: 30, SÛRE: 83

(83)
MUTAFFİFÎN SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 36 ayettir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 173)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Ölçü ve tartıda başkalarının hakkını
eksik verenlerin vay hâline!
2. Onlar, insanlardan ölçerek bir şey
aldıklarında tam alırlar.
3. Ama onlar ölçerek veya tartarak bir
şey verdiklerinde eksik verirler.
4-5. Bunlar, büyük bir günde (hesap vermek için) dirileceklerini bilmezler mi?!
6. O günde insanlar, âlemlerin Rabbinin huzurunda dururlar.
7. Hayır; (onların sandığı gibi değil;)
kötülerin yazısı Siccin'dedir.
8. Siccin'in ne olduğunu sen ne bilirsin!
9. O, (Allah'ın emriyle) yazılmış bir kitaptır.
10. Yalanlayanların o gün vay hâline!
11. Onlar ki, hesap ve mükâfat gününü
yalanlarlar.
12. Ki onu, ancak haddini aşan ve günaha düşkün kimseler yalanlarlar.
13. Ayetlerimiz onlara okununca, "(Bunlar,) eskilerin masallarıdır." derler.
14. Hayır; (onların düşündükleri gibi
değil;) onların yaptıkları işler, (pas
gibi) kalplerinin üzerini kaplamıştır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 174)

15. Hayır; o gün onlar, Rablerinden
(O'nun rahmetinden) perdelenmişlerdir.
16. Sonra onlar, hiç şüphesiz cehenneme girerler.
17. Sonra da (onlara), "Yalanlayıp durduğunuz budur işte." denilir.

18. Hayır; (onların düşündüğü gibi değil;) iyilerin yazısı da İlliyin'dedir.
19. İlliyin'in ne olduğunu sen ne bilirsin!
20. (Hakk'ın emriyle) yazılmış bir kitaptır.
21. Allah'a yakın olanlar, o kitabı görürler.
22. Şüphesiz ki iyiler, kalıcı nimet içindedirler.
23. Koltuklar üzerinde oturup (cennetin
nimetlerini) seyrederler.
24. Yüzlerinde nimetin sevinç ve şenliğini fark edersin.
25. Onlara mühürlü saf (halis) bir içki sunulur.
26. Sonu misktir. (İçtikten sonra misk
kokusu bırakır.) Artık imrenenler, buna
imrensinler.

CÜZ: 30, SÛRE: 84
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34. Bugün (kıyamet günü) ise, iman
edenler, kâfirlere gülerler.
35. Koltuklar üzerinde (kâfirleri) seyrederler.
36. Kâfirler yaptıklarının karşılığını aldılar mı?

(84)
İNŞİKAK SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 25 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Gökyüzü yarıldığında,
2. Ve Rabbine itaat edip boyun eğdiğinde; zaten gökyüzüne yaraşan da budur
(bu itaate layık olarak yaratılmıştır);
3. Yeryüzü yayıldığında,
4. İçinde olanları dışarı atıp boşaldığında,

27. Karışımı da Tesnim'dendir.
28. (Tesnim; cennette) bir pınardır ki, Allah'a
yakınlaştırılmış olanlar ondan içerler.
29. Suçlular, (dünyada) iman edenlere
gülerlerdi.

5. Ve Rabbine itaat edip boyun eğdiğinde; zaten yeryüzüne yaraşan da budur
(bu itaate layık olarak yaratılmıştır; işte
o zaman insan yaptıklarıyla karşılaşır).
6. Ey insan! Rabbine varıncaya kadar
sürekli didinip çaba göstereceksin ve
sonunda O'na kavuşacaksın.
7. Kimin amel defteri sağ eline verilirse,

30. Onların yanlarından geçtiklerinde bir
birlerine kaş göz işareti yaparak onlarla
alay ederlerdi.

8. Kolay bir hesapla hesaba çekilecek

31. Ailelerine döndüklerinde (alaylarından dolayı) keyifli ve neşeli dönerlerdi.

10. Kimin de amel defteri arkasından
verilirse,

32. Onları (iman edenleri) gördüklerinde,
"Bunlar, sapık kimselerdir." derlerdi.
33. Halbuki onlar, müminlere bekçi ve gözetleyici olarak gönderilmemişlerdi (müminleri denetlemekle görevli değillerdi).

9. Ve sevinçli olarak ailesinin yanına
dönecek.

11. "Yazıklar olsun bana, mahvoldum!"
diye bağıracak
12. Ve alevli ateşe girecek.
13. O, ailesi içinde sevinçliydi.
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14. O, hiçbir zaman (Rabbine)
dönmeyeceğini sanıyordu.
15. Oysa Rabbi, onu iyice görmekteydi.
16-19. Şafağa (güneş batarken batıda
oluşan kızıllığa), geceye ve gecenin
(barınaklarında) bir araya topladıklarına, dolunay olunca aya yemin ederim ki, sizler (kemale erişmek için) bir
hâlden diğer bir hâle geçersiniz.
20. Böyleyken neden iman etmiyorlar?!
21. Kendilerine Kur'ân okununca secde etmiyorlar?!
22. Aksine, kâfir olanlar, (Kur'ân'ı) yalanlıyorlar.
23. Allah, onların yüreklerinde sakladıklarını çok iyi bilir.
24. Onlara acı azabı müjdele!
25. Ama iman edip salih amel işleyenler başka. Onlara kesintisiz bir mükâfat
vardır.

(85)
BURÛC SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 22 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Burçlara sahip göğe andolsun,
Burçlardan maksat, gök cisimlerinin uzaydaki yerleridir.

2. Size vadedilen güne andolsun,
3. Tanıklık edene ve tanıklık edilene
andolsun (ki, herkes yaptığının karşılığını görecektir).
4. Kahrolsun o hendek adamları.
5. O yakıtı çok ateşin adamları.
6. O zaman ki onlar, onun (ateşin) çevresinde oturmuşlardı.

7. Ve müminlere yaptıkları işkenceyi seyrediyorlardı.
8-9. O müminlerden öç almaları, sırf gök
lerin ve yerin mülkü (egemenliği) kendisine ait olan üstün ve övgüye layık Al
lah'a inandıkları içindi. Allah, her şeye
tanıktır (her şeyi görmektedir).
10. Şüphesiz, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip sonra tövbe
etmeyenlere cehennem azabı ve yakıcı
ateş azabı vardır.
11. İman edip doğru işler yapanlara ise,
altından ırmaklar akan cennetler vardır.
İşte büyük başarı ve mutluluk budur.

CÜZ: 30, SÛRE: 86

TÂRIK SÛRESİ
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(86)
TÂRIK SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 17 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kimin farz namazlarındaki kıraati Ve'sSemai ve't-Târık Sûresi olursa, onun kıyamet
günü Allah katında bir makam ve menzileti
olur ve cennette peygamberlerin arkadaşlarından olur." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Gökyüzüne ve gece gelene yemin ederim.
2. Gece gelenin ne olduğunu sen ne bilirsin?
3. O parlayan (karanlığı delen) yıldızdır.
4. (Yemin ederim) ki üzerinde bir bekçi
olmayan kimse yoktur.
5. İnsan, neden yaratıldığına bir baksın!
6. Atan bir sudan yaratılmıştır.
7. O (insan), bel ile göğüs kafesi arasından çıkar.

12. Şüphesiz, Rabbinin yakalaması (intikamı) çok şiddetlidir.
13. Yaratılışı başlatan ve (yaratıkları kıyamette) tekrar geri getiren O'dur.
14. O, çok bağışlayandır ve çok sevendir.
15. Arş'ın sahibidir, yücedir.
16. O, her dilediğini mutlaka yapandır.
17. Orduların öyküsü sana geldi mi?
18. Firavun ve Semud ordularının (başına
gelen felaketlerin öyküsü)?

8-9. Şüphesiz O, bütün sırların ortaya çıkacağı gün onu tekrar diriltmeye kadirdir.
10. (O gün, Allah'ın azabından korunmak için) insanın bir gücü ve bir yardımcısı olmaz.
11-12. Dönüşü olan (yıldızları battıktan
sonra tekrar doğan veya sürekli yağmur
yağdıran) göğe ve (bitkilerle) yarılan
yere andolsun ki,
13. O (Kur'ân), (hak ile batılı) ayıran bir
sözdür.
14. O, şaka değildir.

19. Oysa kâfirler, Kur'ân'ı yalanlayıp dururlar.

15. Onlar (düşmanlar, İslam'ı yıkmak
için) tuzak kurarlar.

20. Allah, onları her yönden kuşatmıştır.
21. Gerçekte o, yüce Kur'ân'dır.

16. Ben de (onların tuzaklarının karşısında) bir tuzak kurarım.

22. Korunmuş bir levhadadır. (Levh-i Mah
fuz'dadır.)

17. O hâlde kâfirlere mühlet ver; onları
kısa bir süre kendi hallerine bırak.
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A'LÂ / GÂŞİYE SÛRELERİ

CÜZ: 30, SÛRE: 87-88

(87)
A'LÂ SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 19 ayettir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 175)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1-5. Yaratıp düzen veren, ölçü verip
yol gösteren, (yemyeşil) otlağı çıkaran
(bitiren), sonra onu kapkara bir sel artığına (çerçöpe) çeviren yüce Rabbinin
ismini tenzih ve takdis et.
6. Kur'ân'ı sana okutacağız da artık
unutmayacaksın;
7. Ama Allah'ın dilediği başka; şüphesiz O, açığı da bilir gizliyi de.
8. En kolay olan yolu kat etmeyi sana
kolaylaştıracağız.
9. O hâlde, hatırlatmak, öğüt vermek
fayda verirse, hatırlat ve öğüt ver.
10. Allah'tan korkan kimse öğüt alacak.
11. Bedbaht olan ise ondan kaçınacak.
12. O bedbaht ki, en büyük ateşe girer.
13. Sonra o ateşte ne ölür, ne de yaşar.
14-15. (Küfürden, şirkten ve günahlardan) temizlenen ve Rabbinin adını anıp
namaz kılan kimse kurtuluşa ermiştir.
16. Oysa siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
17. Ama ahiret, daha iyi ve daha kalıcıdır.
18-19. Şüphesiz bu (gerçekler), önceki
kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır.

(88)
GÂŞİYE SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 26 ayettir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 176)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Dehşeti her şeyi kapsayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi?
2. Birtakım yüzler o gün zillet içindedir.
3. Çalışıp yorulmuşlar (ama çabalarından
bir fayda almamışlar).
4. Kızgın bir ateşe girerler.
5. Kaynar bir çeşmeden onlara su içirilir.
6. Onlara kuru dikenden başka bir yiyecek yoktur.
7. O da ne besler, ne de açlığı giderir.
8. Birtakım yüzler de o gün neşeli ve huzurludur.
9. Çabalarından dolayı hoşnutturlar.
10. Yüce bir cennettedirler.
11. Orada boş söz işitmezler.

CÜZ: 30, SÛRE: 89

FECR SÛRESİ
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24. Allah, onu en büyük azapla cezalandırır.
25. Şüphesiz, onların dönüşü bizedir.
26. Sonra şüphesiz, onların hesaplarını
görmek de bize aittir.

(89)
FECR SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 30 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Fecr Sûresi'ni farz
ve nafile namazlarınızda okuyun;
çünkü bu sûre Hüseyin (a.s)'ın sû
residir. Kim bu sûreyi okursa, kıyamet günü cennetin derecesinde
Hüseyin (a.s) ile birlikte olur." (bk.
Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Tan yerinin ağarmasına andolsun.
2. On geceye andolsun.
3. Çifte ve teke andolsun.
4. (Aydınlığa doğru) ilerlediğinde geceye andolsun.
12. Orada sürekli akan bir nehir vardır.
13. Orada yüksek tahtlar vardır.
14. Hazır konulmuş kadehler vardır.
15. Sıra sıra dizilmiş yastıklar vardır.
16. Serilmiş nefis sergiler vardır.
17. Bakmazlar mı devenin nasıl yaratıldığına,
18. Göğün nasıl yükseltildiğine,
19. Dağların nasıl dikildiğine,
20. Yeryüzünün nasıl yayıldığına?
21. Artık hatırlat ve öğüt ver; çünkü sen,
ancak bir hatırlatıcı ve öğüt vericisin.

5. Acaba bu anılanlarda akıl sahibi için
(yeterli) bir yemin var mı?
6. Görmedin mi Rabbin Ad'a (Hud'un
kavmine) ne yaptı?
7-8. Benzeri diğer ülkelerde yapılmamış
yüksek sarayları olan İrem şehrine?
9. Ve o vadide (Umman ve Hazramut arasındaki çölde) kayaları yontan Semud'a
(Salih'in kavmine)?
10. Ve çarmıhları (işkence ağaçları) olan
Firavun'a?
11. Onlar ki, ülkelerde haddi aşıp azdılar.

22. Onlara egemen bir zorba değilsin.

12. Ve kötülüğü yaydılar.

23. Ama yüz çevirip inkâr eden başka
(ona öğüt vermeyi sürdürmenin bir faydası yoktur).

14. Şüphesiz, Rabbin gözetlemededir.

13. Bu yüzden Rabbin, onlara azap kırbacını indirdi.
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BELED SÛRESİ

CÜZ: 30, SÛRE: 90

15. Ama insan, Rabbi kendisini imtihan
edip de ona ikramda bulunduğunda ve
nimet verdiğinde, "Rabbim bana ikram
etti." der.
16. Fakat kendisini imtihan edip de rızkını
daralttığında, "Rabbim beni aşağıladı." der.
17. Hayır; (asla insanın sandığı gibi değil;) doğrusu, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
18. Birbirinizi yoksulu doyurmaya teşvik
etmiyorsunuz.
19. Mirası tümüyle yiyorsunuz (zayıfların
mirastaki hakkına riayet etmiyorsunuz).
20. Ve malı aşırı biçimde seviyorsunuz.
21. Hayır; (asla onların sandığı gibi değil;)
yeryüzü dümdüz hâle getirildiğinde,
22. Rabbin(in emri) ve sıra sıra melekler
geldiğinde
23. ve o gün cehennem getirildiğinde, işte
o gün, insan (yaptıklarını) hatırlar; ancak
bu hatırlama ona ne yarar sağlar?!
24. "Keşke (ölümden sonraki) hayatım
için önceden bir hazırlık yapmış olsaydım!" der.
25. Artık o gün, O'nun (Allah'ın) yapacağı azabı kimse yapamaz.
26. Ve O'nun vuracağı bağı kimse vuramaz.
27. Ey huzura kavuşan can!
28. Sen O'ndan hoşnut ve O da senden
hoşnut olarak Rabbine dön.
29. Artık (seçkin) kullarımın içine katıl.
30. Ve cennetime gir.

(90)
BELED SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 20 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kimin farz namazdaki kıraati La Uksimu Bi-Haze'l-Beled Sûresi olursa, dünyada

iyilerden olarak tanınır, ahirette de bir mevki
sahibi olarak bilinir ve kıyamet günü peygamberlerin, şehitlerin ve salihlerin arkadaşlarından olur." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1-2. Senin yerleşmiş bulunduğun bu şehre
yemin ederim,
3. Babaya (Âdem Peygamber'e) ve ondan
meydana gelen (imanlı) çocuklara yemin
ederim,
4. Geçekten biz insanı zorluk ve sıkıntıda yarattık (her insan ömrünü çeşitli sıkıntılar ve zorluklar içinde geçirir ve böylece imtihan edilir).
5. İnsan, kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?!
6. "Çok para zayi ettim." diyor.
7. Kimsenin onu görmediğini mi sanıyor?!

CÜZ: 30, SÛRE: 91

ŞEMS SÛRESİ
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19. Ayetlerimizi inkâr edenler ise, işte
onlar, uğursuz ve bedbaht kimselerdir.
20. Her yanı sımsıkı kapatılmış bir ateş
onları kaplamıştır.

(91)
ŞEMS SÛRESİ
(bk. Açıklamalar Bölümü: 177)
Mekke'de inmiştir; 15 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Andolsun güneşe ve yükseliş zamanındaki aydınlığına,
2. Andolsun onu izleyince aya,
3. Andolsun güneşi ortaya çıkardığında
gündüze,
4. Andolsun güneşi örttüğünde geceye,
5. Andolsun gökyüzüne ve onu bina
edene,
6. Andolsun yere ve onu yayıp döşeyene,

8. Biz ona iki göz vermedik mi?
9. Bir dil ve iki dudak vermedik mi?
10. Ona iki yolu (hak ve batılı, cennet ve cehennemi) göstermedik mi?
11. Ama o, o sarp yokuşu aşmaya koyulmadı.
12. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bilirsin!
13. Bir köle azat etmektir.
14-16. Ya da açlık gününde yakını olan bir
öksüze veya toprağa serilmiş bir yoksula
yemek yedirmektir.
17. Sonra, iman ederek birbirine sabrı tavsiye eden ve merhameti öğütleyenlerden
olmaktır.
18. İşte onlar, uğurlu ve mutlu kimselerdir.

7-8. Andolsun nefse ve onu yaratıp düzenleyene, sonra ona kötülük ve iyiliğini
ilham edene,
9. Gerçekten onu (nefsini) kötülüklerden
arındıran kimse kurtuluşa ermiştir.
10. Onu (küfür ve günahla) kirleten ise,
şüphesiz ziyan etmiştir.
11-12. İçlerinden en bedbahtı (deveyi
kesmek için) harekete geçince, Semud
kavmi, azgınlığı yüzünden (peygamberleri Salih'i) yalanladı.
13. Allah'ın Resulü onlara, "Allah'ın devesine ve su hakkına dokunmayın." dedi.
14. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri, günahları sebebiyle onlara azabını indirdi
de onları yerle bir etti.
15. O, bu cezalandırmanın akıbetinden
korkacak değildir.
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LEYL / DUHÂ SÛRELERİ

CÜZ: 30, SÛRE: 92-93

(92)
LEYL SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 21 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Karanlığı (yeryüzünü) bürüyüp örttüğü zaman geceye yemin ederim,
2. Aydınlanıp ortaya çıktığı zaman gündüze yemin ederim,
3. Erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim,
4. Şüphesiz sizin çabalarınız birbirinden
farklıdır. (Bir grubunuz, doğru işler uğruna çaba gösterirken; diğer bir grubunuz, kendi ve diğerlerinin bedbahtlığı
yolunda çaba göstermektedir.)
5. Kim (Allah yolunda) malını verir ve
sakınırsa,
6. Ve en güzel olanı (ahiret mükâfatını)
doğrularsa,
7. Biz en kolay olan yola sevk ederiz.
8. Fakat kim cimrilik eder ve kendini
(Allah'ın mükâfatından) müstağni bilirse,
9. Ve en güzel olanı (ahiret mükâfatını)
yalanlarsa,
10. Biz en zor olanı onun için kolaylaştırırız.
11. Helak olunca malı ona bir yarar sağlamaz.
12. Şüphesiz, hidayete erdirmek bize aittir.
13. Şüphesiz, ahiret de, dünya da bizimdir.
14. Sizi alevlenen bir ateşe karşı uyardım.
15-16. Yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht
kimseden başkası o ateşe girmez.
17. En çok sakınan ise, ondan uzak tutulur.
18. Ki o, arınmak için (Allah yolunda)
malını verir.
19. (Hem de) kimsenin onun (Allah yo-

lunda malını verenin) yanında, karşılığı verilmesi gereken bir nimeti yokken.
20. Sadece yüce Rabbinin hoşnutluğunu
kazanmak için (malını verir.)
21. Şüphesiz o, yakında (infakının mükâfa
tını alırken) hoşnut olacaktır.

(93)
DUHÂ SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 11 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Güneş yükselince gündüze yemin ederim,
2. Sükûnete erdiği zaman geceye yemin
ederim,
3. Ki Rabbin ne seni bıraktı, ne de sana darıldı.

CÜZ: 30, SÛRE: 94-95

İNŞİRÂH / TÎN SÛRELERİ
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11. Ve Rabbinin (sana verdiği) nimetlerinden (sürekli) söz et.

(94)
İNŞİRÂH SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 8 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Biz senin göğsünü (açıp) genişletmedik mi?
2-3. Belini büken ağır yükü üzerinden
attık.
4. Adını ve şanını yücelttik.
5. Elbette her zorluğun yanında bir kolaylık vardır.
6. Gerçekten her zorluğun yanında bir
kolaylık vardır.
7. O hâlde (üzerine düşen farz görevleri yerine getirip) boşa çıktığında
(Allah'a ibadet ve dua etmeye koyularak) yorul.
8. Ve yalnız Rabbine yönel, O'ndan iste.
4. Gerçekten ahiret, sana dünyadan daha
hayırlıdır.
5. Yakında Rabbin sana öyle bir lütufta
bulunacak ki, sen hoşnut olacaksın.
6. Seni öksüz bulup da barındırmadı mı?

(95)
TÎN SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 8 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Ve't-Tîn Sûresi'ni farz ve nafile namazlarında okursa, cennetten hoşnut olacağı yer ona verilir." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

7. Seni yolunu kaybetmiş (ve şaşkın) bulup da sana yolu gösterdi. (Çocuklukta
sütannen Halime, Abdulmuttalib'e teslim
etmek için seni getirdiğinde Mekke'nin
çöllerinde kayboldun, bunun üzerine Allah sana yolu gösterdi.)

1. İncire ve zeytine andolsun,

8. Seni fakir bulup da zengin etti.

4. Biz insanı en güzel denge ve biçimde
yarattık.

9. Öyleyse yetimi ezme!
10. Dilenciyi azarlama!

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

2. Sina dağına andolsun,
3. Ve şu emin beldeye andolsun,

5. Sonra (günah işleyince) onu aşağıların en aşağısına geri döndürdük.
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ALAK SÛRESİ

CÜZ: 30, SÛRE: 96

6. Ama iman edip doğru işler yapanlar
hariç; onlar için kesintisiz bir mükâfat
vardır.
7. Artık (ey insan,) bundan sonra seni
ceza gününü yalanlamaya sürükleyen
nedir?
8. Allah, hüküm verenlerin en iyisi değil mi?

(96)
ALAK SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 19 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim gündüzünde veya gecesinde
İkra' Bi'smi Rebbike Sûresi'ni okur ve o gün
veya o gece ölürse, şehit olarak ölür
ve Allah onu şehit olarak diriltir; ya
da Resulullah (s.a.a) ile birlikte Allah
yolunda kılıç sallamış gibi olur." (bk.
el-Kâfî.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. (Tüm yaratıkları) yaratan Rabbinin
adıyla oku.
2. O, insanı pıhtılaşmış bir kandan yarattı.
3. Oku! Rabbin, en üstün kerem (ve bağış) sahibidir.
4. O, kalemle (okumayı ve yazmayı) öğretti.
5. İnsana bilmediğini öğretti.
6-7. Hayır; gerçek şu ki insan, kendini
müstağni görünce haddini aşar ve azar.
8. Gerçekten dönüş Rabbinedir.
9-10. Namaz kılarken bir kulu (Peygam
ber'i) men edeni ("Namaz kılma!" diyeni)
gördün mü?
11-12. Ne dersin, eğer o (namaz kılan
kul), doğru yolda ise yahut takvayı (doğruluğu) emrediyorsa?!
13. Ne dersin, eğer o (men eden, hakkı)
yalanlayıp (iman etmekten) yüz çeviriyorsa ?!

14. Acaba Allah'ın (onu) gördüğünü bilmez mi?!
15-16. Hayır; (onun sandığı gibi değil;) eğer
vazgeçmezse, onu perçeminden; o yalancı,
günahkâr perçeminden yakalar ve (cehenneme doğru) sürükleriz.
17. O zaman o, kendi grubunu (yardıma)
çağırsın.
18. Biz de zebanileri çağıracağız.
19. Hayır; asla ona uyma; (Allah'a) secde et
ve (O'na) yaklaş.
Veşşa şöyle nakleder: İmam Rıza'dan şöyle
dediğini işittim: "Kulun Allah'a en yakın olduğu
hâli, secdede olduğu zamandır. Nitekim aziz
ve celil Allah şöyle buyurmuştur: (Allah'a) secde et ve (O'na) yaklaş." (el-Kâfî, c.3, s.264.)

CÜZ: 30, SÛRE: 97-98

KADR / BEYYİNE SÛRELERİ
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5. O (gece) esenliktir, ta fecrin doğuşuna
kadar.

(98)

BEYYİNE SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 8 ayettir.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle
dediği nakledilmiştir: "Kim Lem Yekun (Beyyine) Sûresi'ni okursa, şirkten uzak olur ve
Muhammed'in dinine getirilir, Allah onu
mümin olarak diriltir ve kolayca hesaba
çeker." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Ehl-i kitaptan ve müşriklerden
(İslam'ı) inkâr edenler, apaçık
delil (Peygamber) kendilerine
gelinceye kadar (dinlerinden)
ayrılacak değillerdi.
2. O (apaçık delil), Allah tarafından (kendilerine) gönderilmiş, tertemiz sahifeleri
okuyan bir elçidir.

(97)
KADR SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 5 ayettir.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim İnna Enzelnahu Sûresi'ni yüksek
sesle okursa, Allah yolunda kılıcını çekmiş insan
gibi olur. Kim de onu sessizce okursa, Allah yolunda kanına bulanmış kimse gibi olur. Kim de onu
defalarca sessizce okursa, Allah onun günahlarından bin günahı siler." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik.
2. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bilirsin?
3. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
4. O gecede Rablerinin izniyle melekler
ve Ruh, her iş için (Peygamber ve masum
İmam'ın huzuruna) inerler.

3. O sahifelerde değerli ve sağlam yazılar vardır.
4. Kendilerine kitap verilenler, ancak o
apaçık delil (Peygamber) onlara geldikten sonra ayrılığa düştüler.
5. Oysa onlara, dini yalnız Allah'a has
kılarak O'na kulluk etmeleri, hakka yönelmeleri, namazı hakkıyla kılmaları ve
zekâtı vermeleri emrolunmuştu. Sağlam
din, işte budur.
6. Ehl-i kitap ve müşriklerden (İslam'ı)
inkâr edenler, cehennem ateşindedirler;
ebedi olarak orada kalacaklardır. İşte onlar, yaratıkların en kötüleridirler.
7. İman edip doğru işler yapanlar ise, yaratıkların en iyileridirler.
8. Rableri katında onların mükâfatı, altından ırmaklar akan, içinde sürekli
kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. Bu (mükâfatlar), Rabbinden
korkan kimse içindir.
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ZİLZÂL / ÂDİYÂT SÛRELERİ

CÜZ: 30, SÛRE: 99-100

(99)
ZİLZÂL SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 8 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "İza Zulzilet Sûresi'ni okumaktan usanmayın. Kimin nafile namazlarındaki kıraati
bu sûre olursa, Allah onu asla depreme
yakalatmaz; deprem, yıldırım ve dünyanın
afetlerinden hiçbir afetle de ölmez. Öldüğünde de cennete götürülmesine emredilir.
Allah azze ve celle ona şöyle der: Ey kulum!
Sana cennetimi mubah kıldım; neresinde
istersen, engelsiz ve yasaksız olarak oraya
yerleş." (bk. Sevabu'l-A'mal.) el-Kâfî'de de
bu hadis, daha geniş bir içerikle yer almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Yeryüzü o şiddetli sarsıntısıyla sarsılınca,
2. Yer kendi ağır yüklerini (ölüleri) çıkarınca,
3. Ve insan "Ne oluyor buna?!" deyince,
4-5. İşte o gün yer, Rabbin ona vahyettiği
için kendi haberlerini anlatır.
6. İşte o gün insanlar, yaptıkları kendilerine gösterilsin diye dağınık şekilde (kabirlerden) çıkarlar.
7. Kim zerre ağırlığında bir hayır yapmışsa, onu görür.
8. Kim de zerre ağırlığında bir kötülük
yapmışsa, onu görür.

(100)
ÂDİYÂT SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 11 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Adiyat Sûresi'ni okur ve bu okumayı
âdet edinirse, Allah onu kıyamet günü özel
olarak Emirü'l-Müminin ile haşreder; Allah'ın
izni ile onun korumasında ve arkadaşları
arasında yer alır." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

2. (Nallarıyla) kıvılcım saçanlara,
3. Ansızın sabahları baskın yapanlara,
4. Tozu dumana katanlara,
5. Düşman topluluğunun içine dalanlara,
6. İnsan, Rabbine karşı pek nankördür.
7. Şüphesiz, kendisi de buna şahittir.
8. Şüphesiz o, mal sevgisine aşırı derecede
düşkündür.
9. (İnsan) bilmez mi, kabirlerde olanlar çıkarıldığı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

10. Ve kalplerde olanlar elde edildiği zaman (hâli nice olacak)?

1. Andolsun soluk soluğa koşanlara (mücahitlerin atlarına),

11. Gerçekten Rableri, o gün onların durumundan iyice haberdardır.
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6-7. (O gün) kimin tartıları ağır gelirse
(yaptığı ameller hak terazisinde ağırlık
taşırsa), o, memnun edici bir yaşayış
içindedir.
8-9. Kimin de tartıları hafif gelirse, onun
anası (sığınacak yeri) Haviye'dir (cehennem çukurudur).
10. Haviye'nin ne olduğunu sen ne bilirsin?
11. O kızgın bir ateştir.

(102)
TEKÂSÜR SÛRESİ
Mekke'de ve bir görüşe göre de Medine'de
inmiştir; 8 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Elhakumu't-Tekâsür Sûresi'ni
farz namazında okursa, Allah ona yüz şehidin mükâfatını yazar ve kim nafile namazında onu okursa, Allah ona elli şehidin
mükâfatını yazar ve farz namazında meleklerden elli saf onunla birlikte namaz kılar."
(bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

(101)
KÂRİA SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 11 ayettir.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Karia Sûresi'ni çok okursa, Allah onu Deccal'ın fitnesinden, Deccal'a
iman etmekten ve kıyamet günü cehennemin
irininden güvende tutar." Sevabu'l-A'mal.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. O şiddetle çarpan!
2. Nedir o şiddetle çarpan?
3. O şiddetle çarpanın ne olduğunu sen ne
bilirsin?
4. O gün insanlar dağınık pervaneler gibi
olur.
5. Dağlar da atılmış renkli yüne benzer.

1. Mal ve evlat çokluğuyla birbirinize
karşı övünmek, sizi oyaladı.
2. Öyle ki, kabirleri bile ziyaret ettiniz.
3. Hayır; (sizin sandığınız gibi değil;) yakında bileceksiniz.
4. Yine hayır; (sizin sandığınız gibi değil;) yakında bileceksiniz.
5. Hayır; (sizin sandığınız gibi değil;)
eğer kesin bilgiye sahip olsaydınız,
6. Kesinlikle cehennemi (bu dünyada basiret gözüyle) görürdünüz.
7. Sonra onu (kıyamette) yakin gözüyle
göreceksiniz.
8. Sonra o gün (size verilen) nimetten
sorguya çekileceksiniz.
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ASR / HÜMEZE / FİL SÛRELERİ

CÜZ: 30, SÛRE: 103-105

(103)
ASR SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 3 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Ve'l-Asr Sûresi'ni nafile namazlarında okursa, Allah onu kıyamet günü hoşnut, güler yüzlü ve sevinçli hâlde haşreder."
(bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Andolsun o döneme (Peygamber'in
veya Mehdi'nin dönemine),
2. Şüphesiz, insan ziyan içindedir.
3. Sadece iman edip doğru işler yapanlar,
birbirlerine hakka uymayı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler
bunun dışındadır.

(104)
HÜMEZE SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 9 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Veylün Li-Kulli Hümezetin Lümeze Sûresi'ni farz namazlarından birinde
okursa, Allah fakirliği ondan uzaklaştırır, rızkı
ona getirir ve kötü ölümü ondan uzaklaştırır." (bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Sürekli başkalarını çekiştirip alay eden
kimsenin vay hâline!
2. O ki, bir mal toplamış ve onu sayıp
durmuştur.

8-9. O ateş, uzun sütunlar hâlinde onların
üzerine kapatılır.

(105)
FÎL SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 5 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

3. Malının kendisini ölümsüz kılacağını
sanır.

1. Rabbinin o fil sahiplerine ne yaptığını
görmedin mi?

4. Hayır; (onun sandığı gibi değil;) kesinlikle o, Hutame'ye (yok edici ateşe)
atılacaktır.

2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı
mı?
3. Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.

5. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bilirsin?

4. Onlara balçıktan pişirilmiş taşlar atıyorlardı.

6-7. Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir ki,
kalplere (kadar) çıkar (kalpleri kapsar)

5. Sonunda, (Allah) onları, yenilmiş bir ekine çevirdi.
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(107)
MÂÛN SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 7 ayettir.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim E-Reeyte'llezî Yükezzibu bi'd-Din Sûresi'ni farz ve müstehap
namazlarında okursa, Allah onun namaz
ve orucunu kabul eder ve dünya hayatında yaptıklarından dolayı onu hesaba çekmez." (Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Ceza ve mükâfat gününü yalanlayanı
gördün mü?
2. İşte o, yetimi acımasızca itip kakar.
3. Yoksulu doyurmaya (kimseyi) özendirmez.
4-5. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
onlar namazlarından gaflet ederler (namazlarına önem vermezler).
6. Onlar, gösteriş yaparlar.
7. Ve ihtiyaç duyulan şeyleri (ihtiyaç duyanlara) vermekten sakınırlar.

(106)
KUREYŞ SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 4 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir:
"Kim Li-İlafi Kureyş Sûresi'ni çok okursa, Allah
onu cennet bineklerinden bir bineğin üzerinde
haşreder, kıyamet günü nur sofralarına oturuncaya kadar onun üzerinde hareket eder." (bk.
Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Kureyş'in birbiriyle kaynaşması,
2. Birbiriyle kaynaşıp kış ve yaz yolculuklarını rahatlıkla yapabilmeleri için (Allah fil
sahiplerini cezalandırdı).
3-4. Öyleyse kendilerini açlıktan koruyup
doyuran ve korkudan kurtarıp güvenliğe
kavuşturan bu evin Rabbine kulluk etsinler.

(108)
KEVSER SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 3 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim bu sûreyi farz ve nafile namazlarında okursa, Allah ona Kevser havuzundan içirir ve Resulullah (s.a.a)'in yanında,
Tuba ağacının dibinde onunla konuşur."
(bk. Menhecu's-Sadıkin Tefsiri.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Şüphesiz, biz sana Kevser'i (bol hayrı)
verdik.
2. Öyleyse sen Rabbine ibadet et ve (Allah yolunda) kurban kes.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 178)

3. Şüphesiz, asıl sonu kesik olan, sana
kin besleyendir.
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KÂFİRÛN / NASR / TEBBET SÛRELERİ

CÜZ: 30, SÛRE: 109-111

(109)
KÂFİRÛN SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 6 ayettir.
İmam Sadık (a.s)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Kim Kul Ya Eyyühe'l-Kâfirûn ve Kul
Huve'llahu Ehad Sûrelerini farz namazlarından birinde okursa, Allah onu, anne ve
babasını ve çocuklarını bağışlar; eğer bedbahtlardan ise, bedbahtlar kitabından ismi
silinir ve saadetliler defterinde ismi yazılır;
Allah onu saadet ehli olarak yaşatır ve şehit olarak öldürür ve şehit olarak haşreder."
(bk. Sevabu'l-A'mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. De ki: Ey kâfirler!
2. Ben sizin tapmakta olduğunuza tapmam.
3. Siz de benim tapmakta olduğuma tapmazsınız.
4. Ben sizin tapmakta olduğunuza tapacak değilim.
5. Siz de benim tapmak ta olduğuma tapacak değilsiniz.
6. Sizin dininiz size; benim dinim de
bana.

(110)
NASR SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 3 ayettir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 179)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Allah'ın yardımı ve zafer geldiğinde,
2. Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde,

3. Rabbini överek tenzih et ve O'ndan
mağfiret dile. Şüphesiz O, tövbeleri kabul
edendir.

(111)

TEBBET SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 5 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kendisi de
yok olsun.
2. Malı ve kazandığı ona bir yarar sağlamadı.
3. Çok geçmeden alevli bir ateşe girecektir.
4-5. Odun taşıyan ve boynunda hurma lifinden bir ip olan karısı da (aynı akıbete
uğrayacaktır).
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Huve'llahu Ehad'i ayakta, oturarak binek
üzerinde veya yaya olarak bir yere giderken ve dönerken (her hâlinde) okumakla
(buna layık oldu).' diye cevap verdi." (bk.
Sevabu'l-A'mal, el-Kâfî, et-Tevhid, el-Hısal
ve Nuru's-Sekaleyn.)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. De ki: O Allah, birdir, tektir.
2. Allah, sameddir (hiçbir şeye ihtiyacı
yoktur; ama her şey ona muhtaçtır).
3. Doğurmamıştır ve doğmamıştır.
4. Ve hiçbir kimse O'na denk değildir.

(113)
FELAK SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 5 ayettir.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan şöyle
dediği nakledilmiştir: "Kim vitir namazında Müavvezeteyn (Felak ve Nâs) ve Kul
Huve'llahu Ehad Sûrelerini okursa, ona, 'Ey
Allah'ın kulu! Sana müjde olsun, gerçekten
Allah vitir namazını kabul etti.' denir." (bk.
Sevabu'l-A'mal.)

(112)
İHLÂS SÛRESİ
Mekke'de inmiştir; 4 ayettir.
Bu sûrenin fazileti hakkında onlarca hadis Ehl-i
Beyt İmamları'ndan nakledilmiştir. Bazı hadislerde, bu sûreyi okumanın Kur'ân'ın üçte birini
okumaya bedel olduğu bildirilmiştir. Özellikle
Ehl-i Beyt'ten gelen hadislerde, bu sûrenin farz
namazlardaki kıraatlerde okunması tekit edilmiştir. Hatta bir hadiste, İmam Sadık (a.s)'ın
şöyle dediği nakledilir: "Kim günlük beş namazı
kılar da onlardan birinde bu sûreyi okumazsa, ona 'Namaz kılanlardan değilsin.' diye hitap gelir." Diğer bir hadiste İmam Sadık (a.s),
Resulullah'tan şöyle nakleder: Sa'd b. Muaz
ölünce Resulullah (s.a.a) ona namaz kıldı ve
onun namazına içlerinde Cebrail (a.s) da olmak üzere melekler de katılmıştı. Resulullah
diyor ki: "Cebrail'e, 'Ona namaz kılmana ne
ile layık oldu?' diye sordum, şöyle dedi: 'Kul

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1-5. De ki: Yarattığı her şeyin şerrinden,
her tarafı kapladığı zaman karanlığın
(gecenin) şerrinden, düğümlere üfleyen
büyücü kadınların şerrinden ve kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden sabahın
karanlığı yaran aydınlığının Rabbine sığınırım.

(114)
NÂS SÛRESİ
Medine'de inmiştir; 6 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1-6. De ki: İnsanlardan ve cinlerden sinsice insanların kalplerine fısıldayıp gizlenen vesvesecinin şerrinden insanların
Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına sığınırım.

