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GĠRĠġ 
 

Kur’an-ı kerimin surelere bölünmesi, surelere ayrı isimlerin verilmesi, hep vahiyle 

olmuĢtur. “Allah Âdeme isimleri öğretti” (Bakara, 2:31) ayeti eĢyanın isimleri yanında 

harf isimlerinin, sayıların, günlerin ve ayların isimleri yanında sure isimlerinin de Allah 

tarafından verildiği ve insanlara öğretildiğini ifade eder. 

Sure isimlerinin verilmesinde bilemediğimiz pek çok hikmetleri yanında bizim 

tespit etmiĢ olduğumuz bazı hikmetler Ģunlardır: 

 

1. Mevzuuna göre:  Bakara suresi gibi, 

2. Ana Fikrine göre: Ra’d, Hud, Yunus suresi gibi, 

3. Huruf-u Mukattaa ile baĢlamasına göre: Kâf, Nûn ve Yasin gibi, 

4. Ġlk ayetine göre: Vakıa, Tîn,  Necm, Asr gibi, 

  

Her surenin ismi Kur’anda geçmektedir; ancak “FATĠHA” “ENBĠYA” “ĠHLÂS”  

surelerinin isimleri Kur’anda isim olarak geçmez.  

M. Ali KAYA 

 

1. FATĠHA SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur ve Besmele ile 7 ayettir.)  

Fatiha: Açmak-BaĢlamak anlamındadır. Kur‟an-ı Kerim‟e giriĢ bu sure iledir. 

Ġbadetlerin baĢı olan namaza da bu sure ile baĢlanır.  

Diğer Ġsimleri: 

1. Ümmü‟l-Kitap: Kitabın özü. 

2. Ümmü‟l-Kur‟an: Kur‟an‟ın özü. Tüm kitaplar Kur‟an‟da, KUR‟AN ise 

FATĠHA‟ da toplanmıĢtır. Bundan dolayı Ümmü‟l-Kur‟ândır. 

3. Kitabü‟l-Fussilet: Tafsilatlı kitapların özü demektir.  

4. Seb‟ül-Mesani: 7 ayet olup, her zaman tekrarlandığı için denilmiĢtir. Yüce Allah 

Kur‟an da buyurdu: “Ey Habibim! Biz AzimüĢĢan sana “Seb’an minel-Mesani 

ve’l-Kur’ani’l Azim” olan fatiha suresini inzal buyurduk.” (Hicr, 87) 

5. Suretü‟s Salât: “Fatihasız namaz olmaz” hadisinden dolayı bu isim verilmiĢtir. 

 Bu sure üç Ġhlâs ile okununca bir hatim sevabı kazandırır. Yani, “Üç Ġhlâs bir Fatiha 

hatim sevabı kazandırır.” Bu sure sadece namazlarda okunduğu zaman günde 40 defa 

okunmuĢ olur. Çünkü bir günlük namaz 40 rekâttır. Bunun 20 rekâtı farz ve vacip, 20 rekâtı 

ise farza tabi olan nafile ve sünnet namazlardır. Teravih namazı da 20 rekâttır. Bir günün 

kazası da 20 rekâttır.  

Levh-i Mahfuza ilk yazılan Fatihanın ilk ayeti olan “Besmele” dir. Peygamberimiz (sav) 

buyurdular: “Fatiha her derde deva; her zehire Ģifadır.” Yine buyurdular: “Nefsim kudret 

elinde olan Allah‟a yemin ederim ki, Allah ne Tevrat‟ta ne Zebur‟da ne de Ġncil‟de misli 

bulunmayan Fatiha suresini bana indirmiĢtir.”   

Fatiha suresi 113 harf olup, kendisi ile beraber 114 sureye iĢaret ederek tüm Kur‟an-ı 

Kerimi içinde topladığına ima ve iĢaret eder. 
1
  

 

2. BAKARA SURESĠ: ( Medine‟de nazil olmuĢtur ve 286 ayettir.) 

 Genel olarak sure Yahudileri muhatap alarak Yahudilerin yanlıĢlıklarını düzeltir ve ehl-

i imana ders verir. Sure önce insanı ele alır ve Mü‟min, Kâfir ve münafıkların vasıflarını 

                                                 
1
 Bediüzzaman, ġualar, (15. ġua) Fatihanın bir hülasasına bakınız. S. 526 
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sayarak insanları inançlarına göre bu üç kategoride değerlendirir.  Sonra yaratılıĢ gayesini 

açıklar, Allah‟ı, ahireti, nübüvveti ispat eder.  

“Bakara” Ġnek demektir. Bu surede 67–71. ayetlerde 5 (beĢ) defa bakara kelimesi geçer.  

Medeniyete ilk geçiĢ için önce inanç lazım, sonra yanlıĢ inançları düzeltmek ve ortadan 

kaldırmak. VahĢet devrinin kutsal inek inancı “Ġneğin kurban edilmesi, Allah için kesilmesi” 

medeniyetin baĢlangıcı olduğu için Medine‟de ilk inen surede bunlar ehl-i kitap olan 

Yahudilere hitaben ders verilmiĢtir. Sonra ehl-i kitabın durumu ve Hakka, doğru yola nasıl 

dönecekleri açıklanmıĢ, beyan edilmiĢtir.  

Haram ve helallerin Ģerhleri bu surede ifadesini bulur.  

Ġçerisinde “AYETE‟L-KÜRSĠ” vardır. (255. ayet) Bu ayette yüce Allah‟ın tüm azamet 

sıfatları vardır. Bunun için her namazın sonunda okunması peygamberimiz (sav) tarafından 

emredilmiĢtir. Bu surede ayrıca Yüce Allah‟ın azameti ve büyüklüğü beyan buyrulmuĢtur. 

Yüce Allah bu surede “Medeniyet” için gerekli olan kuralları koyduktan sonra sonunda,  

Ġman ve Ġbadet ile Allah‟a bağlılığı terennüm eden dua ayetleri ile tamamlamıĢtır. Bunun için 

peygamberimiz (sav) de her günün sonunda yatsı namazından sonra bu dua ayetlerinin 

okunmasını ümmetine vasiyet etmiĢtir. “ Kim Bakara suresinin son iki ayetini okursa o gece 

ġeytandan ve musibetlerden korunmasına kâfi gelir”  buyurmuĢlardır. Yine “Her Ģeyin bir 

zirvesi varır, Kur‟anın zirvesi de Bakara Suresidir” buyurarak bakara suresine dikkatleri 

çekmiĢlerdir. 

 

3. ÂL-Ġ ĠMRAN SURESĠ  (Medine‟de nâzil olmuĢtur ve 200 ayettir.) 

Hıristiyanlara hitap etmektedir.  Bu surede Hıristiyanların yanlıĢ inançları tashih edilir.  

Âl-i Ġmran Hz. Meryem‟in ailesidir. Meryem‟in annesi HANNE, karnındaki çocuğunu 

Allah‟a adar. O da kız olur. Meryem ismi verilir, Allah‟a adanır. Onun da babasız bir çocuğu 

olunca, ona ĠSA der. Yahudiler ona iftira ederler. Allah‟ın kudretini ve gücünü hafife alırlar. 

Ġmtihanı kaybederler. Bir kısmı da, Onun gösterdiği mucizeler sonucunda ona Allah‟ın oğlu 

derler.  

Hz. Ġsa (as) Allah‟ın kulu ve peygamberi olduğunu açıklayarak onları hak dine davet 

eder. Böylece Hıristiyanları yanlıĢ ve batıl düĢüncelerden kurtarır. Bu sure Hz. Meryem ve Ġsa 

(as) hakkındaki doğru inancı beyan ettiği için sureye isim olmuĢtur.  

Ayrıca surenin ehemmiyetli bir kısmı Uhud harbinden sonra nazil olarak Ġslam‟a hizmet 

ve Cihat konusunda mühim dersler vermektedir. 

 

4. NĠSA SURESĠ: ( Medine‟de nâzil olmuĢtur ve 176 ayettir.)  

Bakara suresinde inanların atası Hz. Âdem (AS)‟ın yaratılıĢı ve görevlendirilmesi 

anlatılırken, bu surede de Hz. Havva‟nın devamı olan Nisadan bahsedilmektedir.  

Bu surede kadınlardan ve kadın haklarından geniĢçe bahsedildiği için sureye isim 

olmuĢtur.  Müslümanların aile ve cemiyet hayatına dair prensipleri, bilhassa miras ve kadın 

hakları gibi birçok ferdi ve içtimai meseleleri beyan eder.  

Nitekim cahiliye döneminde bilhassa yetim olan kadınların hakları yenir, ne malları ve 

ne de mihirleri düzgün verilmezdi. Bu surede yüce Allah kadınların haklarına yer vermiĢtir.   

 

 

 

5. MAĠDE SURESĠ: (Medine‟de nazil olmuĢtur ve 120 ayettir. ) 

Maide sofra demektir. Kur‟anın son nazil olan surelerindendir. Yüce Allah‟ın 

insanoğluna nimetlerini Ģu küre-i arz ve kâinat sofrasında açtığını ve bu nimetlere karĢı zikir, 

fikir ve Ģükürle mukabele lüzumunu, bunun için de helal, haram ve hukuka riayetin 

gerekliliğini anlatır.  
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Arz bir semavi sofradır. Semadan inzal etmiĢtir. Nimetlerini de hazine-i rahmetten 

indiriyor... Aynı Ģekilde Kur‟an bir maide-i semaiyedir ki dinin ve imanın hükümlerini inzal 

buyurarak insanın kalp, ruh ve aklına iman ve imandan tezahür eden tüm maddi ve manevi 

rızıkların manevi sofralarını açmıĢtır.  

Sure “Akitlerinizi yerine getirin” diye baĢlar. SözleĢmelerin sağlam bir Ģekilde 

yapılmasını tüm bunların temel Ģartı sayar. Bunun için evvela Allah‟a karĢı insanlığın gereği 

olan hamd ve Ģükür vazifesini yaparak insanlığın gereği olan  ve ezelde verdiğimiz kulluk 

sözümüzün gereğini yapmamız istenmektedir.   

Emir ve yasaklar dinin koruyucularıdır. 

Cenab-ı Hak: 

1. Namazı emretmiĢ, dini korumuĢtur; 

2. Ġçkiyi nehy etmiĢ, aklı korumuĢtur;  

3. Katli yasaklamıĢ, canı korumuĢtur;   

4. Hırsızlığı yasaklamıĢ, malı korumuĢtur; 

5. Zina yasaklanmıĢ, nesli korunmuĢtur.  

Ulema-i Ġslam bunlara “Makasıdu’Ģ - ġeria”  “Dinin amaçları” adını vermiĢlerdir.  

Tüm bunlar Maide suresinin bir maide-i Rabbani olarak insanoğlunun önüne konmuĢtur. 

Bunun için Ġsa (AS) havarilerin gökten sofra inmesini istemelerine mukabil onlara “Allah‟tan 

Korkun” diye hitap ederek (Maide,112) yüce Allah‟ın semadan insanların kalp ve ruhları için 

inzal buyurduğu Ġncil‟e kanaat etmeyip midelerini düĢünerek maddi sofra inmesini 

istemelerine üzüldüğünü belirtir.   

 

6. EN’AM SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 165 ayettir.)  

Yüce Allah‟ın hamde layık olduğunu ifade ile baĢlar. Hamd ve Ģükrü yaratılıĢ gayesi 

olarak gösteriyor. Surede Ġman esasları olan Allah‟ın varlık ve birliği, peygamberlik 

müessesesi, ahirette yeniden diriliĢ parlak delillerle ve Allah‟ın nimetleri sayılarak ispat ve 

izah edildikten sonra insanlar için yaratılan ve her zaman insanların kendilerinden istifade 

ettiği havanlara dikkat çekilmiĢ, onların mahza nimet oldukları ifade edilerek bunlara mukabil 

Ģükredilmesi istenmiĢtir.  

Dört ayaklı otlayan hayvanlara “En‟am”  denir. Bunlar: “Deve, sığır, koyun, keçi” gibi 

hayvanlardır. Her cihette birer nimettir. Hatta gübreleri bile insanların yakacağı ve tarlalarının 

verimini artırıcı özeliği vardır. Elbette bunları bu Ģekilde yaratan Allah bunun karĢılığı olarak 

Ģükür isteyecek ve Hamdi bunun ifadesi olarak insanlar öğretecektir.
2
 

 

7. A’RAF SURESĠ:  (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 206 ayettir. ) 

 A‟raf, Cennetle-Cehennem arasındaki yerin adıdır. 

 A‟raf, Cennete girme ümidi olanların hesap iĢi bitene kadar, Cennetlikler Cennete, 

Cehennemlikler Cehenneme girene kadar bekleyip, sonra Cennete gidecek olan sabi 

çocukların ve buluğa ermeden vefat eden kâfirlerin çocuklarının bekleme yeridir.  Cenab-ı 

Hak nihayet rahmeti ile onları cennete koyacaktır. 

A‟raf suresi, iki arada bir derede kalanların durumuna dikkat çekerek, kararsız olanlara 

bir an önce Hak ve hakikatin bulunduğu tarafta yer almaları hususunda gerekli ikazları 

yapmaktadır. 

En‟am suresinde zikredilen iman hakikatleri bu surede tafsilatı ile anlatılmakta ve 

peygamberlere ait geniĢ yer verilmekte ve Hazret-i Nuh, Hûd, Salih, Lût ve ġuayib (as)dan 

bahsedilmektedir. Ġnsanoğlunun en büyük düĢmanı olan ve Âdem (as) ın Cennetten 

çıkarılmasına sebep olan ġeytandan ve hilelerinden bahsedilerek adlanılmaması hususunda 

ikazlar yapılmaktadır. ġeytanın Allah‟ın nimetleri sayesinde çıktığı yüce makamından kibir ve 

                                                 
2
 Bediüzzzaman,  Lem‟alar, 28. Mektup (Latif Nükteler) s. 36 
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gururu sayesinde nasıl düĢtüğü anlatılmaktadır. Yine surede dünya menfaatleri için dinini 

satan ve ilmini halka gösteriĢ için kullanan âlimleri ikaz ederek bir nevi tehdit etmektedir.  

 

8. ENFAL SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur ve 75 ayettir.)  

Enfal, ganimet demektir. Bedir harbinden sonra ganimetlerin nasıl bölüĢtürüleceği 

hususunda sual sorulması üzerine nazil olmuĢtur.  SavaĢ hukuku ve harp usullerini, 

ganimetlerin paylaĢtırılması hususlarını haber verir. Surede Allah ve Rasülüne itaatın 

müminler için dünya ve ahiret saadetine ve izzetine sebep olduğu güzel Ģekilde anlatılır. Allah 

yolunda cihat ve hicret edenlere büyük müjdeler vererek, müminler arasındaki dostluğa dikkat 

çeker. 

Bu surede : 

1- SavaĢ ancak savaĢanla yapılır,  

2-Aman dileyene kılıç kaldırılmaz, 

3-Âlimler, yaĢlılar, kadınlar ve çocuklar öldürülmez, 

4-Meyve ağacı kesilmez, mahsule zarar verilmez,  

5-Hayvanlara dokunulmaz, 

6-Sanat ve ilim eseri yok edilmez.  

Denilerek harp ve sulh hukuku öğretilmiĢtir. Harbin, sulh ve barıĢ için yapıldığı izah ve 

ispat edilmiĢtir.  

 

9. TEVBE SURESĠ: (Medine‟de nazil olmuĢtur. 129 ayettir.) 

 

Tebük savaĢından sonra nazil olmuĢtur.  Bu sure müĢriklere bir ültimatom 

niteliğindedir. MüĢriklere ikaz ile baĢlar, nedamet ve piĢmanlık duyarak tövbe etmeye davet 

eder. Huneyn savaĢından, Tebük seferinden ve Hudeybiye barıĢından bahseder. 

Bu surenin baĢında Besmele yoktur. Sebebi; 

a-Enfal Suresinin devamı olduğu için,  

b-Harp ve Katlden bahsettiği için, 

c-Münafık ve kafirlerin alametlerinden bahisle onları tanıtıp, Ģerlerinden korunmayı 

istemektir.  

Münafıklar,  

1- Ġyiliğe mani, kötülüğe saiktirler.  

2- Cimridirler, hayra elleri gitmez, hayra mani olurlar.  

3- Uzun emel sahibidirler, dünya için dört bir yana saldırırlar.  

4- Dünyayı ahirete tercih ederler.  

5- Korkaktırlar, herkesten korkarlar, her hareketi aleyhlerine sanırlar. 

6- Bozguncudurlar.  Yeryüzünde iĢleri güçleri fitne ve fesattır.  Ancak onların tüm çaba 

ve gayretlerinin boĢ olduğunu, Allah‟ın nurunun üflemekle sönmeyeceğini ifade ederek 

Müminlere beĢaretler verir. 

 

 

10. YUNUS SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 109 ayettir.) 

Yunus (AS) Kur‟an-ı Kerim tertibine göre adına ilk sure nail olunan peygamberdir. 

MüĢriklerin “Allah Eb-u Talibin yetiminden baĢka peygamber gönderecek birini 

bulamadı mı?” Ģeklinde vaki olan sual neticesinde nazil olmuĢtur.  

Yüce Allah onların bu sualine cevaben Kur‟anın azamet-i Kutsiyetine nazar-ı dikkati 

çekerek Kuran‟a ve dolayısıyla Allah‟a bağlanmaları ve peygamberin Ģahsına ve Ģahsiyetine 

de Kur‟ana ayine ve mübelliğ olması noktasından bakması gereğini vurgular. Bunun için sure 

Kur‟an ile baĢlar ve Kur‟an ile sona erer.  Yunus (AS) ı misal olarak zikreder ve O kasabayı 
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terk ettiği halde Kasaba halkının Allah‟a tövbe etmesi ile Allah‟ın azabı üzerlerinden 

kaldırdığına dikkati çekerek Allah‟a dönmelerini, peygamberin Ģahsı ile bağlı kalmamaları 

hususunda tahĢidat yapar. 

Bunun için “ Azabı gördükten ve peygamberleri kendilerini terk ettikten sonra, Ġman 

edip, imanı kendilerine fayda veren bir kasaba halkı vardır ki, o da Yunus (AS)‟ın kavmidir.”
3
 

Yüce Allah bu surede kendisini kullarına pek çok delillerle tanıtır.  Firavunun cesedinin  

denizden çıkarılacağını ve gelecek nesillere ibret olacağını da bu surede beyan eder.
4
  

 

11. HUD SURESĠ (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 123 ayettir.)  

Bu sure, peygamberimiz, (SAV)‟e en sıkıntılı günlerinde nazil olmuĢtur. Kâfirlerin 

zulüm ve iĢkencelerini arttırdığı günlerde nazil olmuĢtur. Nuh (AS), Hud (AS) ve Lut (AS)‟ın 

kavimlerinin akıbetini haber verir.  

Sonunda, “Dilediğinizi yapın, yapacağınız varsa, göreceğiniz de var” diye müĢrikleri 

tehdit eder. Peygamberimiz (SAV)‟e de “Allah‟a güven, O yaptıklarınızdan haberdardır” diye 

teselli veriyor.  

 Surede ayıca peygamberimiz (sav) e “Ġstikamet” tavsiye eder. Bu istikamet ümmeti için 

olduğundan Peygamberimiz (sav) ümmetinin baĢına gelecek olan fitneleri ve hadiseleri 

tahattur ederek, ümmetinin istikametinden endiĢe etmiĢ ve   “Hud Suresi beni kocattı”  

buyurmuĢlardır.  

 

12. YUSUF SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur ve 111 ayettir.) 

 “Ahsenül Kasas” olan Yusuf (AS)‟ın kıssası anlatıldığı için bu ismi almıĢtır. Sabır, 

sebat ve çilenin neticesinin ne derece hayırlı olacağını bu surede Yusuf (as) ı misal vererek 

açıklar. Bu surede yüce Allah en büyük düĢmanın nefis olduğunu nefis bir Ģekilde anlatır. 

Ġffeti korumanın ve nefis mücadelesinin ne derece önemli olduğunu açıkça ifade eder.  

Dünyanın fani, ahiretin ise ebedi ve istenilen bir yurt olduğunu veciz bir Ģekilde belirtir. 

Sure Yusuf (as)ın dünya saltanatını tam kazandığı ve en mutlu ve mesut olduğu bir zamanda 

“Allah‟ım beni Müslüman olarak vefat ettir ve Salihlerin arasına kat”
5
 Ģeklindeki duası ile son 

bulur. Böylece” Kabrin arkası için çalıĢınız, hakiki saadet ve lezzet oradadır”
6
 dersini verir. 

 

13. RA’D SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 43 ayettir.)  

Ra‟d, gök gürlemesi anlamındadır. Ġnsanların nazarlarını gökyüzüne çevirerek yaratıcısı 

olan Rabbini aramak ve bulmak için yarattığı insana aradığını bulduracak olan delillerden ve 

mahlûkatın lisan-ı hal ile olan Ģahadetlerinin ra‟dın yani gök gürültüsünün gök gürlemesi gibi 

sadaya dönüĢtüğünü kulağı ve gözü olanlara haber verir. 

“Gök gürültüsü o Yüce Allah‟ı hamd ile tesbih eder, melekler ise korkuyla yine onu 

tesbih ederler”
7
 ayetinden ismini alır.   

Ġbn-i Abbas (RA) buyurdu: “Peygamberimiz (SAV) buyurdular ki, gök gürültüsü 

iĢitince bu mezkûr ayeti okuyana yıldırım isabet etmez”  

Bu surede Yüce Allah‟ı tüm mevcudatın tespih ederek Ģanını yüceltir, tüm noksan 

sıfatlardan tenzih eder, yüce isim ve sıfatlarından bahsedilmek suretiyle varlığı birliği, 

azameti ve kudreti en güzel Ģekilde izah ve ispat edilir  

 

14. ĠBRAHĠM SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur ve 52 ayettir.) 

                                                 
3
 Yunus, 98 

4
 Yunus, 92 

5
 Yusuf, 101 

6
 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, 274 

7
 Ra‟d, 13 
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Peygamberlerin atası ve Hanif dini, yani Tevhid dini öncüsü Hz. Ġbrahim (AS) ki, 

Halilullah (Allah‟ın dostu) unvanına layık olan peygamberin adıyla anılmıĢtır.  

Surede Tevhid hakikati en güzel Ģekilde ifade edilmiĢtir. Yüce Allah‟ın isim, sıfat ve 

Ģuunatından geniĢçe bahsedilmiĢtir. “Allah‟ın nimetlerinin sayılamayacak kadar çok olduğu “ 

vurgulanmıĢ, nimetlerin çokluğuna dikkat çekilmiĢ, hamd ve Ģükrün üzerinde durulmuĢtur. 

Yüce Allah‟ın inkâr edilmesinin mümkün olmadığı veciz bir Ģekilde anlatılmıĢ ve tüm 

varlıklar buna delil ve Ģahit gösterilmiĢtir. Sure varlıkların dili ile esrin müessire delaleti 

nevinden Yüce Allah‟a delil olduğunu ispat etmiĢtir. 

Ġbrahim (AS)‟ın “Rabbim sana nasıl hamd ederim ki hamd etme nimetini de bana 

verdin” diye Allah‟a olan hamdi yaptığı ifade edilir. Bu sureye Ġbrahim Suresi denilmesinin 

bir hikmeti de budur.  

 

15. HĠCR SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 99 ayettir.)  

Mekke ile Medine arasında ormanlık bir yerin adıdır.  Burada eski dönemlerde Salih (as) 

ve kavmi yaĢamıĢtı. Salih (AS)in kavmi Semud‟un inkârlarından dolayı bir sayha ile helak 

olduklarını haber verir. Onlar çok güçlü ve kuvvetli ve zengin bir kavimdi, ancak bütün 

bunlar Ģükürlerini değil inkârlarını ve isyanlarını artırdı, Allah onları helak etti. Malları ve 

güçleri onlara hiçbir fayda vermedi.  Surede ayrıca Hz. Âdem, Lût, ġuayib  (As) ın 

kıssalarından bahsedilir. 

Sure yüce Allah‟ı tespih ve tazim etmenin önemini vurgulayarak ve ölüm gelene kadar 

ibadetten ayrılmamayı öğütleyerek biter. 

 

16. NAHL SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 128 ayettir. ) 

Nahl, arı demektir. Yüce Allah bu surede, arı, hurma, üzüm ve inek gibi hayvanların 

kudret-i ilahi ile en basit maddelerden ve imkânsızlık içinde en mükemmel Ģeyleri yaptığını 

nazara vererek kudretini varlığını, birliğini açıklamaktadır. Ayrıca göklerde ve yerlerde 

Allah‟ın birliğine ve kudretine delalet eden nice ayetlerin var olduğunu bizlere açıklayarak 

imana ve itaate davet eder.   

Her Ģey özelliğini, mükemmelliğini Emr-i Ġlahiye kulak vererek gösterir. Âdemoğlu, 

âdemliğini ibadet ve itaatle kazanır... Ġman ve itaat olmazsa insanlığın da olmayacağını bizlere 

ders verir. 

Sure iyilik ve takva sahiplerine Allah‟ın yardım edeceği müjdesi ile sona erer.     

 

17. ĠSRA SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 111 ayettir.) 

Ġsra, gece yürüyüĢü demektir. Peygamberimiz (sav) in risalet görevi üzerinde durur. 

Sure Peygamberimizin (SAV) Mekke‟den, Kudüs‟e olan Miraç gecesi esrarengiz 

yolculuğunu anlatarak baĢlar.  Miraç ise Necm suresinde anlatılmaktadır. 

Bu surede emir, tavsiyeler ve güzel nasihatler vardır. Miraç olayına tereddütsüz iman ile 

Ebu Bekir (ra) Sıddıkıyet makamına çıkar. Peygamberimiz (sav) miraca hem ruhu hem de 

bedeni ile beraber çıkar. BeĢ vakit namaz ve bakara suresinin sonundaki dualar miracda 

peygamberimiz (sav) e ikram ve ihsan edilmiĢtir. 

 

18. KEHF SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 110 ayettir.) 

Kehf, Ashab-ı Kehf‟in saklandığı mağaranın adıdır. Bu surede, Hz. Ġsa (AS)‟dan sonra 

Dakyanus isimli zalim bir hükümdar puta tapıcılığı icat etti. Tapmayana ise zulüm etti. Bir 

kısım gençler bu mağaraya sığındılar. 300 Ģemsi, 309 Kemeri yıl uyuyup, kaldılar.  

Peygamberimiz (SAV):  

“Kehf Suresini okuyan deccalın Ģerrinden emin olur” buyururlar.  
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Bu surede deccalın tahribi ve ehl-i imanın durumu, fitnelere karĢı ehl-i imanın Allah‟a 

sığınması gerektiği ve tevhid hakikatından ayrılmaması gerektiği konularına örnek verilir. 

Zülkarneyn ve hz. Musa (as) ile Hızır (as) ın kıssaları bu surede zikredilir. 

Ahir zamanda Deccal‟a karĢı mücadele edecek olan Mehdi ve yardımcılarının durumu 

surede iĢari olarak anlatılmakta ve ehl-i Ġmana kurtuluĢ reçeteleri verilmektedir. 

 Surede Deccal ın fitnelerine karĢı burhanları içine almaktadır. 

 

19. MERYEM SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur.  98 ayettir.)  

Hz. Meryem,  Ġmran‟ın kızı ve Hz. Ġsa (AS)‟ın annesidir. Hz. Meryem, Allah‟ın bir 

mucizesi olarak hiçbir erkeği görmeden Hz. Ġsa (AS)‟ı dünyaya getirmiĢtir. Bundan dolayı 

haksız itham ve iftiralara maruz kalmıĢtır.  

Bu sure Hz. Meryem‟i temize çıkarır, gerçeği açıklar. Nitekim, Hz. Ġsa‟nın yaratılıĢı, 

Hz. Âdem‟in yaratılıĢına benzer. Bunda Yüce Allah‟a zor gelecek bir durum yoktur.  

 

20. TAHA SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 135 ayettir.)  

“Ta-Ha” Huruf-u Mukattaadır. Ey Ġnsan! Ey Peygamber! Manasında olabildiği gibi, 

Peygamberimizin bir adıdır da.  

Bu surede peygamberlerin ümmetleriyle mücadelesi ve hakikati tebliği anlatılır. Hz. 

Ömer bu sureyi okumakla Müslüman olmuĢtur.    

Sonunda Peygamberimiz (SAV)‟e dolayısıyla müminlere öğütler vardır. 

 

21. ENBĠYA SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 112 ayettir.) 

Enbiya; “Nebiler”, Peygamberler demektir. Bütün peygamberleri içine alan bir suredir. 

Sure Peygamberlik müessesesinden ve davaları olan “Ġman” ve  “Vahdaniyet-i Ġlahiyi” ilan ve 

Ahiretin geleceğini ispat etmelerini ifade eder.  

Hz. Âdem (AS): Çiftçilerin piridir. Kabri Mekke‟de, Ebu Kubeys dağındadır. 1000 sene 

yaĢamıĢtır. Kendisine 10 sahife verilmiĢtir. Arafat dağında Allah onun duasını kabul etmiĢ ve 

Havva annemizle buluĢmuĢtur. Kâbe‟yi ilk kez bina etmiĢtir. Çiftçilik yapan, hayvanları 

evcilleĢtiren ve her çocuğuna bir dil ve meslek öğreten O‟ dur. 

Hz. ġit (AS): Hz. Âdem (AS)‟ın oğludur. Kendisine 50 sahife verilmiĢtir. 1022 sene 

yaĢamıĢ, 70 dilde insanları hak dine davet etmiĢtir. Vahdaniyet, tıp, matematik ve astronomi 

ile ilgili bilgiler vermiĢtir.  

Hz. Ġdris (AS): Ġğneyi icat etmiĢ ve kumaĢ imal etmiĢtir. Bunun için terzilerin piri 

sayılır.  Yazıyı icat eden ve sembollerle yazmayı öğreten O‟ dur. Rivayetlerde 12 alfabe 

yazdığı ve öğrettiği söylenir. Urfa dâhil 180 Ģehir kurmuĢ, 360 sene yaĢamıĢ ve daha sonra da 

cesedi ve ruhu ile göğe çekilmiĢtir.  

 

Hz. Nuh (AS): 900 sene yaĢamıĢ, 50 yaĢından itibaren insanları Allah‟a davet etmiĢtir. 

Gemicilerin piridir. Tufan olayı ile inanmayanlar helak olmuĢ, 80 Müslüman kurtulmuĢtur. 

Ayrıca bundan dolayı kendisi II. Âdem sayılır.  

Hz. Hud (AS):  Ad kavmine peygamber olarak gönderildi. Fakat ümmeti ona uymadı. 

Bunun üzerine Yüce Allah onları kum fırtınası ile helak etti. 150 sene yaĢadı ve Mekke‟de 

vefat etti. 

Hz. Salih (AS): ġam ile Hicaz arasında Hicr bölgesinde Semud kavmine peygamber 

olarak gönderildi. Kavmi mukaddes deveyi öldürdü, Yüce Allah da onarı taĢ yağdırarak helak 

etti. 85 yaĢında Mekke‟de vefat etti... 

Hz. Ġbrahim (AS): Ulul‟azm peygamberlerdendir. Peygamberimiz (SAV)‟ın 40. 

ceddidir. “Babil” halkına gönderilmiĢtir. Halilullah olup, ateĢten mucizevî bir Ģekilde 

kurtulmuĢtur. Nemrut‟un helakından sonra 100 yıl yaĢamıĢ, Kudüs‟te “Halilurrahman” 

kasabasında metfun bulunmaktadır. Ġsmail (AS) ile beraber Kâbe‟yi yeniden inĢa etmiĢtir. 
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Hutbe, misvak, sünnet, tırnak kesme Hz. Ġbrahim‟in sünnetleridir. Misafirperverlik de onun 

sünnetidir. Kendisine 10 suhuf verilmiĢtir. 

Hz. Lut (AS): Hz. Ġbrahim(AS)‟ın yeğenidir. Filistin halkına gönderilmiĢtir. Halkı söz 

dinlemedi. Allah taĢla ve sayha ile helak etti. Lut (AS), Hz. Ġbrahim (AS)‟ın yanına gitti. 

“Halilurrahman” kasabasına meftundur. 

Hz. Ġsmail (AS): Ġbrahim (AS)‟ın, Hz. Hacer‟den olan oğludur. Hz. Ġshak‟tan yedi yıl 

önce doğmuĢtur. Sare annemiz Hz. Ġshak‟ı doğurunca onu kıskanmıĢ, Hz. Ġbrahim (AS)‟da 

onu Allah‟ın emriyle Mekke‟ye bıraktı. Yüce Allah ona zemzemi verdi. YerleĢim yeri yaptı. 

Kâbe‟yi bina etti. Yüce Allah onu Yemen‟deki Amalika kavmine gönderdi. 137 yaĢında vefat 

etti. “Hicr” denilen yerde meftundur.  

Hz. Ġshak (AS): Hz. Ġbrahim‟in hanımı Sare‟den dünyaya gelmiĢtir. “ġam” ahalisine 

peygamber olarak gönderildi. 160 yaĢında vefat etti. Kudüs‟te Hz. Ġbrahim‟in yanında 

meftundur. Beni Ġsrail‟den gelen peygamberlerin babasıdır.  

Hz. Yakup (AS): Ġshak (AS)‟ın oğludur. Lakabı Ġsrail‟dir. Bu yüzden soyuna Ġsrail 

oğulları adı verilir. Kenan iline peygamber olarak gönderildi. Sonra Yusuf (AS)‟ın davetiyle 

Mısır‟a geldi. Vefatında vasiyeti üzerine Ġbrahim (AS)‟ın yanında metfundur.  

Hz. Yusuf (AS): Yakup (AS)‟ın 12 oğullarından biridir. Güzelliğinden kendisine 

“Cemilullah” deniliĢtir. Yusuf Suresi 111 ayeti ile 111 yıllık hayatını anlatmıĢ,  bu kıssa  

“Ahsenü‟l Kasas” olmuĢtur. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kurucusudur. Ayrıca baraj ve 

göletler yapmıĢtır.  

Hz. Eyüp (AS): Ġshak (AS)‟ın neslindendir. Beni Ġsrail‟e gönderilmiĢtir. Sabır 

kahramanıdır.  93 yaĢında Urfa‟da vefat etti. Orada meftundur.  

Hz. ġuayb (AS): Ġbrahim (AS) neslindendir. Medyen ve Eyke halkına peygamber 

olmuĢtur. Kavmi ölçü ve tartıya riayet etmezdi. Çok kuvvetli hatipti. “Hatibü‟l Enbiya” diye 

adlandırılırdı. 300 yaĢında Mekke‟de vefat etmiĢtir. Ve orada meftundur.  

Hz. Musa (AS): Ulul Azm peygamberdir. Kur‟an‟da 136 defa ismi geçer. Mısır‟da 

doğmuĢtur. Ġmran‟ın oğludur. Beni Ġsrail‟i, Firavunun zulmünden kurtardı. ġuayb (AS)‟ın kızı 

Safura ile evlendi. Tur-i Sina‟da Kelamullah‟a mülaki oldu. Kendisine “Kelimullah” denildi 

ve Tevrat verildi. Hızır (AS) ile Ġstanbul‟da görüĢmüĢ, ondan ilim ve hikmet dersleri almıĢtır. 

120 yaĢında iken Kenan‟da vefat etti. 

Hz. Harun (AS): Musa (AS)‟ın büyük kardeĢidir. Beraber peygamberlik yapmıĢlardır. 

Çok beliğ konuĢurdu. Hz. Musa‟nın veziriydi. 120 yaĢında Tih sahrasında vefat etmiĢ, Mürura 

mağarasında defnedilmiĢtir. Münafıklar Hz. Musa (AS)‟ı, Hz. Harun‟un ölümünden sorumlu 

tutmuĢlardı.  

Hz. YuĢa (AS): Hz. Musa‟dan sonra peygamber olmuĢtur. Filistin‟i fethetmiĢ, devlet 

kurmuĢ, Ġstanbul‟u almıĢ ve orada defnedilmiĢtir. Kabri Ġstanbul‟da “YuĢa” tepesindedir.  

 

Hz. Davud (AS): Yakub (AS)‟ın oğullarındandır. Filistin‟e, Beni Ġsrail‟e peygamber 

olarak gönderilmiĢtir. Kendisine “Zebur” isminde bir öğüt kitabı verilmiĢtir. ġer‟i hükümlerde 

Musa (AS)‟ın kitabına uyardı. Sesi çok güzeldi. “Davudi ses” tabiri ondan kalmıĢtır.  

Hazineden ücret almaz, demircilik ile geçinirdi. Kudüs‟ü baĢkent yaptı ve 70 yaĢında öldü.  

Demiri Allah‟ın izni ile bulan ve mucize ile yoğurarak Ģekil veren ve insanlığın hizmetine 

sunan O‟ dur. 

Hz. Süleyman (AS):  Davud (AS)‟ın oğludur. 13 yaĢında babasının makamına oturmuĢ 

ve bilahare kendisine nübüvvet verilmiĢtir. Seba melikesi Belkıs dâhil birçok hükümdar onun 

hâkimiyetini kabul etmiĢtir. 40 sene hükümdarlık ve peygamberlik yaptıktan sonra 60 yaĢında 

vefat etmiĢtir. KuĢ ve hayvan dillerini bilir, cinlere ve rüzgâra hükmederdi. Yüce Allah O‟nun 

emrine rüzgârı vermiĢ ve maiyeti vezir-u vüzerası ile iki aylık yolu bir saatte uçarak alır 

devletini denetlerdi.  Bununla beraber elinin emeğini yer ve sepet örerek geçimini sağlardı...  
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Hz. Ġlyas (AS): Beni Ġsrail‟e peygamber olarak gönderilmiĢtir. Kavmi isyan etmiĢ ve 

onu dinlememiĢtir. O da uzlet‟e çekilmiĢ ve ömrünü tamamlamıĢtır.  

Hz. Elyesa (AS): Beni Ġsrail onu da dinlememiĢtir. Cenâb-ı Allah onun yardımına 

Zülkifl (AS)‟i göndermiĢtir. Bir müddet sonra da Elyesa (as) ahirete irtihal etmiĢtir.  

Hz. Zülkifl (AS): Elyesa (AS)‟dan dan sonra peygamber olmuĢ ve Beni Ġsrail‟i hakka 

davet etmiĢtir. Bitlis‟te medfundur. 

Hz. Yunus (AS): Ninova Ģehrinde 33 yıl peygamberlik yapmıĢ, davetine kulak 

asılmayınca kavmini terk etmiĢtir.  Bunun üzerine Allah‟ın hükmüyle denize atılan Yunus 

(AS)‟ı bir balık yutmuĢ ve Allah‟ın yardımı ile yetiĢip kurtarmıĢtır. Kur‟an‟ın onuncu suresi 

109 ayeti ile “Yunus Suresi”, onun adına nazil olmuĢtur. Azap hükmü verildikten sonra affa 

uğrayan kavim onun kavmidir. 100.000 kiĢi böylece kurtulmuĢtur. 

Hz. Zekeriyya (AS): Süleyman (As)‟ın soyundan Beyt-i Makdis‟e peygamber olarak 

gönderilmiĢtir. Yahudiler, ona iftira atarak 100 yaĢında iken onu Ģehit etmiĢlerdir. 

Hz. Yahya (AS):  Zekeriyya (AS)‟ın oğludur. Genç yaĢında nübüvvet verilmiĢtir. Musa 

(AS)„ın Ģeriatına davet etmiĢtir. 30 yaĢında Ģehit edilmiĢtir.  

Hz. Ġsa (AS): Ulul Azm peygamberlerdendir. Hz. Meryem‟den babasız olarak dünyaya 

gelmiĢtir. Allah‟ın bu mucizesine inanmayan Yahudiler, Hz. Meryem‟e iftira ettiler. Bunun 

üzerine Hz. Meryem kucağındaki Hz. Ġsa ile çıktı ve Hz. Ġsa kundakta iken Beni Ġsrail‟e 

konuĢtu. Bunun üzerine korkup, öldürmekten vazgeçtiler. 

30 yaĢında peygamber olmuĢtur. 33 yaĢında göğe çekilmiĢtir. 12 havariyi seçti, Ġncil‟i 

onlara öğretti. Böylece Hz. Ġsa‟dan önce 5594 sene geçti. Âdem (AS)‟dan 2000 sene sonra 

Nuh (AS), 2000 sene sonra Ġbrahim (AS) tevhid mücadelesi verdi. 

Bu sayılan peygamberler dıĢında Kur‟an-ı Kerimde isimleri geçen  Hz. Üzeyir, Lokman 

ve Zülkarneyn (as) Ġsimlerinde üç kiĢi vardır ki bunların nebi mi, veli mi oldukları hususunda 

ihtilaf vardır. Kur‟an-ı Kerimde isimleri geçen 28 peygamber dıĢında peygamberimiz (sav) in 

bize sayılarını haber verdiği peygamberlerin adedi 124.000 dir. Bu 124.000 peygamberin 315 

adedi kendilerine kitap verilen Rasüllerdendirler.  

Ayrıca kendilerine lakap verilen peygamberler Ģunlardır: 

“Âdem (AS) Sun‟ullah”  

“Ġbrahim Halilullah” 

“Yusuf Cemilullah” 

“Musa Kelimullah” 

“Ġsa Ruhullah” (Kelimetullah) 

“Muhammed Resulullah”  

Hz. Ġsa (as) Peygamberimiz (sav) in müjdecisi olup, Ġncilde Peygamberimiz (sav) den 

Resülüllah (=Allah‟ın Elçisi) olarak bahseder. Kendisi de Allah‟ın elçisine ümmet olmayı 

Allah‟tan rica ettiğini ve Allah‟ın bu duayı kabul ettiğini Ġncilinde bahseder. Ahir zamanda 

gelerek Mehdiye tabi olup Deccalı öldüreceği, peygamberimiz (sav) tarafından sahih bir 

surete haber verilmiĢtir. Resulullah unvanı sadece peygamberimize (sav) has kılınmıĢtır. 

Diğerleri “Nebiyyullah” unvanını almıĢlardır. 

 

22. HAC SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur. 78 ayettir.)  

Hacdan ve Kâbe‟den bahseder. Yeryüzünde ilk yapılan ibadet evi Kâbe‟dir. Hz. Âdem 

(AS) yapmıĢtır. ġit (AS) tamir etmiĢtir. Ġbrahim (AS), Ġsmail (AS) ile birlikte yeniden inĢa 

etmiĢlerdir. Ġbrahim (AS) insanları Hacca davet etti. Hac hakkında sure inmesi Haccın 

önemini belirtir. Hac ve Cuma sure ismi olmuĢ. Bu ibadetin öneminin ve azametinin delilidir.  

 

23. MÜ’MĠNUN SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur. 118 ayettir.) 

Sure kurtuluĢa eren Mü‟minlerin vasıflarından bahseder. Bu cihetle sureye isim 

olmuĢtur. Bu vasıflar Ģunlardır:  
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1. Namazını tadil-i erkân ile huĢu içinde kılarlar.  

2. Dilleri boĢ ve lüzumsuz sözleri konuĢmaz.  

3. Zekâtlarını hakkıyla verirler. 

4. Haramdan son derece sakınırlar ve iffetlerini korurlar.  

5. Emanete ve verdikleri söze riayet ederler.  

6. Namazlarını asla bırakmazlar. 

Peygamberimiz (sav) “ Kim bu surenin ilk on ayetinin hükmünü yerine getirirse cennete 

girer”  buyurdular. Yüce Allah ayrıca bu surede insanı bir damla sudan yarattığını ve pek çok 

harika fiillerini haber vererek ilmini, iradesini ve kudretini gösterir ve sağlam bir iman ile 

ancak bu gibi amellerin yapılabileceğini beyan eder. 

 

24. NUR SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur. 64 ayettir.)  

Nur, ıĢık ve aydınlık anlamındadır. Bu surede yerin ve göğün nurunun Allah‟a iman 

olduğu anlatılır. Her Ģey nurunu Yüce Allah‟tan alır. Varlık onun nurunun eseridir. EĢya, 

vücut ve adem ortasında iken onun nurunun temas ettiği her Ģey vücuda, zıttı ademe intikal 

eder. Cennet vücudun, cehennem ademin temsilcisidir.  

“Her Ģey zıttı ile bilinir” Nasıl bir elektronik devrede elektrik akımının geçip, 

geçmemesi bilgisayarı iĢletiyorsa öyle de Kâinat çarkı da eĢyanın iradeli veya iradesiz nuru 

ilahiyle temas kurup, kuramaması ile dönüyor.  

Yüce Allah semayı yedi kat yaratmıĢtır. Yani yedi kat âlemleri birbiri içinde yaratmıĢtır 

ve Yüce Allah her Ģeye her Ģeyden daha yakındır. ĠĢte bu nuraniyet sırrı ile olmaktadır. 

  

 

EĢya-Madde-Atom-----------------------------Esir-Nur-ArĢ-Kürsi 

MÜLK ÂLEMĠ                                          MELEKÜT ÂLEMĠ 

 

Kelam-ı Kadim olan Kur‟an-ı Mübin tüm bu âlemlerden bize haber veren, bizi onlardan 

haberdar eden, bir hutbe-i ezeliyedir. Yüce Allah bize Ġmanı ve Kur‟anı nur, küfür ve dalaleti 

ise zulümat olarak gösterir. Ameli ise, insanı zulmetten nuru ulaĢtıran yol ve vasıta yapar. 

 

 

 

 

 

 

 

25. FURKAN SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 77 ayettir.) 

Furkan, hakkı batıldan, mümini kâfirden ayırmak demektir. Burada Yüce Allah yine 

Rahman‟ın has kullarının vasıflarını anlatır. Onların ehl-i dalaletten ayrılan özelliklerine 

dikkat çeker. ġöyle ki: 

1. Geceleyin kıyama kalkar, secdeye kapanırlar.  

2. “Allah‟ım bizi cehennem azabından koru” derler. 

3. Mallarını israf etmezler.  

4. Fakirlere infak ederler. 

5. Cimrilikten sakınırlar.  

6. Katl ve zinadan sakınırlar.  
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Allah da “Tövbe ve nedamet edenlerin kötülüklerini, iyiliğe tebdil eder.”
8
   

 

26. ġUARA SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 227 ayettir.) 

ġairlerin insanları hak ve hakikatten uzaklaĢtıran, akıl ve mantıktan uzak hayal mahsulü 

Ģiirlerin Kur‟an‟a muarazasına karĢı; “Böylelerine ancak azgınlar uyar”
9
 buyurarak 

durumlarını haber verir.  

Tebliğ metodunun Ģuaranın, yani söz ustalarının parlak kelimeleri ile olmadığını beyan 

eder. Kur‟anın metodu hak ve hakikati izhar ve Hakka davet olduğunu, akla kapı açıp, ihtiyarı 

elden almadığını ve dine Ģöyle veya böyle zorlamadığını açık bir Ģekilde beyan eder.  

Yüce Allah bu surede Musa, Ġbrahim, Nuh, Hud, Salih ve ġuayb (as) dilinden Tevhit 

hakikatlerini dile getirerek vahdaniyet-i Ġlahiyeyi parlak bir surette ispat eder. 

 

27. NEML SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 93 ayettir.) 

Neml karınca demektir. Yüce Allah bu surede karıncalar arasındaki cumhuriyetçilik, 

vazifeĢinaslık ve emre itaati örnek göstererek, insanlardan bunu takip eden Belkıs‟ı ve 

yönetimini övüyor. 

Karıncaların da arılar gibi ana karınca ile idaresini ve karıncaların ona itaatini 

Nemle‟nin konuĢması ile ifham ediyor. Aynı Ģekilde Belkıs‟ın idaresinin ve adaletinin onu 

neticede Ġslam ile ebedi saadetine vesile olduğunu belirtiyor. Ana karıncanın karıncaları 

idaresi ile kadın kraliçenin halkını idaresini ve adaleti sağlamasını ibret için bizlere ders 

veriyor. 

Süleyman (AS) ın Belkıs ile macera-i hayatını Hüdhüd‟ün lisanından ifade ediyor. 

Süleyman (AS), Belkıs‟ın hediyelerini kabul etmeyerek davasının ciddiyetini ve davanın mal-

mülk davası olmadığını en güzel Ģekilde gösteriyor. “Üstün asttan hediye almasının caiz 

olmadığını” anlatıyor. Hak davanın ücret mukabili ifade edilmeyeceğini de ders veriyor.  

 

28. KASAS SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 88 ayettir.) 

Kasas, kıssalar demektir. Musa ve ġuayb (AS)‟ın kıssalarının anlatıldığı için bu ismi 

almıĢtır. Kur‟an-ı Kerim‟de 1000 ayet, geçmiĢ peygamberlerin kıssalarını anlatır. ġuayb, 

Musa, Harun (AS) ile Firavun ve Harun, Karun kıssaları bunlardandır.  

Aslında bunlar, insan hayatı boyunca yaĢayan ve yaĢanan olaylardır. Bize, ibret ve öğüt 

için aktarılmıĢtır.   Kur‟an-ı Kerimde geçen kıssaların tümü ya bir hakikatin ifadesi veya bir 

umumi kuralın bir ucudur. Kıssa ile bu hakikat anlatılır veya bir kural nazara verilir. Hayali 

kıssalar değil yaĢanan hakikatlerdir. Neticede daima hak batıla galebe eder, Firavun suya 

gömülür, Karun toprağa gömülür ve Hak galip gelir.  

ġeytan aklıyla, Firavun avaneleriyle, Karun malıyla helak olmuĢtur. Akıl nakille, mal 

zekâtla, toplum imanla faydalı hale gelir. sure bunları bizlere ders vermektedir. 

29. ANKEBUT SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 69 ayettir.) 

Ankebut, örümcek demektir. Allah‟tan baĢkasına güvenenlerin durumu örümceğin ağı 

gibi zayıftır. Allah‟a güvenenlere ise örümcek ağı en güçlü ve kuvvetli bir muhafazadır, en 

sağlam delildir. “Bunu keĢke ehl-i dalalet ve küfür bilseydi”
10

   

Kendi gücüne ve aklına güvenenlere bu sure örümceği misal vererek cevap verir. 

Örümceğin ağı örümcek için yeterlidir ancak aklına güvenen insanın durumu ise pek 

vahimdir.  

 

30.RUM SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 60 ayettir.) 

                                                 
8
 Furkan 70 

9
 224. ayet 

10
 41. ayet 
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Rumlar Yunan soyundan olup, Yunan felsefesi ile hareket eden ve Roma felsefesi ile 

Hıristiyanlığı mezcetmeye çalıĢan bir toplumdur. Mecusi olan Sasanilere karĢı ehl-i kitabın 

temsilcileridirler. Rumlar ile Farslar arasında yapılan bir savaĢta Rumların yenilmesini 

müĢrikler kendilerinin haklılığına sebep göstererek Müslümanlara eziyet etmeye baĢladılar. 

Yüce Allah Rumların galip geleceğini bu ayetlerde beyan etti. Ehl-i kitap ile Müslümanların 

ve ehl-i küfr ile müĢriklerin beraberliğini gösterdi. 

Yüce Allah burada Müslümanlara, müĢriklere karĢı ehl-i kitap ile beraber hareket 

edilmesini ders verir. Siyasi ve iktisadi yönden birbirlerini desteklemelidirler.  

Yine bu surede Yüce Allah ehl-i kitaba delillerle ispat ederek teslisi ve Ģirki en güzel 

Ģekilde reddetmektedir. Tevhitten sonra imanın ikinci rüknü olan ahirete iman,  ayetlerle ispat 

edilmekte, bu delillere göz ve aklını kapayanı ölülerden saymaktadır. “Sen ölülere katiyen 

iĢittiremezsin”
11

 buyurmaktadır.  

Çünkü Allah‟a inanan Hrıstiyanların nübüvvet ve haĢir konusunda Ģüpheleri vardır. Bu 

Ģüpheleri izale edilmeden onlara iman telkini fayda vermez. Yüce Allah Rum Suresinde bu 

hakikatleri ders verir. 

 

31. LOKMAN SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 34 ayettir.) 

Lokman (AS), Davud (AS) zamanında yaĢamıĢ ve “Kendisine hikmet verilmiĢ” bir 

nebidir. “Lokman Hekim” tabiri buradan gelmiĢtir. Tüm bitki ve çiçeklerin dilinden anlar, 

onlardan Ģifa verici ilaçlar yapardı. Her derdin devasını Allah‟ın ilhamı ile bulmuĢtu.  

Bunun yanında oğlunu hikmet yüklü nasihatları ile Maddi-manevi her iki hikmeti 

topladığını göstermiĢtir.  

Bu Öğütlerinden bazıları Ģunlardır: 

1. Evladım, Allah‟a Ģirk koĢma. Bu zulm-ü azimdir.  

2. Allah‟a ve anne-babana teĢekkür et, Ģükran duy ve itaat et. 

3. Ehl-i Küfür ile dünya iĢinde hoĢ geçin, ama onlar seni Ģirke zorlarsa sakın onlara 

uyma.  

4. Ġyilik yapmayı adet edin. Bu seni her yerde bulur.  

5. Namazını kıl, iyiliği emret, kötülüğü önlemeye çalıĢ, bundan dolayı gelen sıkıntılara 

da sabret.  

6. Ġnsanları küçük, hakir görme. Sen de yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah 

kibirlileri sevmez.  

Surenin sonunda “Mugayyebat-ı Hamse” denilen beĢ Ģeyin gayb bilgisi olduğunu ve 

ancak Allah tarafından bilineceği beyan edilir.  Bunlar: “Kıyametin ne zaman kopacağı, 

kiĢinin nerede ve ne zaman öleceği, yarın ne kazanacağımız ve baĢımıza ne geleceği, 

yağmurun ne zaman yağacağı ve anne karnındaki çocuğun istikbalinin ve istidadının ne 

olacağı” bilgisidir. Bunun dıĢındaki bilgiler gayb bilgisi sayılmaz. Ehl-i Hikmet bunları 

Kur‟andan ve kâinattan istihrac ederek ilimlerine ve sair insanlara üstünlüklerine ve 

imtiyazlarına delil yaparlar. 

 

32. SECDE SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 30 ayettir.) 

Secde: Allah‟ın huzurunda alnını yere koymaktır. Bunun anlamı da nefisten ve 

dünyadan vazgeçerek Allah‟a yakınlaĢmaktır. Secdenin anlamı budur.   

Yüce Allah buyurdu: “Bizim ayetlerimize ancak kendilerine kudret delillerimiz 

hatırlatılınca ve öğüt verilince büyüklük taslamaksızın secdeye kapanarak hamd ile tesbih ve 

tenzih edenler gerçekten inanırlar.”
12

  Bununla yüce Allah namaz kılanları kast etmiĢtir. 

Dört türlü secde vardır: Namaz Secdesi, Tilavet Secdesi, ġükür Secdesi, Sehiv Secdesi 

                                                 
11

 52. ayet 
12

 Secde, 15 
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33. AHZAB SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur. 73 ayettir. ) 

Ahzab: Hizipler ve Guruplar anlamındadır. 20. ve 25. ayetlerde düĢman birlikleri olarak 

isimlendirilmiĢtir. Hendek SavaĢının bir diğer adı “Ahzab” dır. Ġç ve dıĢ düĢman kabileler 

birleĢmiĢti.  

Yüce Allah bu surede ihlâslı Müminlerin sabır ve sebatını, münafıkların ise 

bozgunculuğundan bahseder. Kâfirlerin ise korkup, ihlâslı Müminlerden çekindiğini beyan 

buyurur. Ehl-i iman ihlâsa ve sebata ve sabra davet eder.  

Kâfir, münafık ve Müminlerin psikolojik durumlarını tahlil eder. Bu gibi imtihanlar 

ihlâslıların imanını artırırken, münafıkları tereddüde sevk eder. Allah ise hüküm ve hikmet 

sahibidir.  

Ġhlâsı tam olarak kazanmak ise imanda kemale ermek iledir. Bunun yolu da yüce 

Allah‟ın isim ve sıfatlarında tefekkür ile olacağından yüce Allah bu surede tefekküre emreder.  

 

34. SEBE’ SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 54 ayettir.)  

Her Ģeyden haberdar olan ve her Ģeyi hikmetle icat eden Yüce Allah dünya ve ahiretin 

ve içindeki tüm mevcudatın Hamd ve ġükür için yaratıldığını, niam-ı Ġlahiyenin nihai 

hududunun Hamd ve ġükür olduğunun beyan ile baĢlar.  

Sebe: Yemen‟de yerleĢen ve yurt edinen bir kavmin, adıdır. Güzelliği ile dillere destan 

olan bu belde bahçeler ve bağlarla müzeyyen evlerde otururlardı. ġükür yerine küfrana 

saptıkları için Yüce Allah onlara “Arîm” seli göndermiĢ ve helak etmiĢtir. 

Güzelliği dillere destan olmuĢ ve masallara konu olmuĢtur. Küfran-ı nimet yüzünden 

helake uğramıĢtır. Bunun sebebi ise onların ahirete inanmamalarıdır.  

 

35. FATIR SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 45 ayettir.) 

Fatır: Yaratan ve yaratıcı anlamında Yüce Allah‟ın bir ismidir. “Semavat ve Arzı yoktan 

yaratan” olarak geçer. Semavat ve arzı yoktan yaratan Yüce Allah‟ın yaratıcılığını bu sure 

nazara veriyor. YaratmıĢ olmayı da Hamd ve ġükre vesile sayıyor.  

Yaratılan varlıkların sayısını Allah bilir. Yerde ve göklerde nice varlıkları ve melekleri 

yoktan yaratan yüce Allah bu surede de azamet ve kudretine ayine olan yaratılmıĢ varlıkları 

ve melekleri nazara vererek kullarını hamd ve Ģükre davet eder. 

 

36. YASĠN SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 83 ayettir.)  

 

Yasin: Huruf-u Mukattaadandır. “Ey Nas! Ey peygamber!” anlamında da olabilir. Yasin 

ile baĢlayan sure “Allah‟ın her Ģeyi kudreti ile ve Kün emri ile yarattığını” ifade ederek 

bitiriyor.  

Kur‟an‟ın kalbi mesabesinde tüm imani ve ahlaki meseleleri içine alır. Mekke 

müĢriklerine Hz. Ġsa havarilerini Antakya‟ya göndermesini misal vererek baĢlar. “Nihayet ona 

döneceksiniz” diye biter.  

Peygamberimiz (sav) “Yasini okumak on hatim sevabını kazandırır” buyurmuĢtur. 

Yasin Suresi: 3.000 harftir. Her harfin sevabı 10 olsa, 30.000 eder. Kadir gecesinde okunsa 1 

harfine 30.000 sevap karĢılığı 3.000 x 30.000 = 90.000.000 doksan milyon sevap olur. 

300.000 harf olan Kur‟an her harfinin 10 sevabı olunca 3.000.000 sevap olur. Cuma gecesi 

okunan bir Yasin 10 Kur‟an hatmi sevabı verir. Kadir gecesi okununca 30 hatim sevabı 

kazandırır. Çünkü o mübarek gecede Kur‟anın her harfinin sevabı 1‟e 30.000 sümbül verir. 

Öyle ise, Kur‟an‟ın kalbini kalbe yerleĢtirmek gerekir.  

 

37. SAFFAT SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 182 ayettir.)  
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Saf kelimsinin çoğuludur. Saflar anlamına gelir. Saflar ise farklı farklıdır. Meleklerin 

safları, Allah‟ı zikredenlerin safları, Namaz kılanların safları, Cihatta saf tutan Müminler, 

Ahirette mahlûkat saf saf huzur-u Ġlahide hesap verirler. 

Tüm kâinat zerrattan seyyarata saf saf Allah‟ı zikredip, ordu manevrası gibi manevra 

yaptıkları için bu sureye isim olmuĢtur.  

 

38. SAAD SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 88 ayettir.) 

Saad, huruf-u mukattardandır. Bu isimle anılmıĢtır. Yüce Allah bu surede zikir ve 

fikirden önemle bahsetmiĢtir. Tefekkür olmadan Kur‟an‟ın hikmetinin anlaĢılmayacağını 

ifade eder.  

Davud (AS)‟ın Yüce Allah‟a olan yönelmesini örnek gösterir ve Davud (AS)‟a adaleti 

tavsiye eder. “Ya Davud, seni hükümdar kıldık. Hevesine uyma. Ġnsanlar arasında adaletle 

hükmet” der. 

Sonunda peygamberimizin dilinden “Biz bu hizmeti bir ücret mukabilinde yapmıyoruz” 

diye ücret mukabili dini hizmetlerin yapılmayacağını beyan buyurur.  

 

39. ZÜMER SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 75 ayettir.) 

Zümer, zümreler, bölükler demektir. Cennet ve cehenneme bölük bölük girildiğinden bu 

ismi almıĢtır. Müminleri ve insanları iyi ve doğru olan zümre ile beraber olmaya davet eder. 

Ġbadetle ihlâsı emreder. Dinde halis olmasının gereğini belirtir. Hak söz dinleyip, ona uyanı 

hayırlı ve ihlâslı kiĢiler olup, kurtulanlar zümresinden sayar.  

 

40. MÜ’MĠN SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 85 ayettir.)  

Sure, Huruf-u Mukattaadan  “Ha-Mim” ile baĢlar, Kur‟an-ı Kerimi yücelterek devam 

eder. Mü‟min, inanan ve imanı kavi olan anlamındadır. Bu sureye isim olması ise 28. ayette, 

Firavun ailesinden olup, imanını gizleyen birisinin “Rabb‟im Allah‟tır” dediği için birisini 

öldürecek misin diye Hz. Musa (AS)‟ı müdafaasından almıĢtır.  

Ana fikir budur. Ġmanın, iman davasının tebliğ metodunu esas alıp onu öğretiyor. 

Tebliğdeki usul ve metotları da Ģöyle sıralar:  

1.Zalime yardımcı olmamak, caydırmaya çalıĢmak, 

2.Mazlumu müdafaa etmek, 

3.Emr-i bil ma‟ruf ve nehy-i anil-münkeri en iyi Ģekilde ifa etmek, 

4.Tüm bunların amacının Rabb‟in rızası, tövbelerin kabulü ve günahların bağıĢlanmasını 

istemek olacak. 

 

 

 

 

41. FUSSĠLET SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 54 ayettir.) 

Fussilet, tafsilatlı, uzun uzun anlatmak demektir. Yüce Allah buyurdu: “Bu Kur‟an, 

Rahman ve Rahim olan Yüce Allah katından indirilmiĢ olup, bilenler ve ilim sahibi olanlar 

için, Arapça okunan, ayetleri tafsilatlı biçimde açıklanan, herkesin anlayacağı bir kitaptır.
13

   

Kur‟an 114 suresiyle temel konu olan akideyi, imanı ve iman davasını bütün tafsilatıyla 

açıklamıĢtır. Diğer ayetler ki emir-nehy-kıssa ve ibadetler bu temel üzerine oturmuĢtur.  Hepsi 

de yine bu iman esaslarını takviye etmektedir.  

                                                 
13

 Fussilet,  1, 2, 3 
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Ezelden ebede olacak her Ģeyi içine aldığı, Yüce Allah‟ı tüm isim ve sıfatlarıyla 

tanıttığı, Ahireti, peygamberleri ve melekleri tafsilatlı anlattığı için, Kur‟an-ı Kerim‟e 

“KĠTABUN FUSSĠLET” denilmiĢtir. 

Kâinatı insanda toplayan, ağacı çekirdekte cem eden Yüce Allah, “ YaĢ ve kuru her Ģey 

Kur‟anda vardır.”sırrınca her Ģeyi Kur‟an‟da toplamıĢtır. O halde bu muhtasar, tafsilatın 

kendisidir. Kur‟an da Kitabun Fussilet‟tir. 

Bütün bu tafsilat ancak Arapça ile ifadesini bulur ki bu sebeple Kur‟an Arapça nazil 

olmuĢtur.  Yüce Allah  “Kaf- Nun” tezgâhından tüm kâinatı yarattığına göre diğer huruf-u 

mukattaa ile ifade edilen tezgâhlarda ne gibi sırlar ve âlemler mevcuttur, ancak Allah bilir. 

Bilginler demiĢlerdir ki “ Ġlimler dört kitapta, dört kitabın hakikatleri Kur‟anda, Kur‟an 

Fatiha da, Fatiha ise Besmelede, Besmele de ba‟nın noktasında toplanmıĢtır.” Bunun için hz. 

Ali (ra) buyurdu: “Ġlim bir noktadır, cahiller onu çoğaltmıĢlardır.” 

 

42. ġURA SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 53 ayettir.)  

ġura, meĢveret, istiĢare, danıĢma, bilene sorma anlamındadır. Ġsmini 32. ayetteki  

“Mü‟minler iĢlerini aralarında meĢveretle yaparlar.” ayetinden alır.  

Mü‟minler dünya ilerini istiĢare ile yaparlar. Ġslam idari teĢkilatı ġura ile iĢ görür. 

ĠstiĢare içtimai meselelerde isabetli kararlar verebilmek için muhtaç olduğumuz en önemli 

prensiptir.  

Ġslam Cumhur-u Nasın, efkâr-ı ammenin fikrine önem verir. “Ġcma-ı ümmet” Ģeriatta bir 

esastır.  Demokrasinin “Çoğunluk yanılmaz” prensibi burada doğmuĢtur.  

Peygamberimiz (SAV) buyurdu: “Ümmetimin çoğunluğu haklı bir Ģurada yanılmaz. 

Ġhtilaf gördüğünüz zaman sizler çoğunluğa tabi olunuz.” 

Al-i Ġmran Suresinde de Yüce Allah Uhud savaĢını müteakip meĢveretle alınan karar 

gereği çıkılan bir savaĢta mağlubiyet olunca hatanın meĢverette değil tedbire tam riayet 

etmemek ve alınan kararlara tam bir teslimiyet ve kararlılıkla sahip çıkmamaktan 

kaynaklandığını belirterek Ģöyle buyurmuĢtur:  “Ey Habibim Allah‟ın bir rahmet eseri olarak 

sen onlara yumuĢak davrandın. Sert ve katı kalpli olsaydın onlar etrafından dağılıverirlerdi. 

Sen onların kusurlarına bakma. Yine onlarla istiĢare et. Bir de karar verdin mi Allah‟a 

tevekkül ederek azimle ve kararlılıkla bu karara uy. Allah tevekkül eden, kendisine dayanıp 

güvenen kullarını sever”
14

 buyurarak istiĢarenin önemini belirtmiĢtir. Münafıkların 

“Muhammed, çoluk, çocuğun lafına uyup, bizi periĢan etti” gibi fitnelerin önünü almıĢ, yine 

istiĢareyi emretmiĢtir.  

Yavuz Sultan Selim‟de kendisini Çaldıran Seferine vazgeçirmeye çalıĢan vezirini idam 

ederek, itiraz edenlere Al-i Ġmran suresinin 159. ayetini ispat göstermiĢtir. “ĠstiĢareden 

vazgeçmek, kararını önemsememek nifak alametidir” demiĢtir.  

Bediüzzaman Said Nursi (RA) istiĢarenin önemi üzerinde çok durur. “Yüce Allah‟ın bu 

emrini millet olarak devlet idaresinde seçimle, parlamentoyla, Diyanette ġura ile ve 

devletlerarası ortak parlamento ve meslek Ģuralarıyla yapılması gerekir”  der. 

 

43. ZUHRUF SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 89 ayettir. ) 

Zuhruf: Altın, gümüĢ ve bütün ziynet eĢyaları anlamındadır. Ayette Ģöyle geçer: 

“ Ġman edenler kâfirlerin hallerine imrenerek onlar gibi olmaya özenmeselerdi, biz o 

kâfirleri dünya hayatında gümüĢe ve altına boğardık. Bütün bunlar dünya hayatının 

geçimliğidir. Rabb‟iniz katındaki ahiret ise müttakiler içindir”
15

 

Dünyanın fani ve aldatıcı ciheti altın v.b. Ģeylerdir. Ebedi hayatın önündeki engeller de 

bunlardır. Bu sadece Yüce Allah‟ın insanları birbirine muhtaç ederek hayat-ı içtimaiye yi 

                                                 
14

 Al-i Ġmran Suresi,  159 
15

  Zuhruf, 33–35 
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tanzim etmesinden dolayıdır. Rızk ayrıdır, servet ayrıdır. Rızk taahhüdü rabbani altındadır. 

Servet ise çalıĢmakla elde edilir. Kazanır da yiyemez. 

Allah‟ın zikrinden yüz çevirenlere de Yüce Allah Ģeytanı arkadaĢ verir onlar da onu 

yoldan çıkarırlar. Onlar kendilerini doğru yolda sanırlar. Nihayet huzur-u Ġlahiye gelince her 

Ģey ortaya çıkar, ama iĢ iĢten geçmiĢ olur.  

Bu surede yüce Allah iĢte bu hakikatleri ders verir. 

 

44. DUHAN SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 59 ayettir.)  

Duhan, duman demektir. 10. ayette: “Göğün görülecek bir dumanı çıkaracağını bekle” 

buyurulur. Surenin baĢında “ Kur‟anın mübarek bir gecede inzal edildiği” ifade edilerek 

Ģanını yüceltir.  Bu gece Berat veya Kadir Gecesi olduğu söylenir. Bu gecenin Cuma Gecesi 

olduğu da kabul edilebilir. Kıyamet de bu gece kopacaktır.  

1. Duhan kıyamet alametlerindendir.  

2. Dabbe 

3. Ye‟cüc, Me‟cüc  

4. Deccal (= tağut) 

5. Hz. Ġsa‟nın (AS) gelmesi. 

Bunlar ayetlerle sabit kıyamet alametleridir.  

Peygamberimiz (sav) bir hadislerinde “ Kıyamete yakın Ģehirlerin üzerini bir dumanın 

kuĢatacağından” haber vermiĢtir ki bu vaki olmaktadır. Bilhassa kıĢ aylarında büyük 

Ģehirlerde hava kirliliği o dereceye gelmektedir ki insanlar maske almak durumunda 

kalmaktadırlar. 

 

45. CASĠYE SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 37 ayettir.)  

Casiye: Diz üstü çökmek ve öylece beklemek anlamına gelir. 28. ayette “Her ümmeti 

kıyamette diz üstü çökmüĢ görürsün” buyurularak kıyametten haber verir. Duhan‟dan sonra 

kıyamet kopar. Ümmetler mahĢerde dizilirler. Korkularından diz üstü çökerek kalırlar.  

Yüce Allah bu surede kıyametten sonraki mahĢer gününü tasvir ediyor.  

 

46. AHKAF SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 35 ayettir.)  

Ahkaf: Arabistan‟da güneyde kumluk bir yerin adı olup, Ad kavminin yaĢadığı yerdir. 

Hud (AS) peygamber olarak gönderilmiĢtir. Sure Ad kavminin baĢına gelenleri hatırlatarak 

ders vermektedir. Resulullah‟a uymamızı emreder. 

 

47. MUHAMMED SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 38 ayettir.)  

Sure “Allah inkârcıların ve Allah yolundan alı koyunların amelleri baĢa çıkartır” diye 

baĢlar ve “Ġman edip, salih amel iĢleyenlerden Muhammed‟(as) a Rab‟lerinden gerçek olarak 

indirilen Kur‟an‟a ve Resulüne inananların kötülüklerini örter ve durumlarını düzeltir” diye 

devam eder. 

Bu sure yine Ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed (as) a uymayı, onunla beraber 

cihad etmeyi emreder. Tevrat ve Ġncil‟de haber verilen ve vasıfları sayılan peygamberin bu 

olduğu ifade edilir. Enfal ve Tövbe sureleri gibi savaĢ, hukuk, ve cihattan bahseder. Çünkü 

Tevrat‟ta ve Ġncil‟de ahir zaman peygamberinin “Sahibu‟s-Seyf” yani kılıç sahibi ve cihada 

memur olduğu ifade edilmiĢtir. 

 

48. FETĠH SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur. 29 ayettir.)    

Fetih, bir Ģeyi açmak, ulaĢmak anlamındadır. Almak, içine girmek ve zaptetmek 

anlamları da vardır. Muhammed suresinde cihada memur olduğu ifade edilen peygamberin 

fetihlerinden bahseder. 
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Muhammed, savaĢ suresi idi. Bu sure de fetih suresidir. Mekke‟nin fethini müjdeler. 

Peygamberimiz (SAV)‟ın gördüğü Kâbe‟yi ziyaret ve Hac yapmak üzere yola çıkılıp 

Hudeybiye anlaĢması ile hac yapılmadan dönülmesi neticesi Fetih suresi nail olmuĢ, Ģoka 

giren mü‟minleri müjde ile teselli etmiĢtir. Gerçek fethin bu barıĢ anlaĢması olduğu ifade 

edilmiĢtir. 

Süheyl bin Amr‟ın yaptığı bu anlaĢma Müslüman‟lara her nevi siyasi ve iktisadi 

ambargo uygulanıyordu. Tüm maddeleri aleyhte idi. Bu teklifler sahabileri galeyana 

getirmiĢtir, o derecede ki Hz. Ömer (RA) der: 

“O günkü hiddetimden aleyhimde ayet nazil olacak diye korktum, sonra bunu 

affettirmek için verdiğim sadaka ve azat ettiğim kölenin adedini bilmiyorum.”  Bir sene de 

kefaret orucu tutmuĢtur.  

Yüce Allah: “Ant olsun ki Allah resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etti.”
16

 

Ayetiyle peygamberimizi tasdik ederek, “Hani rüya görmüĢtün!” diye itiraz eden sahabeleri 

tehdit etmiĢtir.  

Bu Hudeybiye AntlaĢması Fetih suresinin nazil olması ile yeni bir dönüm noktası olmuĢ 

ve Ġslam‟a, insanlığın gönül kapılarını açıp, manevi fetihle maddi fetihlere zemin 

hazırlamıĢtır.  

Surenin sonunda hilafet sırasına göre Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, 

tabiin ve tebe-i tabiine övgü vardır. Hem mucize olarak hilafetlerinden sırası ile bahseder. 

 

49. HUCURAT SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur. 18 ayettir.) 

Hücurat; hücreler, odalar demektir. Peygamberimiz (SAV)‟ın Mescid-i Nebevi‟ye 

bitiĢik hanımlarına ait 9 oda söz konusudur. Bu surede Mekke‟de nazil olan Akide temeli 

üzerine cemiyet ve medeniyet nizamını yerleĢtirmeye çalıĢır. Sure “Allah ve resulünün önüne 

geçmeyin” diye baĢlar. 

Bu surede iman yanında ameli, takva ve edebi öğretmeyi amaçlar. 

1. Allah ve resulü huzurunda haddi ve edebi bildirir. Yüksek sesle konuĢmayı yasaklar. 

2. “Ġyi bilmediğin Ģeyin ardına düĢme” der. 

3. “Mü‟minlerin arasını düzeltin” der.  

4. Kimseyi hor görmemeyi, alaya almamayı anlatır.  

5. Zan ile konuĢulmamasını ister. 

6. Kötü lakap takılmamasını emreder.  

7. Renk ve ırk ile övünmemeyi emreder. Üstünlüğün takva ile olduğunu açıklar.  

8. Allah ve resulünün sözüne dayanmadan hüküm vermeyi yasaklar.  

Hz. Ömer (RA), Resulullah‟ın hükmünü kabul etmeyip de kendisine gelenlerin 

kellelerini tereddütsüz uçurmuĢtur.  

Sure Ġslam edep ve terbiyesini ders vermektedir.  

 

50. KAF SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 45 ayettir. ) 

Kaf: 21. harfi hecaidir. Huruf-u mukattadır. Ayrıca surenin ilk harfi ve Kur‟an‟ın da ilk 

harfidir. Kaf, Kur‟an‟ın özüdür, Kur‟an‟ın Ģifresidir. “Kitabun Fussilet” olan Kur‟an‟ın 

çekirdeğidir.  

Sure Kur‟an‟ı Mucizul Beyan‟ın Tevhidden sonra en büyük davası olan risalet ve Ba‟sü-

Ba‟del Mevt‟i yani öldükten sonra dirilmeyi en güzel Ģekilde ispat eder. 

Peygamberimiz (sav)diğer surelerden farklı olarak bu sureye özel önem vermiĢ ve “Kaf 

suresini öğrenin ve çocuklarınıza öğretin” ferman etmiĢtir. Çünkü bu surede tevhidden sonra 

gelen “haĢir” yani öldükten sonraki hayat çok güzel bir Ģekilde izah ve isbat edilmektedir. 
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51. ZARĠYAT SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 60 ayettir.) 

Zariyat: Esip, savuran rüzgâr anlamındadır. Bir gün Hz. Ali (RA) Kufe mescidinde 

minbere çıktı ve “Kuran‟dan sormak istediğiniz ne varsa sorun”  dedi. Birisi kalktı ve: 

“Zariyat” ne demek? Diye sordu: Hz. Ali (RA): Rüzgârdır. “Hamilat” ne demek? Diye 

sordu:  Hz. Ali (RA): Buluttur. “Cariyat” ne demek? Diye sordu:  Hz. Ali (RA): Gemiler. 

“Muksimat” ne demek? Diye sordu: Hz. Ali (RA): Meleklerdir Ģeklinde cevap vermiĢlerdir.
17

 

Yüce Allah bu surede insanların peĢinden koĢtuğu Rızkın Allah‟ın elinde olduğunu 

dilediğine dilediği gibi verdiğini, rızk için yeryüzünde ticaretle dolaĢılması gerektiğini ifade 

eder. 

Rüzgâr bulutları sürükler, muhtaç yerlere ulaĢtırır. Hava buluta dönüĢtürür. Yağmur 

olur. Yine hava vasıtasıyla telkih ile bitkiler aĢılanır tohum olur. Yine hava ile gemiler ve 

uçakla rızk peĢinde koĢulur. Tüm bunlar Yüce olan Allah‟ın takdiri iledir.  

Ġnsanlar rızk yiyicidir. Allah rızk vericidir. Rızk da yaĢamak içindir. YaĢamaktan asıl 

amaç ibadettir. Ġbadeti terk ederek rızk peĢinde koĢmak ahmaklıktır. 

Hz. Ġbrahim (AS)‟ın misafirlere ikramını da örnek verir. Allah‟ın verdiklerinden siz de 

vererek ikram edin dersini verir. 

Rüzgârlar çeĢit çeĢittir. Ama hepsi havadan oluĢur. Bunda büyük hikmetler vardır. 

Kur‟an bunu ders verir. Bu surede dikkatler havaya çevrilmiĢtir. Havanın bu gün ne derece 

mühim hikmetlere medar olduğu aĢikârdır. Seslerin, görüntülerin, elektrik, cazibe, dafia gibi 

kuvvelerin cereyanında ve isalinde ne derece hikmetli iĢler yaptıkları bu gün daha iyi 

görülmektedir. Bütün bunlar tesadüf ve tabiat vehmini bertaraf ederek her Ģeyin yaratılıĢını ve 

hayatlarının devamını Allah‟ın kudretine havale ederek birliğini isbat eder. 

 

52. TUR SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 49 ayettir. ) 

Tur; ormanlık, dağlık, ağaçlık yer anlamına gelir. Hz. Musa (AS)‟ın Allah‟a müracaat 

ettiği dağın da adıdır.  

Hz. Musa‟ya 10 emir burada verilmiĢti. Onlar: 

1. Allah birdir. 

2. Puta tapma. 

3. BoĢ yere Allah‟ın ismini alma. 

4. Cumartesi ibadet günüdür. 

5. Anne-babaya itaat et. 

6. Adam öldürme. 

7. Zina etme. 

8. Hırsızlık yapma. 

9. Yalancı Ģahitlik yapma. 

10. KomĢuya tamah etme.  

 

 

53. NECM SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 62 ayetti.)  

Necm: Yıldız demektir. Tur suresi “Necm” ile bitti. Necm suresi baĢladı. Surenin 

baĢında Miraç hadisesi anlatılır. Peygamberimiz (SAV)‟ın “Sidretü‟l-Münteha” ve 

“Cennetü‟l-Meva” ya gittiğini haber verir. Her bir ayet okuyanı yücelere çekmekte “ufk-u 

ala” gibi ruhu yüceltmektedir. Namazda da Mü‟min namaza devam ile Yüce âlemlere 

hazırlamaktadır. 

Hz. Ebubekir (RA) gibi bu sure okuyanı “Sıddık” makamına yükseltir. 

Yıldızların her birinin bir âleme pencere olduğu açıktır. Sure yıldızlara yemin ederek 

dikkatleri yıldızlara çeker ve tevhit delilleri ile nübüvvet hakikati üzerinde durur. 
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54. KAMER SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 55 ayettir.) 

Kamer: Ay demektir. Yıldızların her biri ıĢığı kendinden neĢreden bir güneĢ olduğu gibi, 

yıldızlardan ıĢık alan ve kendiliğinden ıĢığı olmayan aylar da vardır. Ay güneĢten aldığı ıĢığı 

neĢreder. 

Kur‟an‟da bu sure “ Kıyamet yaklaĢtı ve ay ikiye bölündü”
18

  Ģeklinde baĢlar.  

Sure; 

1) Ayın vazife ve hikmetlerine dikkati çeker. 

2) IĢığını güneĢten aldığı gibi peygamberler vahiyi Allah‟tan alıp, insanlara tebliğ 

ettiğini ifade ederek kaynağa yönelmeyi tavsiye eder. 

3) Ayın yarılması mucize-i kıyamet alameti olduğunu ve bu mucizenin de hakikat 

olduğunu açıkça ifade eder.  

 

55. RAHMAN SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 78 ayettir.)  

Bu surede Yüce Allah‟ın sonsuz rahmet eserleri göz önüne serilmekte rahmetin Ģümullü 

nimetleri nazara verilmekte ve “Rabb‟inizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz” diye insana 

bu rahmet hatırlatılmaktadır.  

“Rahman” Allah‟ın sıfatıdır ki tüm nimetleri kapsar.  Bu sure pek çok sırları da içine 

almaktadır. Ġlk rahmet eseri olarak da “Alleme‟l – Kur‟an ” diye Kur‟an‟ı öğretmek, eğitim, 

öğretim ve ilim nazara verilmektedir. Böylece kur‟an ilminin ne derece rahmet kaynağı 

olduğu ifade edilmektedir. 

Gerçek rahmet ahirette olduğu için ahiret nimetleri daha çok tadat edilmektedir. 

Sonunda cehennemden kurtuluĢun da bir rahmet eseri olduğu ifade edilmektedir.     

 Ve sure, “Celal ve ikram sahibi olan Allah‟ı daima tazim ve tesbih etmeyi öğütleyerek 

sona ermektedir.     

  

56. VAKIA SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 96 ayettir.)  

Vakıa, vakalar, olaylar anlamına gelmektedir. Sure, “En büyük vak‟a olan kıyamet 

koptuğu zaman”  diye baĢlar. Bu suretle sureye isim olmuĢtur.  

Vakıalar: En büyük vakıa kıyametin kopuĢu, cansız tohumun canlanıp ağaç oluĢu, bir 

damla suyun insan olması ve öldükten sonra tekrar dirilmektir. Yüce Allah dünyadaki bu nevi 

vakıaları göstererek “Bunları kolayca yapan, elbette sizi de öldükten sonra diriltebilir, 

istediğini yapar” buyurarak öldükten sonra dirilmeyi ispatlar.  

Ġnanıp salih amel iĢleyenler “Eshab-ı Yemin”; inkâr edenleri ise “Eshab-ı ġimal” tabir 

eder.  

Sonunda, tesbihi ve zikri “Azamet sahibi Rabbinin yüce ismini an” ayeti ile emreder.  

 

57. HADĠD SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur. 29 ayettir.)  

Hadid, demir demektir. Tesbihi emreden Yüce Allah nasıl tesbih edeceğimizi bildirerek 

sureye baĢlar. Tüm mahlûkatın bu zikri yaptığını da ifade eder. 

Sureye isim olan demir ise; o da Allah‟ı zikreder. Demir ağır bir maden olmakla beraber 

pek çok vak‟a ya da parmak basar, harika vaziyetler gösterir. Cansız demire bu iĢleri yaptıran 

Yüce Allah‟ı ve yapan insan zekâsını da lisan-ı haliyle över ve Ģöyle buyurur: “Biz demiri de 

indirdik, onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır.”
19

 

“Tüm bu menfaatleri ve bu nimetleri biz tarafımızdan insanlara ihsan ettik” ifade etmek 

için “Demiri indirdik” buyurur.
20
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Hadid suresi Medine‟de nazil olması, medeniyetin Medine‟den sonra tüm dünyaya 

demirle yayılmasına iĢarettir. Böylece Rahman olan Allah‟ın rahmeti demiri insana hem 

savaĢta, hem barıĢta ihsan eylemiĢtir.  

KarĢılığı ise tesbih, tahmid ve tehlildir. Allah bunu fazlı ile dilediğine verir.  

 

58. MÜCADELE SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur. 22 ayettir.)  

Mücadele, tartıĢma ve kavga etme demektir. Aile ve cemiyet hayatını düzenleyen bir 

suredir. Huveyle binti Salebe, kocası Samit bn. Evs hakkında peygamberimize (SAV) Ģikâyeti 

üzerine nazil olmuĢtur.  

Bu sure zıhar olayının boĢamayı netice vermesini kaldırıp, onun yerine bir köle azat 

etmesi veya 60 gün oruç tutması veya 60 fakiri doyurması cezası verilerek kurtarılıyor. Köle 

azadı ve fakirlerin doyurulması isteniyor.  

 

59. HAġR SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur. 24 ayettir.) 

HaĢr, toplanmak, sürmek ve sürgün etmek anlamındadır. Yahudilerin yurtlarından 

toplanıp, sürgün edilmesini konu edinir. Beni Nadr yahudileri hakkında nazil olmuĢtur. 

Peygamberimiz (SAV)‟e Yahudilerin tertiplediği su-i kasdı haber veriyor. Fıtratlarını 

açıklıyor.  

Mekki sureler akideyi temel alırken, Medeni sureler Yüce Allah‟ın sıfatlarını konu 

edinerek inançları takviyeyi, ehl-i kitabın yanlıĢ itikadlarını düzeltmeyi esas almıĢtır. Bunun 

için bu surenin sonunda Allah‟ın isim ve sıfatlarını topluca zikreden üç ayet vardır ki 

peygamberimiz (sav) “Kim bu üç ayeti sabah ve akĢam okursa, Allah ona yetmiĢ bin melek 

görevlendirir onun için istiğfar ederler ve o kiĢi vefat edecek olsa Ģehit olarak vefat eder” 

buyurmuĢlardır.   

 

60. MÜMTAHĠNE SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur. 13 ayettir.)  

Mümtahine, imtihan etmek anlamındadır. Ayette Ģöyle geçer: “Ey iman edenler! 

Mü‟min kadınlar size hicret için gelirse onları imtihan edin”
21

 Yüce Allah burada, “Ben de 

inandım” diyen herkese güvenmemek gerektiğini, inancın, çetin imtihanlarla ortaya çıkacağını 

belirtiyor. 

Peygamberimiz (SAV) Mekke muharebesi planını yapmak için seçkin sahabelerden bir 

grupta istiĢare etti. Bunar içinde Hatip bn. Ebi Beltaa bu planı Mekke müĢriklerine haber 

vermek için gizlice mektup yazdı. Mekke‟ye bir kadınla gönderdi. Bu durum vahiyle 

peygamberimize bildirildi. Hz. Ali, mektubu o kadının saçları arasından çıkarttı, 

peygamberimize getirdi. Hatib itiraf etti, peygamberimiz (SAV)‟da onu affetti.  

Bu sure, “hüsnü zan, adem-i itinad” prensibini ortaya koyar. 

 

61. SAFF SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur. 14 ayettir.)  

Saf; temizlik, paklık, cemaatle namaz, cihatta saf tutma, temiz kalplilik anlamına gelir.  

Sure “Allah, kendi yolunda kenetlenmiĢ bir duvar gibi saf tutup, cihad edenleri, 

savaĢanları sever”
22

  buyurur. 

Mü‟minlerin kemerli binalar gibi birbirlerine kenetlenerek Allah yolunda cihad 

edeceklerdir. Bunun ön Ģartı da, yapmayacaklarını söylemeyeceklerdir. Yine Hz. Musa  (as) a 

kavminin eziyet ettiği gibi, Allah için hizmet edenlere yardımcı olunacak ve eziyet 

edilmeyecektir. Allah için hizmet edenlere aynı noktaya parmak basılarak birlik 

sağlanmalıdır. Fikir ihtilafı kuvveti hiçe indirir. Sure bunları ders verir. 
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62. CUMA SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur.  11 ayettir.) 

Cuma, toplanmak, Cuma namazı için bir araya gelmek anlamındadır. Kulun birinci 

vazifesi ibadettir, Allah‟ın zikrine koĢmaktır. Rızk ise taahhüd-ü Rabbani altındadır. MaiĢet 

için ibadet ve namazı terk etmek caiz değildir.  

Ġbadetten sonra yeryüzüne dağılıp, Allah‟ın fazlından rızk istemek de surede 

emredilmektedir. Cemaat olmak günlük 5 vakit namazla, haftalık Cuma, yıllık iki defa 

bayram namazı ile ömürde bir defa Arafat‟ta toplanmakla emredilmiĢtir. 

En büyük toplantı ise mahĢerde olacaktır.  

 

63. MÜNAFIKUN SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur. 11 ayettir.)  

Münafıkları konu alarak nazil olmuĢtur. Onlar açıktan inandıklarını söylerler, kalben 

inanmazlar, fitne ve fesat peĢinde koĢarlar ve yalancıdırlar. Yüce Allah buyurur: “Münafıklar 

yalancıdırlar”
23

  

Cuma suresinden sonra gelmesi ise münafıkların cemaat ruhunu bozmaya 

çalıĢmalarından dolayıdır. Allah cemaati emretti. Ona fitne sokanlara ise arkasından zikretti. 

Hilelerini bir bir ortaya koydu. Mü‟minleri onlardan sakındırdı.  

Münafıkların vasıfları: 

1. Yalancıdırlar. 

2. Kalplerinde kin ve nefret vardır.  

3. Korkak ve ikiyüzlüdürler.           

4. Halka karĢı kör ve sağırdırlar.  

5. Mücadelecidirler.  

6. Cimridirler. 

7. Bozguncudurlar.  

8. Haindirler. 

9. Fesatçıdırlar. 

 

64. TEĞABÜN SURESĠ: (Mekke‟de nâzil olmuĢtur. 18 ayettir.)  

Teğabün: Kıyamet gününün bir adıdır. Aldandığının açığa çıktığı gün demektir. 

Kıyamet gününün diğer isimleri ise: “Yevmü‟l-Kıyame, Yevmü‟s-Saat, Yevmü‟l-Vakıa, 

Yevmü‟l-Mevud” dur.  

Yüce Allah buyurdu: “Toplanma günü toplandığınız zaman kimin aldandığı ortaya 

çıkar” 
24

  

Sure bizi ikaz ediyor ve Ģöyle ders veriyor.  

1. Dünya, mal, eĢ ve çocuklar imtihan vesilesi sizi aldatır.  

2. Onlardan sorumlusunuz. Vazifemizi yapıp, terbiye etmezsek, yine mesul durumuna 

düĢeriz.  

3. ġeytan, mal ve dünya sevgisiyle sizi meĢgul eder. 

4. Mal hırsı ile tul-i emel, helal-haramı düĢünmez eder. 

5. Yine mal sevgisi hayırda cimriliği netice verir.  

Böylece insan aldanır. Bu da ahirette belli olur.  

Ġhlâs ise ancak malı ve övünmeyi, Ģöhreti sevmemekle kazanılır. Ġnsan da ancak böyle 

kurtulur. Sure bunları ders verir.  

 

65. TALAK SURESĠ: (Medine‟de nâzil olmuĢtur. 12 ayettir.) 
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 Munafikun, 1 
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Talak: Kadını boĢamak demektir. Ġslam‟da üç Ģeyin Ģakası da gerçektir: Nikâh, Talak, 

Köle azat etmek. Bu surede talak ve onun hükümleri vardır. Buna göre kadını hemen boĢamak 

mümkün değildir.  

1) Geçim Ģartları denenecek 

2) Ġddet beklenecek  

3) Karı-koca sakin kafa ile boĢanacak 

4) Üç talak belli müddetlerde verilecek 

5)  Hayâ ve edep ölçüleri korunacak
25

   

Her Ģeyin en güzeli KURAN VE SÜNNETTE vardır.  

Medeni olmak isteyen Ġslam medeniyetine sarılmalıdır.  

 

66. TAHRĠM SURESĠ:  (Medine‟de nâzil olmuĢtur. 12 ayettir.) 

Tahrim: Kendine haram etmek anlamındadır. Peygamberimiz (sav) hanımları arasındaki 

bir meseleden dolayı bal Ģerbeti içmemeye yemin etti. Yüce Allah onu ikaz etti. 

Yüce Allah “Ey Nebi! Allah‟ın helal kıldığını niçin kendine haram kılıyorsun?” diye 

Allah‟ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram saymanın yanlıĢlığını dile getiriyor.  

Bu surede kadınların psikolojik yapıları nazara verilir. Peygamberimiz, Hz. Zeynep‟in 

yanında bal Ģerbeti içti. Biraz fazla kaldı. Diğer hanımları kıskandılar. Peygamberimiz 

(SAV)‟de bir daha bal Ģerbeti içmemeye yemin etti. Sure bunun üzerine nazil oldu. 

Kadınların özellikleri: 

1) Kıskanç olmaları 

2) Çevreden çabuk etkilenmeleri  

3) Sır saklayamamaları  

4) Ruh yapısı itibarıyla zayıf olmalarıdır. Sure bunları ders verir. 

 

67. MÜLK SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 30 ayettir.) 

Mülk, tüm varlık ve eĢya demektir. Mülk Allah‟ındır. Yüce Allah buyurdu: “Mülkü 

elinde tutan Yüce Allah‟ın Ģanı yücedir. O her Ģeye kadirdir” Allah‟ın “Mülkü dilediğine 

vermesi” sırrıyla mülk ihsan edip, imtihan ettiği kulun akıllı olması ve akıllı yerlerde 

kullanması gerektiğini belirtir.  

“Cehenneme girenlere “Niçin buraya girdiniz? Sualine karĢı, “Biz düĢünüp aklımızla 

hareket etseydik buraya gelmezdik.
26

” ayeti ile de dinleyen, itaat eden ve düĢünen insanın 

cehenneme düĢmeyeceği nazara verilir.  

Cenab-ı Hakkın mülkünde yiyin, için, gezin lakin ona nankörlük etmeyin. O vermezse 

siz hiçbir Ģey yapamazsınız diye ikaz eder. ġükre davet eder. Ölümü ve hayatı yaratan yüce 

yaratıcı her Ģeyi hikmetle kusursuz yapmıĢ ve hayatın gayesini göstermiĢtir. Ne mutlu o 

gayeye uygun davranana... 

 

68. KALEM SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 52 ayettir.) 

Kalem: Yazı ve ilim aletidir. Sure, “Kaleme yemin ederek”
27

 ile baĢlar. Yüce Allah 

Nuna, kaleme ve onun yazdığı ilme yemin ederek onları kudsileĢtiriyor, kutsallaĢtırıyor.  

“Nûn” içine mürekkep konan hokkaya benzetilir. Peygamberimiz (SAV) buyurdu: “Yüce 

Allah ilk olarak kalemi yarattı, ona her Ģeyi yazmasını emretti”  

Burada Ģöyle bir nükte var: “Yüce Allah evvela esiri yarattı. Esiri ise atom cevherine 

inkılap ettirdi. Yedi kat âlemleri esir ile, madde alemlerini de atom cevheri ile yarattı. Bu 

yazıĢtan her nevi ilim ortaya çıktı. Bu yazıĢ, yüce Allah‟a o derece kolaydır ki, birisinin 29 
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harf ile ciltlerce eser yazması gibi basittir. Yüce Allah da esir ve atomdan kâinatları aynı 

suhulette yazar” Kalem suresi ile buna ima ve iĢaret eder.  

Ġlmin temeli ve vasıtası kalem olduğuna iĢaret eder. Alak suresinde: “Kalemle öğreten 

de Allah‟tır” buyurur. Öğretim vasıtası kalem olduğunu bildirir.  

Surede ayrıca: 

1. Cahillerin peygambere mecnun dediğini ifade ediyor.  

2. Peygamberin güzel ahlakından  

3. Toplumda nasıl davranılması gerektiğini belirtiyor.   

Netice: Kalemin cehalete açtığı savaĢı övüyor. 

 

69. HAKKA SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 52 ayettir.) 

“Hakka” kıyamet gününün isimlerindendir. Hakkın tecelli ettiği gün demektir. 

Kıyametin dehĢetinden ve onun numunesi olan Ad-Semud kavmine gelen dehĢetli, felaketli 

kıyametten haber verir. Onu yapan büyük kıyameti koparacaktır.  

Öyle ise iman edin, salih amele devam edin diye ders verir. Kaleme, kitaba sarılın der.  

 

70. MERAĠC SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 44 ayettir.) 

“Mearic” gökyüzünün dereceleri, tabakaları, katları anlamındadır. Semavata uruc edip, 

gezmeyi ifade eder. Bu tabakalarda melekler 50.000 senelik yolu bir anda alırlar. Zaman ve 

mekan mefhumunu ifade eder. “Bin yıl Allah katında bir gün sayılır”
28

  buyurur  

Sure “Bast-ı zaman” ve “Tayy‟ı- Mekân‟ı ders verir. 

 

71. NUH SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 28 ayettir.)  

Sure “Kendilerine azap gelmeden önce Kavmini uyar diye Nuh‟u peygamber olarak 

gönderdik.” diye baĢlar. Kur‟an‟da adına sure nazil olan 7 peygamber vardır. Nuh 7. ve 

sonuncusudur. Diğerleri sırayla:  

10. Sure = Yunus (AS) adına, Yunus Suresi  

11. Sure = Hud (AS) adına, Hud Suresi 

12. Sure = Yusuf (AS) adına, Yusuf Suresi 

14. Sure = Ġbrahim (AS) adına, Ġbrahim Suresi 

31. Sure = Lokman (AS) adına, Lokman Suresi 

47. Sure = Muhammed (AS) adına, Muhammed Suresi 

71. Sure = Nuh (AS) adına, Nuh Suresi         

Nuh (AS) 950 sene kavmini Hakka davet etti. Ġcabet etmediler. Nihayet tufan ile 

kıyamet vuku buldu. Peygamberimiz (SAV)‟den sonra da gerçek kıyamet kopacağı için Tufan 

ve Sefine sahibi Nuh (AS) adına son sure, Muhammed Suresinden sonra nazil oldu.  

Mü‟minler, kıyametin dehĢetinden Nuh (AS)‟ın gemisine sığınıp, kurtulanlar gibi 

kurtulacaklardır. Nuh (AS)‟ın gemisi ise ahir zamanda Ehl-i Beyt-i Nebevi‟den gelen Hz. 

Mehdi‟nin Cemaat-i Nuraniyesidir.
*
 Nitekim Peygamberimiz (SAV) buyurdu: 

“Ehl-i Beytim Nuh (AS)‟ın gemisi gibidir. Ona giren kurtulur”  

Bu surede Nuh (AS)‟ın tevhid mücadelesi anlatılır. 

 

72. CĠN SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 28 ayettir.) 

Cin: Görünmeyen varlıktır. Yüce Allah‟ın dumansız ateĢten (elektrikten) yarattığı bir 

takım canlılardır. Bu surede cinlerden bir toplumun iman ettiği, Kur‟an‟ı dinlediği belirtilir.  
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 Hac-47. ayet 
*
 Bu satırları yazarken nöbetçi öğrenci Yeni Asya gazetesi ile içeri girdi. Hâlbuki gazetenin geldiği saat değildi. 
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Peygamberimiz (SAV) „in, “Resulü‟s-Sakaleyn” yani cinlerin ve tüm insanların 

peygamberi olduğu vurgulanıyor.  

 

73. MÜZZEMMĠL SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 20 ayettir.)  

Müzemmil: Örtmek, örtüye bürünmek anlamındadır. Ġlk ayette: “Ey örtüsüne bürünen 

kalk” diye Peygamberimiz (SAV) göreve davet edilir.  

Bu sure nüzul sırasına göre 3. suredir.  

1. Alak 

2. Kalem 

3. Nüzemmil suresidir.  

Ġlk tebliğ emri bu sure ile baĢlamıĢtır. Yani bu surede tebliğ metodu olarak da Kur‟an‟ı 

Tertil ve tecvidle okumak, okuyarak hizmet etmek emredilmiĢtir.  

Ġbn-i Esir: Ben Kur‟an‟ı haftada hatmediyorum. Sonra düĢünerek ayda hatmetmeye 

baĢladım. Son olarak da araĢtırarak 7 senede bir hatim indirdim” der.  

Sure: “Seher vakti Kur‟an‟ı ağır ağır okumayı ve önce nefsini ıslah etmeyi” emrediyor.  

 

74. MÜDDESĠR SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 56 ayettir.)  

Müddesir: Örtüsünü, yorganını baĢına çekme halidir. Müzzemmil suresinden sonra nazil 

olmuĢtur. Ġnsanları uyarmayı, Yüce Allah‟ı tekbirle yüceltmeyi, azametini ilan etmeyi, taharet 

ve temizliği emretmektedir. Yüce Allah buyurdu: “Ey örtüsüne bürünen habibim. Kalk. 

Kullarımı ahiretin dehĢetli azabı ile uyar. Rabbini Tesbih ve tekbirlerle yücelt. Kullarıma beni 

tanıt. Elbiselerini temizle. Kötü Ģeyleri terk et ve ettir. Yaptığın iyi iĢleri de çok görerek baĢa 

kalkma. Rabbinin rızasına ermek için tüm sıkıntılara sabret.”
29

 

Surede Cehennemliklerin amelleri sıralanıyor: 

1. Namaz kılmamaları,  

2. Fakirlere ikram etmemeleri,  

3. Allah‟ın düĢmanları ile beraber olmaları, 

4. Ahireti inkâr etmeleri onların vasıflarını teĢkil ettiği ifade edilmektedir. 

 

75. KIYAME SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 40 ayettir.) 

Kıyamet: Dünya‟nın sonu demektir. Sure kıyamet gününe yemin ederek baĢlıyor. Yüce 

Allah bu surede öldükten sonra dirilmenin kendisine kolay geleceğini ispat ediyor.  

 

76. ĠNSAN SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 31 ayettir.) 

Ġnsanın değer ve kıymetini anlatıyor. Tüm varlıkların insana hizmeti onun değerini 

gösteriyor. Kendi kıymetini ve değerini bilip, ona göre davranan insanın gerçek insan olup, 

saadete ve cennete layık olacağını ifade ile bu değeri yok sayıp, nankörlük edenin de 

cehennem ile ceza çekeceğini ifade ediyor.  

Surede cennetin çok güzel bir tasviri yapılıyor. Ġnsan suresinde cennet tasvirinin 

yapılmasının hikmeti ise cennetin insan için yaratıldığı ve insan ile Ģenlenip Ģeref 

kazandığından kinayedir. 

 

77. MÜRSELAT SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 50 ayettir.) 

Ġnsana hizmet için gönderilen meleklerden bahsettiği için “GÖNDERĠLENLER” 

anlamında mürselat denmiĢtir. Resuller ve nebiler insanlığa hizmet için gönderildiği gibi 

melekler de kimi amellerini yazarak, kimi ruhları kabz ederek, kimisi de rızk ve rahmet için 

görevlendirilerek insana hizmet ediyorlar. Sure bunu ifade ediyor.  
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Tabii ki tüm bunlar ahirete hazırlık için olduğundan bir mana ifade ediyorlar. Yoksa 

manasız ve anlamsız olduğu için “Yazıklar olsun o günü inkâr edenlere” diye inkârcıları 10 

ayetle tehdit eder.  

Bir sonraki Nebe suresinde de Ahireti ispat eder. 

 

78. NEBE SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 40 ayettir.)  

Nebe: Haber demektir. Nebi habercidir. Nebe-i Azim ise büyük haber demektir. Bu 

büyük haber, kıyametin kopması ve ahiret hayatının baĢlamasıdır. Yine yeniden diriliĢ en 

büyük haberdir. Sureye bunun için  “Haber” suresi denilmiĢtir.  

Yüce Allah bu surede Ahiret gününü ve öldükten sonra dirilme haberini büyük haber 

olarak ele alıyor. Ahiretin varlığını ispat ediyor. 

 

79. NAZĠAT SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 40 ayettir.)  

“Naziat”  Kâfirlerin ruhlarını Ģiddetle kebzeden meleklerdir. “NaĢitat”  Müminlerin 

ruhlarını kolayca alan meleklerdir. “Sabihat” Yüzüp giden meleklerdir. “Sabikat”  Hayırlı 

amellerde yarıĢan melekler ve “Müdebbirat”  ise dünyadaki iĢleri idare eden meleklerdir. 

Sure meleklerin çeĢitlerini zikretmekle beraber ruhların da durumlarını haber verir.  

Ġnsanın bir yolcu olduğu, esas olan ruhun varlığı, bedenin ise ruhun elbisesi olduğu 

nazara verilir. Ahirete ölüm ve kabir yoluyla geçildiğine dikkat çeker.  

Sure ölümden, meleklerden ve ahiret âleminden haber vermektedir. 

 

80. ABESE SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 42 ayettir.) 

Abese: Yüzü ekĢitmek, yüz çevirmek anlamındadır. Nüzul sebebi Âmâ Ümm-ü 

Mektum‟un peygamberimizden sorusuna peygamberimiz cevap vermeyip, zengin ve ileri 

gelenlerle sohbeti etmek ister. Yüce Allah bu durumundan dolayı peygamberimizi ikaz etti.  

Bu sure dine davet ve dini kuvvetlendirme hususunda insan ayırımı yapılmamasını, 

ihtiyacı olana anlatılması gereğini ifade ediyor.  

“Üstünlük takva iledir” hakikatini ve kemiyet değil, keyfiyete önem verilmesi gereğini 

belirtir. 

 

81. TEKVĠR SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 29 ayettir.) 

Tekvir: Dürülmek, toplanmak anlamına gelir. GüneĢin ıĢığını toplayıp, kıyametin 

kopmasını hatırlatır.  

Sure kıyameti tafsilatlı olarak anlatır. Karanlık ve soğuğu hatırlatarak, cehennemi tasvir 

ve ıĢığın ne büyük nimet olduğunu,  sıcağın ne büyük faydalarının bulunduğunu küfür ve 

isyanın bu büyük nimetleri nasıl azaba çevirdiğini hatırlatıyor.  

 

82. ĠNTĠFAR SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 19 ayettir.)   

 

Ġntifar: Göklerin yaratılması, parçalanması anlamını ifade eder. Bu surede göklerin 

çatlayıp, kıyametin dehĢetini hatırlatır. Ġnsanı ikaz eder.  

“Rabbine karĢı seni aldatan nedir?” diye görevimizi ihtar eder. Kıyamet ve mahĢeri göz 

önüne serer. Hz. Ömer (ra) ın dediği gibi “ahmaklar” dıĢında kendisini yaratan Rabbine isyan 

eden olmaz. 

 

83. MUTAFFĠFĠN SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 36 ayettir.) 

Mutaffifin: Eksik ve noksan ölçüp, tartmak anlamında kullanılan bir kelimedir. Veyl, 

Hem yazıklar olsun demek, hem de cehennemde bir vadinin adıdır. AlıĢveriĢte hileli iĢ 
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yapanlara mahsustur. Her ne kadar dürüst ölçüp, tartmak muamelat ile ilgili ise de, dürüstlük 

ve doğruluk itikadi bir mesele olduğundan Mekke‟de nazil olmuĢtur.  

Haram-helal duygusu ancak itikat ile sağlanır. Ahirete iman, ahlak, dürüstlük ve 

faziletin kaynağıdır. Sure bunları ders verir. 

 

84. ĠNġĠKAK SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 25 ayettir.) 

ĠnĢikak: Göğün yarılması, birbirinden ayrılması anlamındadır. Cennet-cehennem, hayır-

Ģer tamamen birbirinden ayrılacak ve Ahiret âlemi böyle kurulacaktır.  

Ġnkârcıların inkârı bunlara mani olamayacaktır. Öyle ise gerçeği kabul edip, iman ve 

itaat etmek gerekmektedir.  

 

85. BURUÇ SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 22 ayettir.)  

 “Burçlar içinde olan gökyüzüne ant olsun” ayeti ile baĢlar. Dünyanın, güneĢ çevresinde 

dönerken her ay üzerinde bulunduğu yer ile güneĢ arasına hat çekilip, arada kalan yıldızların 

arasında hat çekilince meydana gelen Ģekillere burç adı verilir.  Böylece dünya her 30 günde 

bir burç üzerindedir.  Böylece “Allah‟ın kitabında aylar on ikidir” hükmü gereği 12 ay ve 12 

burç teĢekkül eder.  

 

OCAK  : KOVA BURCU 

ġUBAT  : BALIK BURCU 

MART  : KOÇ BURCU 

NĠSAN  : BOĞA BURCU  

MAYIS  : ĠKĠZLER BURCU  

HAZĠRAN : YENGEÇ BURCU 

TEMMUZ : ASLAN BURCU 

AĞUSTOS : BAġAK BURCU  
EYLÜL  : TERAZĠ BURCU  

EKĠM  : AKREP BURCU  

KASIM  : YAY BURCU 

ARALIK : OĞLAK BURCU 

 

Dünya her ayın 21‟inden 21‟ine bir burçtan bir diğerine geçer.  

Peygamberimiz (SAV): “Dünya öküz ve balık üzerindedir”
30

 buyurması ile mesele 

tavazzuh eder. Yani her ay dünya bir burç üzerindedir ve güneĢ etrafında dönmektedir 

buyurarak asırlar sonra anlaĢılacak bir hakikati sahabelerine haber verir.  

Sure her Ģeyin LEVH-Ġ MAHFUZDA sabit olduğunu ifade ile hitama erer. Böylece 

kader kalemine ve kader meselesine iĢaret eder. 

Her burcun bir tabiatı ve yeryüzüne tesiri farklı farklı olduğu için farklı mevsimler ve 

tabiatlar vücuda gelir...       

Sure bu nevi hikmetleri ders verip, nazarı ona çevirir.   

 

86. TARIK SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 17 ayettir.)  

Tarık, bir yıldızın adıdır. Gece görünüp, gündüz saklanan yıldızlara iĢarettir. Göz ile ıĢık 

arasındaki münasebete değinir. Yer ile gök, anne ile baba, ruh ile ceset arasındaki 

münasebetleri nazara verir.  

“Duygu ile ceset, madde ile mana arasındaki irtibatı kuran Allah‟tır” der ve insanlara 

ders verir.  

 

87. A’LA SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 19 ayettir.) 

Buruc ve Tarık suresinden sonra “Yüce olan Rabbini tesbih et” ayeti ile yüce Allah‟ın 

büyüklüğünü, üstünlüğünü, sanat ve maharetini, kudretini takdir etmeyi, tesbih edip, onu 

övmeyi emreder.  
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Tesbih, “Sübhane Rabbiye‟l-Azim ve Sübhane Rabbiye‟l-A‟la” diyerek Yüce Allah‟ı 

övmek, namaz kılmak demektir. Allah‟ı yüceltip nefsini hakir görmek, secde etmektir. 

Tevazuunun, alçak gönüllülüğün ve kulluğun zirvesine ulaĢarak acz ve fakrını göstermektir.  

Ġtikadı, Ġlmi muamelata dönüĢtürmektir. Niyet, Ģuur ve ihlâs ile huĢu ve huzur ile namaz 

kılmak ve onun eserlerini tefekkür ile mütalaa etmektir.  

Taklidi değil, Tahkiki imana sahip olmak, namazın rükû ve secdelerinde Allah‟ı 

zikretmektir. ġuurlu Ģekilde namaz kılan bu sırra mazhar olacağına iĢarettir.   

 

88. ĞAġĠYE SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 26 ayettir.) 

ĞaĢiye, her Ģeyi kuĢatan, kaplayan demektir. “Her Ģeyi kaplayanın haberi sona geldi 

mi?” diye sure baĢlar. Bu her Ģeyi korku ile kuĢatan kıyamet haberidir.  

Kıyametle baĢlayıp, ahiretle devam eden ahiret hayatının tasviri yapılmakta insanların 

iki zümreye ayrılacağı ifade edilmektedir.  

1. Zümre: EĢrar‟dır. Yiyecekleri, ne besleyici, ne açlığı giderici, ateĢten halk olmuĢ, 

yeĢil renkli, kötü kokulu, olgunlaĢtıkça acılığı artan, zehire benzer, meyvesi ve çiçeği Ģeytan 

baĢı gibi olan cehennemliklerdir. 

Bu tarif TÜTÜN bitkisinin tarifine benziyor. “Tütün içmek mekruh mu, haram mı?” 

diye değil de meseleye “Mevzi-i iman, tercüman-ı esrar-ı Rahman, zikr-i Kur‟an olan güzel 

ağzımızı ve dilimizi rayiha-i kerihe-i Ģeytaniye ile telvis etmek müslümanlara yakıĢmaz” diye 

bakalım. “Sanki içtim” diyelim. Bir hayır yapalım. Sigaraya verilecek paramızı bir gazeteye 

ve kitaba verelim. Allah‟ın rızasını arayalım. 

2. Zümre: Ebrar‟dır. Bunlar iman ve amel-i salih peĢinde koĢan müminlerdir. Allah‟ın 

rızasına eren ve cennete girecek olanlar bunlardır. Sure bunları bize açıklar. 

 

89.FECR SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 30 ayettir.) 

Sure, “Fecir vaktine, on kutsal geceye, çifte ve tek olana, ortalığı kaplayan geceye” 

yemin ederek baĢlar. Fecr, tan yerinin ağarma zamanıdır. Bu vakit en Ģerefli vakittir. Her 

Ģeyin hayata baĢladığı, günün aydınlanacağı, niam-ı ilahinin tezahür edeceği andır.  
 On gece: Zilhiccenin ilk on gününün gecesi, 10 kandil gecesi, Muharremin ilk on 

gecesi, Ramazan ayının ilk on gecesi, veya son on gecesi olabilir.  

Tek ve çift olanlar; tek Allah, çift ise çift çift yaratılan mahlûkattır.  

Hepsinden üstünü fecr vakti olduğu için sureye isim olmuĢtur.  

Surede kendini beğenenlerin ve Ģerlilerin vasıfları Ģöyledir.  

            1. Yetimi hakir görüp, onu ezen, 

            2. Yoksulu barındırmayan,  

            3. Mirasta hak yiyen, 

            4. Dünya malına düĢkün olanlar,  

            5. Helal, haramı düĢünmeyenlerdir.  

 

90. BELED SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 20 ayettir. ) 

 

Beled, Ģehirler, beldeler anlamına gelmektedir. Burası, ahir zaman peygamberinin doğup 

büyüdüğü Ģehir, belde olan “Mekke” dir.  

Ayrıca kutsal beldeler dörttür.  

              1. Mekke-i Mükerreme,  

              2. Medine-i Münevvere, 

              3. Kudüs,  
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              4. Ġstanbul.
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Sure, Ģehrin, ana vatanın önemini dile getirir. Nitekim peygamberimiz (sav) “Ey Mekke, 

Allah‟ın emri olmasaydı senden ayrılmaz ve hicret etmezdim” buyurmuĢlardır. ġehirde 

oturmanın kıymetini takdir edip, nimetlerinden istifade etmek gerektiğini bizlere hatırlatıyor. 

 

91. ġEMS SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 15 ayettir.) 

ġems, güneĢ demektir. GüneĢin özellikleri; ıĢığı kendisindedir, her Ģeyi aydınlatır, ısıtır, 

piĢirir ve olgunlaĢtırır. Allah‟ın kudretini ispat eden en büyük delillerdendir. Isı ve ıĢığının 

bitmeyiĢi bunu delilidir. Hayatın kaynağıdır. Dört külli unsur olan hava, su, ısı ve ıĢıktan ısı 

ve ıĢığı kendisinde toplayan bir ayine-i kudrettir. Sureye, bunlar için isim olmuĢtur. 

“Kamer = Ay” ise karanlıktır, zulümattır. Ancak güneĢten ıĢık almak suretiyle karanlığı 

izale edebilir. ĠĢte Arapça‟da Heca Harflerinin ġemsi, Kameri olması gibi mevcudatta da ilahi 

nurdan feyz alanlar Kamer gibi olurlar, nurlanırlar. Yoksa kesafetlidir, zulümatlıdır. Akıl ile 

vahiy de bunlardandır. Göz nasıl ki güneĢ olmazsa göremez, Öyle de akıl da vahiy ıĢığı 

olmazsa kördür.  

Sure, tüm bu manaları ifade etsin diye Yüce Allah‟ın “GüneĢe ve aydınlattığı ıĢığa 

yemin olsun ki” buyurarak Kelime-i Tevhidin, güneĢ gibi yeryüzünü aydınlatarak küfrün 

karanlığını giderip akılları ve kalpleri vahyin ıĢığında nurlandırdığına dikkat çekiyor.  

 

92. LEYL SURSĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 21 ayettir.)  

Leyl; gece demektir. Yüce Allah, “Karanlığı ile her Ģeyi bürüyen geceye” yemin 

etmiĢtir. Her Ģey zıddı ile bilinir. Gece karanlığı olmazsa ıĢık bilinmez. KıĢın soğuğu olmazsa, 

yazın sıcağı hissedilmez. Tek olmaz ise çift hiç olmaz, ġemsin ıĢığı olmazsa kamer görünmez. 

Velhasıl Yüce Allah‟ın bilinesi de insandaki itibari ve cüzi sıfatlarındandır. Ġnsanın aczi 

kudret-i ilahiye, fakrı Ganiyy-i Alel-Itlaka delildir.  

Dünya da ahirete delildir. Bir gün gelecek, dünya perdesini çekecek, ahiret görünecektir. 

Tüm pere-i gayb altındaki gizlilikler ortaya çıkacaktır. 

 

93. DUHA SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 11 ayettir.) 

Duha; kuĢluk vakti demektir. Bu vaktin önemi: 

1. Fecirde kalkmayan gafil müminlere duha vakti ile ikinci bir fırsat verilerek sabah 

namazı eda edilir.  

2. GüneĢ ıĢığının yanında, ısısı da mahlûkatı kuĢattığı bir andır.  

3. KuĢluk nurun zulümata tam galebe çaldığı eĢref vaktidir.  

Bu sure, her Ģeyin kemale yaklaĢtığı anın Ģerefini ihtar eder.  

Yüce Allah, surede, Ġslam‟ın kemale yaklaĢması ile nimetini tam hissettirdiğini ifade ile 

önce “Rabbin hoĢnut olacağın kadar verecek” diye tebĢir ediyor. Sonra nimetleri hatırlatıp 

Ģükre davet ediyor. Neticede Ģükrün kemalini “yetime ve dilenciye iyi davran, isteyene 

istediğini ver” diye belirtiyor ve “Tahdis-i Nimet Ģeklinde sana verilen nimetleri an” 

buyuruyor. 

 

 

94. ĠNġĠRAH SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 8 ayettir.) 

ĠnĢirah, Açmak, geniĢletmek ve göğsünü açmak, zorluğu gidermek anlamındadır. Duha 

suresinin devamı gibidir. Yüce Allah peygamberimize hitaben bizleri de irĢaden; “Ġslam ile 

göğüslerinizi açıp, iman ile tenvir ettik. Öyle ise güçlüklere aldırmayın. Her güçlük bir 

kolaylığın habercisidir. Sizin vazifeniz ancak çalıĢıp, çabalayıp, gayret göstermektir. Öyle ise 
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boĢ kaldığınız zaman hemen onu hayırlı iĢlerle doldur. Dinlenmek istediğin zaman Ġbadete, 

Kur‟an okumaya ve Allah‟ın ayetlerini tefekküre yönel. Bütün amacın ve gayretin de Rabbine 

rağbet içinde geçsin” buyurur.  

 

95. TĠN SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 8 ayettir.)  

Tin: Ġncir demektir. Yüce Allah; zeytin, hurma, üzüm gibi nimetlere yeminle kadr-ü 

kıymetine ve nimetiyet cihetini nazara vermektedir. Yine “Tin ve Zeytin” ile Hz. Ġsa‟nın 

bulunduğu beldeyi, “Tur-i Sina” ile Hz. Musa‟nın bulunduğu beldeyi “Beled-i Emin” sıfatı ile 

de peygamberimizi ve bulunduğu beldeyi iĢaret etmektedir. Üç peygamberin ve üç kutsi 

beldenin insanlar üzerindeki etkisine dikkati çeker.  

Yüce Allah bu surede insanın yaratılıĢına ve incirin, zeytinin yaratılıĢına dikkati çeker. 

“Ey insan kendine ve kâinata ibret nazarı ile bak ve onları oku!” der. Sonunda “Allah 

hükmedenlerin en iyi hükmedicisidir” diye bu ibret nazarlarının nihai hedefini gösterir, 

Allah‟ın hâkimiyetini kabul ve tasdik ettirir.  

 

96. ALAK SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 19 ayettir.) 

Alak: PıhtılaĢmıĢ kan anlamında olup, insanın yaratılıĢındaki harikalığa dikkati çeker ve 

der:  “Bir damla su ve nihayeti bir avuç toprak olan insana bu kadar nimetleri veren ve onu 

yüce bir mahiyete, en mükemmelliğe çıkaran nedir? Elbette ki bu sureti kendi kendisine 

veremez, bu kemali bulamaz. Öyle ise niçin rabbine karĢı nankörlük eder? Niçin iyiliğe, 

takvaya, imana karĢı çıkar. Kendi vazifesini bırakır, fıtrat gayesi olan namazı kılanla uğraĢır.” 

Tin Suresindeki kemale ermek ancak “Yaratan Rabbinin adı ile OKU!” emire imtisal ile 

okumakla olur” der. “Ġnsan okuya-yaza mükemmelliğe, kemale ulaĢır” der. Besmele ile 

baĢlamayı emreder. Her hayrın baĢının besmele olduğunu iĢaret eder. 

 

97. KADĠR SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 5 ayettir.) 

Kadir; kıymet ve değer anlamındadır. Leyle-i Kadir; takdir gecesi veya değerli gece 

anlamındadır. Kur‟an‟ı Kerimin nüzulünün vaki olduğu gecenin kadr-ü kıymetine iĢarettir.  

Kur‟an‟ı Kerim en değerli hazinedir. Onun nazil olduğu gece bin aydan hayırlıdır. O 

gecede “Biz bu Kur‟anı mübarek bir gecede inzal buyurduk” sırrı ile her emir, her hüküm 

kaydedilir. Aslında bu Ģeref, bu değer insana aittir. Ġnsan kendisine Kur‟an indirilen hitabat-ı 

ilahiyeye mazhar olan ve kendisi için kadir gecesinin bahĢedildiği, Alak suresinde bahsedilen 

değeri kendisine verilen ve Tin Suresinde “Ahsen-i Takvim”‟e çıkarılan eĢref-i mahlûktur.  

Bu yüce makam, ancak gecelerde Kur‟an okumak, okuyup yazmak, Hz. Muhammed‟e 

(AS) ümmet olup, sünnet-i seniyyesini rehber etmekle korunur. 

 

98. BEYYĠNE SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 8 ayettir.) 

Beyyine, beyan etmek, açıklamak, delil ve hüccet anlamındadır. Sure, ehl-i kitap ve 

mümin ve kâfirlerin aralarındaki farkları beyan eder ve vasıflarını ifade eder. Buna göre 

müminler; 

              1. Ġman eder, salih amel iĢlerler.  

              2. Ġhlâsla Allah‟a ibadet ederler. 

              3. Namazlarını kılarlar. 

              4. Zekâtlarını verirler. 

Ehl-i Kitab‟a da bunlar emredilmiĢtir. Gerçek din ve doğru din budur. Bunda ihtilaf 

anlamsızdır. Kalbin hastalığına alamettir. Ehl-i Kitab‟ın beyyine olan “Beyan-ı Kuran‟dan 

sonra ihtilafı küfürlerine delildir. Bundan dolayı ebedi cehennemde kalacaklardır” gibi 

hakikatleri ders verir.  
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99. ZĠLZAL SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 8 ayettir.)  

Zilzal; zelzele, yer sarsıntısı ve kıyamet demektir. Kıyametin bir baĢka tasviri 

yapıldıktan sonra insanların bölük bölük mahĢere gelmesi ve zerre kadar hayır iĢleyenin 

mükâfatlarını alacağını, zerre kadar Ģer iĢleyenin de cezasını çekeceğini ihtar eder.  

Beyyine suresinde belirtilen Mü‟min, Kâfir ve Ehl-i Kitab‟ı ikaz eder.  

 

100. ADĠYAT SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 11 ayettir.)   

Adiyat; cihat meydanlarında koĢan at demektir. Burada cihadı yapan at değildir, ata 

binen insandır. At ise bir cihad vasıtasıdır. Dolayısıyla sure cihadı emreden surelerden önce 

nazil olmuĢ olup, cihad vasıtalarını över.  

Yüce Allah, Süleyman (AS)‟ın atı sevdiğini ifade eder. “Cihad için kuĢanmıĢ atlar 

hazırlayın” der. Atın sadakati, cihad vasıtası olması, Kur‟an‟ın mesajını dünyaya yayması, 

“hayır ve bereketin kıyamete kadar atın perçeminde bulunması” gibi Kur‟ani ve nebevi 

hakikatlerine binaen “Fasık ve günahkâr da olsa cihad edeni velayet mertebesine yükseltmesi 

hakikati” Cihat meydanlarında koĢan atı kendisine kasem edilecek derecede yüceltiyor.  

Vasıta değil, gayenin önemini, vasıtanın basitliği, hakareti, gayeyi etkilenmediğini, 

bunun için vasıtalara takılıp, hakir görüp onun ile elde edilecek neticenin yüksek değerine 

bakmayarak hizmetten kaçanları ikaz ediyor.  Dine hizmette sebeplerin ve vasıtaların önemini 

belirtiyor.  

Yine surede insanın nankörlüğü ifade ediyor. Bile bile hakka karĢı çıkmasından 

bahsediyor. Hâlbuki Yüce Allah her Ģeyi yazmakta ve bilmekte olduğunu söylüyor.  

Zilzal suresinde “Zerre miktar iyilik ve kötülük cezasız kalmayacaktır” deniliyor. Bu da 

sureler arasındaki irtibatı gösterir. 

 

101. KARĠA SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 11 ayettir.)  

Karia; kıyamet gününün isimlerindendir. Kıyameti bir baĢka Ģekilde tasvir etmektedir. 

Neticede amelleri iyi olan ve ameli çok olanların hoĢ bir hayat içinde olacağı, günahı çok 

olanların da “HAVĠYE” ye, yani kızgın bir ateĢe gireceği belirtilir.  

 

102. TEKASÜR SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 8 ayettir.) 

Tekasür: Çoklukla övünmek demektir. Sure: “Çokluklarla övünmeniz sizi aldattı” diye 

baĢlar. Bu çokluk, mal ve evlat çokluğudur. Böyle yapan, ırk ve kabile sevgisi ile hareket 

eden kimselerin cehennem azabına düĢeceği haber verilmiĢtir.  

Cehennemi herkesin göreceği kesinlikle ifade edilir. Herkesin Allah‟ın kendisine 

vereceği nimetlerin ne yaptığı konusunda sorulacağını da sure anlatmaktadır. 

 

103. ASR SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 3 ayettir.) 

Asr; Asır, yüzyıl anlamındadır. Ayrıca ikindi vaktine asr denir. Yüce Allah Asra, Asr 

saadeti ve ahir zaman devrine yemin eder. Nitekim peygamberimizin geldiği asır, bir gün 

içindeki Asr vaktine rastlar. Bu benzerliğe ima vardır. 

Âhir zamanda hüsranda olan imanlığın ancak “Ġman, Amel-i Salih ve sabrı, hakkı 

birbirlerine tavsiye edenlerin kurtulacakları müjdesini verir.  

Ġmam-ı ġafii: “Kur‟an inmeseydi, bu sure yeterdi” demiĢtir. Sahabeler, birbirlerinden 

ayrılırken bu sureyi okurlardı. Bu sure nasihat olarak yeterlidir.  

 

104. HÜMEZE SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 9 ayettir.) 

Hümeze, dil, dudak ve ağız hareketleriyle alay etmek anlamındadır. Hümeze, diliyle 

lakap takmak ve kötülemektir. 
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Yüce Allah bu surede; “Alay eden, lakap takan, malı toplayıp yığmayı ve onları 

soymayı adet edinen, malının kendisini kurtaracağını sananların cehenneme gireceklerini 

ifade eder.  

“Veyl” Cehennemde bir vadinin adıdır. “Hutame” de cehennemde bir derenin adıdır. 

 

105. FĠL SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 5 ayettir.) 

Fil, fillerle Kâbe‟yi yıkmaya gelen Ebrehe‟nin ordusuna iĢarettir. Gücünü filden aldığı 

için sureye Fil Suresi denmiĢtir. Aynı Ģekilde Filolar teĢkil ederek Ġslam dünyasını tahribe 

çalıĢan küffarın da hezimete uğrayacağına ima ve iĢarettir. Nitekim 1. Cihan ve 2. Cihan 

harplerinde insanlık bu felaketi yaĢadı. Ġslam düĢmanlarının baĢında patlayan bombalar onları 

hezimete uğratıp insan hakları beyannamesini kabul ettirdi.  

Müslümanlardan maddi gücü alan Allah, Ġslam‟ın maddi güçle değil, Ġman nuru, ilim, 

irfan ve ahlakla yayıldığını ima eder. Müslümanları teselli eder ve imana, ibadete davet eder. 

Kur‟ana dayanarak iman ve ahlakta terakki etmek Ģartı ile küfrün tamamen hezimete 

uğrayacağına iĢaret verir.  

 

106. KUREYġ SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 6 ayettir.) 

KureyĢ, Peygamberimiz (AS)‟ın kabilesidir. Yüce Allah onların yaz ve kıĢ yolculukları 

ve ticaretle elde ettikleri kazançla geçiniyorlar.  Kâbe hürmetine karınlarını doyurduğunu ve 

korkulardan emin kıldığını ifade eder. Daha sonra da yüce Allah o çölde petrol çıkartarak 

onların geçimlerini temin etmiĢtir. Zemzem denilen kudret suyu ile de sulanmıĢtır.  

Bu açık delildir ki, rızk Allah‟tandır. Tüm dünyadan yine oraya çalıĢmaya gidiliyor.  

Allah yokluk içinde bolluk yaratmaya kadirdir.  

 

107. MAUN SURESĠ (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 7 ayettir.)  

Maun; iyilik, bağıĢ, zekât ve sadaka cinsinden olan Ģeylerdir. “Yemneune‟l -  Maun” 

hayrı men eden demektir. 

MahĢer gününü yalanlayan, yetimi azarlayan, yoksula, fakire ikramda bulunmayan, 

gösteriĢ ve riya için namaz kılıp, zekâtı men edenlerin bunu mahĢer gününü inkardan dolayı 

yaptıklarını ifade eder.  

 

108. KEVSER SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 3 ayettir.) 

Kevser; bolluk, çokluk, bereket, devamlılık anlamında peygamberimiz (SAV)‟e ait bir 

havuzdur. Sure Ġslam‟ın devamlı olacağını, Peygamberimiz‟e dil uzatan ve “ebter” diyenlerin 

neslinin kesileceğini, bunun Ģükrü olarak kurban kesip, namaz kılması gerektiğini ima eder.  

Ġslam‟a dil uzatan deccalların neslinin olmayacağını da ayet ispat eder. Diğer kâfirler ise 

manen hayır, bereket ve sıhhatleri olmadığı için, ebterdirler.  

 

109. KAFĠRUN SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 6 ayettir.)  

Kafirun; kâfirler demektir. Sure kâfirlere hitap ile baĢlar. MüĢriklerin “Sen bizim 

putlarımıza dokunma, bizim putlarımıza secde et, biz de senin rabbine secde edelim” teklifine 

inançtan taviz vermemeyi emretmektedir.  

Yüce Allah buyurdu: “Sizin dininiz size, benim dinimiz banadır.”  

 

110. NASR SURESĠ: (Medine‟de nazil olmuĢtur. 3 ayettir.)  

Nasr; yardım demektir. Hak dininden taviz vermek olmaz. MüĢriklerle inanç noktasında 

anlaĢma olmaz. Nusret ve yardım Allah‟tandır. Buradaki yardımdan amaç, fetih ve nusrettir. 

Mekke‟nin fethidir. Sonra insanlık seve seve Ġslam‟a gelecektir. Öyle ise vazifemiz, istiğfar 

ve hamdle tesbihe devam etmek olmalıdır.  
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Bu son nazil olan suredir. Bundan sonra fetih ve nusretin devam edeceğine iĢarettir.  

 

111. LEHEB SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 5 ayettir.) 

Leheb; Peygamberimiz (sav)‟in amcası Ebu Leheb‟dir. Ġslam‟a düĢmanlığı ile 

meĢhurdur. Yüce Allah, Nasr suresinden sonra bu sureyi zikretmekle, fetihler her ne kadar 

devam edip, Allah‟ın yardımı olsa da, Ebu Leheb gibi Ġslam düĢmanlarının olacağının ifade 

eder.  

Ebu Leheb ve onun karısı Ümm-ü Cemil gibi Ġslam düĢmanlarının malları ve servetleri 

ile Ġslam‟ı yıkmaya çalıĢacaklarını, kadının erkeğe tahribde egemen olduğunu ima eder. Ebu 

Leheb de Ümm-ü Cemil‟de çok yakıĢıklı ve güzeldiler. Servetce de zengindiler. Güzellikleri 

ve malları onları aldattı.  

 Bu sure Ġslam düĢmanlarının kötü akıbetini hatırlatır.  

 

112. ĠHLÂS SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 4 ayettir.)   

Ġhlâs; kalbin samimiyeti anlamına gelir. Samimi inanç. Küfür ancak böyle bir inançla 

yok olur. MüĢrikler ve münkirler, Allah‟ı tam olarak bilselerdi, küfür ve Ģirke asla 

girmezlerdi.  

Sure Ġslam‟ın tevhid inancının özüdür. Allah‟ın zatî sıfatlarını anlatır. Kur‟an‟ın üçte 

birine denktir. Kur‟anın Tevhit, HaĢir ve Nübüvvet gibi üç temel esasından Tevhidi tam 

olarak ders verdiği için Kur‟anın üçte birine denktir. Bu surenin açıkladığı Allah inancının 

sembolü “Allah” lafzı Kur‟an‟da 2666 yerde geçer. Bu da Kur‟an ayetlerinin 1/3‟üne tekabül 

eder.  

Bunu açıklayan R. Nur‟un eserleri sıraya konarsa yine Arapça  “Allah” lafzı ortaya 

çıkar. Bu da Risale-i Nurların Ġmana ve ihlâsa dayalı bir hizmeti geliĢtirerek devam ettirdiğini 

gösterir. Yine Kur‟an‟ı Kerim‟de zikredilen 99 Esma-i Hüsna‟nın mecmunu bir araya 

getirilirse, 200 sayfa tutar. Bu da Kur‟an‟ın 1/3‟üne tekabül eder. 

Ġhlâs suresi aslında “Tevhid Suresi” dir. Ġhlâs suresi denmesi halis tevhit olmadan 

ihlâsın olmayacağını ifade etsin içindir. Peygamberimiz (sav) bütün bu sebeplerden dolayı “ 

Üç ihlâs bir fatiha hatim sevabı kazandırır” buyurmuĢlardır. 

Fatiha-i ġerifede Yüce Allah‟ı hamd ve övgü ile baĢlayan Kur‟an, sonunda icmali bir 

Ģekilde Ġhlâs suresinde özet olarak yine Allah‟ı tarif ederek hitam bulur.  

Kur‟an bu iki giriĢ ve sonuç arasında Yüce Allah‟ı tavsif edip, 1001 esma ve sıfatı ile 

“Kitabun Fussilet” olduğunu gösterir.  

Ayrıca sure, yaratılıĢın gaye ve amacının Yüce Allah‟ı tanıyıp iman ederek ona ibadet 

etmek olduğunu en güzel Ģekilde ifade eder.  

 

113. FELAK SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 5 ayettir.) 

Felak; Tan yerinin ağarması demektir. Sure, “Karanlığı aydınlatan Yüce Allah‟a 

sığınırım” buyurarak her nevi zulümat ve karanlığı aydınlatan Allah‟a sığınmayı emreder.  

Bu sure gece nazil olmuĢtur. Gece ve karanlık her nevi kötülüğün, kötü his ve 

düĢüncelerin hâkim olduğu zamandır. Cinayetler, hırsızlıklar, Ģehvani günahlar hep gecenin 

Ģerlerindendir. ġerirler ve Ģeytanlar hep gece harekete geçerler. Tüm bu tehlikelerden 

koruyacak olan da “Felak‟ı, gece ve gündüzü” meydana getiren Yüce Allah‟tır. Öyle ise ona 

sığınmalıdır.  

Sihirbazlar da sihirleri ile insanın görünmeyen duygularını tesir altına alırlar. Ġpnotizma, 

nazar, hasedin hasidlik duyguları hep karanlık duygulardır. Tüm bunlardan halas ancak 

Allah‟a sığınmakladır. Sure bunları ders verdiği gibi bu gibi kötülüklerden korunmanın da en 

büyük sebebidir. 

 

114. NAS SURESĠ: (Mekke‟de nazil olmuĢtur. 6 ayettir.) 
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Nas; insanlar demektir. BeĢ defa “Nas” lafzı geçer. “Nas lafzı insanı cumhur-u Nasa 

uymaya çağırır.” Cumhur-u Nas Allah‟ın himayesindedir. ġerler cüz‟idir. Ġnsanlardan Ģerirler 

ve Ģerli gruplar da cüzidirler. Cumhur ise inayet-i ilahi ile hıfza mazhardır. Öyle ise cumhur-u 

Nasa muhalefet hatay-ı azimdir.  

Nasın Rabbi, Nasın Meliki, Nasın Ġlahı Allah‟tır. Öyle ise vesveseden, Ģerlerden ve 

Ģeytanlardan Allah‟a sığınmakla kurtulabiliriz. Ġçtimai hayatta da Cumhur-u Nasa uymakla 

insan selamet bulabilir.  

Peygamberimiz (SAV) muavvizateyn okumadan uyumazdı. Her gece uyumadan önce 

Ġhlâs ile Fatiha ile beraber okurdu.  

 

Kur’an “Hamd” ile başlar. “Nas” ile sona erer. Yine Hamde geçer. Bu başın, sonun 

birleşmesidir. Kur’an’ın insanlara hitab ettiğini, insanın en önemli vazifesinin Allah’ı bilip, 

ona hamd ile şükran olmasının ifadesidir.  

Müminin silahının da abdestle beraber “Euzübillahimineşşeytanirracim” olduğunu 

gösterir.  

Yine insanın en büyük dostu, yardımcısı, onu her nevi kemale ve gerçek insanlığa 

çıkaran KURAN olduğunu açıkça isbat eder. 

 

 

 

 


