
okur. Böylece  yanlış okuyuşlardan korunmuş olur. Kur’an lafızlarının doğru ve güzel okunmasını 
sağlayan kuralları bize tecvid ilmi öğretir. Dolayısıyla tecvid, Kur’an tilavetinin ayrılmaz bir özelli-
ğidir. Kur’an’ın lafız ve manalarındaki ahenk, ancak tecvid kurallarına uygun bir okuyuşla ortaya 
çıkar.

Hz. Peygamber, Kur’an’ın tecvidle okunmasına büyük önem vermiş ve böyle okuyanları da 
takdirle karşılayarak bu kimselere iltifatta bulunmuştur. Meselâ, Kur’an’ı güzel okuma konusunda 
ün yapmış bir sahabi olan Abdullah b. Mes’ud için; “Kim Kur’an’ı ilk indiği şekilde okumayı sever-
se, Abdullah’ın okuduğu gibi okusun!” buyurmuşlardır.11  

1. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum:

Kur’an’ın anlattığı yaşanmış olaylara Kur’an kıssaları diyoruz. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Ke-
rim’de hayatımıza ışık tutacak geçmişte yaşanmış bazı olayları anlatır. Önceki peygamberlerin ya 
da bazı milletlerin, insanların hayatlarından örnekler verir. Bizim bu olaylardan dersler çıkarma-
mızı ister. İyi olayları kendimize örnek almamızı, doğru olmayan davranışlardan uzak durmamızı 
tavsiye eder.

11 İbn Mâce, Mukaddime, 11.

II. KUR’AN’IN MESAJINI ANLIYORUM

NE DERSİNİZ

“Halil İbrahim sofrası” ya da “Halil İbrahim bereketi” ifadelerini hiç duydunuz mu? 
Sizce bu ifadeler ne anlama gelmektedir?
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Hz. İbrahim

Biliyor musunuz?

Hz. İbrahim’in babası putlara tapıyordu. O, küçücük bir çocuk iken 
bunun doğru olmadığını biliyordu. Hz. İbrahim, bunu babasına defalarca 
söylemiş, onu putlara tapınmaktan vazgeçmesi için ikna etmeye çalış-
mıştır.12

Hz. İbrahim, hayatı örneklerle dolu büyük bir şahsiyet, büyük bir peygamberdir. Onun yaşadığı 
asır (M.Ö. 2100), Irak ve çevresinde Kral Nemrud ve soyundan gelenlerin hüküm sürdüğü yıllardı. 
Ülkenin başkenti Ur şehri ve diğer şehirler, inançsızlığın, ahlaksızlığın, çirkinliklerin, putperestliğin 
merkezi hâline gelmişti. 

Babil Medeniyeti denilen bu medeniyette 
insanlar Allah’a (c.c.) inanmazlar, putlara, yıl-
dızlara, güneşe ve aya taparlardı. Put imalat-
haneleri her gün insanlara yeni putlar üretir, 
insanlar her yeri putlarla doldurma yarışına 
girerlerdi. Hatta Kral Nemrud, putlardan so-
rumlu bir bakan bile atamıştı.  

Haksızlığın, inançsızlığın ve putperestliğin 
var olduğu bu topraklarda bir anne, kutlu bir 
doğumun hemen öncesinde idi. Bu bebeğin 
doğumu ile yükselecek ilk ağlama sesi, Al-
lah’a (c.c.) inanmayanlar için bir çığlık, kainat için bir müjde idi.  

İbrahim’in dünyaya gelmesiyle o gün Babilliler farklı bir güne uyanmıştı. Bu doğumun kendi-
lerine neler getireceğinin farkında olmadan işlerine, tarlalarına, puthânelerine, yürüyorlardı. Kral 
Nemrud da o gün oturduğu görkemli tahtının sallandığını, sarayının çatısının çatırdadığını hisset-
memişti.

Anne, müjdeyi alıp koşarak gelen kocası Âzer’in kollarına çocuğu bıraktı. Kocası Âzer, oğlunu 
öpüp koklayarak bağrına bastı. Çok güzeldi, farklıydı oğlu. Hanımı ile birlikte oğullarına İbrahim 
ismini verdiler. 

O kutlu doğumun ardından günler birbirini kovalıyor, İbrahim hızla büyüyordu. Anne ve babası-
nın gönüllerinin huzuru, gözlerinin nûru olmuştu. Artık yürüyor, koşuyor, çok güzel konuşuyordu. 
Babası ile  şehre uzak yerlere gezintiye çıkıyordu. Her şeyin bir anlamı olması gerektiğini düşüne-
rek her şeyi sorguluyordu. Ağaçları, çiçekleri, dağları, güneşi, ayı, yıldızları soruyordu. Nasıl var 

12 Bkz. En’am suresi, 74. ayet.
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olduklarını merak ediyor, babasına sorduğunda babası şaşırıyor, babasının verdiği saçma (doğru 
olmayan) cevaplar karşısında bir türlü iknâ olmuyordu. 

Babası bir put imalatçısı idi. Yanına gittiği zaman babasının kütüklerden, taşlardan yontarak 
putlar yapmaya çalıştığını görüyor ve hayretler içerisinde kalıyordu. Sonuçta bir odun ya da taş 
olan, kendisine zarar verecek ya da yarar sağlayamayacak kadar aciz olan bu nesnelere babası 
ve halkı niçin tapıyordu? Bu putlara odun ya da taş iken ilah olma yetkisi, özelliği veren, babasının 
vurduğu birkaç darbe mi idi? 

İbrahim’in babasına sorduğu bu türden sorular onu çok kızdırıyor olmalıydı ki bazen azarlıyor, 
yanından kovuyordu. İbrahim’i bir putun boynuna ip takmış sürüyorken, onunla çocukça oynar-
ken, ona su içirmeye, ona yemek yedirmeye çalışırken babası hemen görüyordu. Halktan birisi 
bu durumu görse adeta korkudan titremeye başlıyor, yerlere kapanıp puttan özürler diliyordu. İb-
rahim onlara, ağaç olan, taş olan, su içemeyen, yemek yiyemeyen, boynuna bir çocuğun ip takıp 
da sürümesine engel dahi olamayan bu cansız şeylerden niçin korktuklarını sorunca öfkeyle ona 
bakıp doğruca babasına şikâyete gidiyorlardı.  

İbrahim’in gönlü ve zihni bazı hakikatlere açılıyor, daha tam anlayamadığı ilahî bir yardım onu 
sonraki günlere hazırlıyordu. Yerin ve göğün hakikatleri adeta gönlüne bir bir nakşediliyordu. Her 
şeyin ve evrenin bir yaratıcısının olduğunu biliyor ve asla kavminin düştüğü hataya düşmüyordu. 
Bir put yapıcısının oğlu olmasına rağmen onu putların önünde eğilirken, putlardan övgüyle bahse-
derken hiç kimse görmemişti. Ne garip, Allah (c.c.), bir put yapıcısından İbrahim gibi bir çocuğun 
meydana gelmesini dilemişti. Çünkü Allah (c.c.) ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarırdı. 

Akıllı ve Olgun Bir Genç

Daha peygamber olmadan İbrahim’e bazı özellikler lütfedilmeye başlanmıştı.  O, peygam-
berlik öncesinde de doğru yolda idi. Hz. Nuh’a verilenler Hz. İbrahim’e de tavsiye edilmiş,13  
ona sahifeler (küçük kitap) verilmişti.14  Peygamberlikten önce de Allah’ın (c.c.) gözetiminde 
olan biri idi. Allah Teâlâ bunu şöyle anlatır:

“Andolsun, biz İbrahim’e daha önce doğruyu bulma gücünü vermiştik. Biz onu iyi tanır-
dık.”15 

“Rabbi İbrahim’e “Müslüman ol!” dediğinde, “Âlemlerin rabbine teslim oldum,16 (Müslü-
man oldum.)”  diyerek bu davete icabet etmişti.  İbrahim’e peygamberlik görevi verilmişti. 

İbrahim (a.s.) çok farklı özelliklerle donatılmış ve bir peygamber olarak görevlendirilmişti. İbra-
him (a.s.), Allah’a özünden çok yalvaran ve yakaran, çok yumuşak huylu, Allah’a sığınan,17  
hanîf yani, Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelmiş, Halîlullah; Allah dostu,18  Allah’a itaat eden, 
hakka yönelen bir ondan idi.19

13 Şûrâ suresi, 13. ayet.
14 Necm suresi, 36-37. ayetler
15 Enbiya suresi, 51. ayet.
16 Bakara suresi, 131. ayet.
17 Hûd suresi, 75. ayet; Tevbe suresi, 114. ayet.
18 Bakara suresi, 135; Âl-i İmrân suresi, 67, 95; Nisâ suresi, 125. ayetler.
19 Nahl suresi, 120. ayet.
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Yerin ve göğün sırları kendisine gösterilmişti.20  İnsanların öldükten sonra nasıl diriltilecek-
lerine dair önüne geçilemez bir merak sarmıştı kendisini. Bu nedenle bir defasında yalvaran bir 
sesle Rabbine seslenmişti. Rabbi ile kendisi arasında şöyle bir konuşma geçmişti:

– Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster.

– Yoksa inanmadın mı? Ey İbrahim!

– Hayır! İnandım, fakat kalbim iyice kansın, tatmin olsun.

– Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, kendine alıştır, sonra (kesip parçala), 
her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; kuşların koşarak 
sana geldiklerini göreceksin. Bil ki Allah üstündür ve hikmet sahibidir. 21

Kuşların dirildiğini gören ve gerçekleşen bu mucize ile tam bir huzura kavuşan İbrahim (a.s.) 
kavminin yanına giderek, ilk kez milletine şöyle seslendi:

– Allah’a kulluk edin. O’na karşı gelmekten sakının. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için 
daha hayırlıdır. Siz Allah’ı bırakıp birtakım putlara tapıyor, Allah hakkında asılsız sözler 
uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki Allah’ı bırakıp da taptığınız putlar, size rızık veremezler. O 
halde rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Ancak ona döndürülecek-
siniz. Eğer size bildirilen gerçekleri yalan sayarsanız, bilin ki sizden önceki birçok millet de 
kendilerine tebliğ edileni yalan saymışlardı. Peygamber’e düşen, yalnızca açık bir uyarıdır.22

Şeytanın Kurduğu Tuzak

Hz. İbrahim, daha önceki peygamberler gibi, soyundan geldiği Nuh (a.s.) gibi, insanları sadece 
Allah’a kul olmaya davet ediyordu. 

İbrahim (a.s.) gözlerinde şefkatle babasına dönerek onu da doğru yola çağırmaya başladı. 
Babasına dedi ki: 

– Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin ta-
parsın?

– Babacığım! Hakîkaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyle ise bana uy ki seni dos-
doğru yola çıkarayım.

20 En’am suresi, 75. ayet.
21 Bakara suresi, 260. ayet.
22 Ankebut suresi, 16-18. ayetler. 20
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– Babacığım! Şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan, çok merhametli olan Allah’a âsi oldu.

– Babacığım! Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korku-
yorum.23

Ne kadar hoş bir ses tonu ile merhametle, hürmetle babasını doğrulara davet etmişti. Bu çağrı 
karşısında taşlar eriyecek iken babasının kaskatı gönlü yumuşamamış, kalp gözünün önünü ka-
patan inançsızlık perdesi yırtılmamıştı. Hiddetle, hiç düşünmeden şöyle bağırdı:

– İbrahim! Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, and ol-
sun seni taşlarım! Ebediyen benden uzak dur!24

Yumuşak huylu İbrahim, sinirlenmeden, darılmadan, asıl görevini unutmadan babası için Al-
lah’a yalvaracağını söyledi. 

– Babacığım, selâm sana! Rabbimden senin için bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana 
karşı çok ikramda ve iyilikte bulunandır.25 

Artık İbrahim babasından uzak kalmak zorundaydı. Katılaşmış gönüllere iman ışığı girer mi 
ümidiyle bir kez daha milletine ve babasına seslendi:

– Söyler misiniz, nelere tapıyorsunuz?26 Onlar:

– “Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz.”27 İbrahim: 

– Peki, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda ya da zarar verebiliyor-
lar mı?28 Onlar:

– Hayır, ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk. İbrahim:

– İyi ama eski atalarınızın ve sizin nelere taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi 
bilin ki onlar benim düşmanımdır; ancak âlemlerin Rabbi benim dostumdur. Beni yaratan 
ve bana doğru yolu gösteren odur. Beni yediren, içiren odur. Hastalandığım zaman bana 
şifa veren odur. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek odur. Hesap günü hatalarımı 
bağışlayacağını umduğum da yine  odur. 29

Bütün bu açıklamalara rağmen taş kadar soğuklardı İbrahim’e karşı. İbrahim çok üzgündü. 
Göz göre göre babası ve kavmi karanlıklar uçurumuna doğru koşuyorlardı. Çok açık hakikatleri 
görmek istemiyorlardı.

 İbrahim (a.s.)’ın onların tavırları sebebiyle canı çok sıkılmıştı. Ama o, kendisine verilen davet 
görevini sürdürmeli, tevhid gerçeğini gönüllere taşımalı idi. Gece gündüz çalışıyordu. 

23 Meryem suresi, 42-45. ayetler. 
24 Meryem suresi, 46. ayet.
25 Meryem suresi, 47. ayet.
26 Şuara suresi, 70. ayet.
27 Şuara suresi, 71. ayet.
28 Şuara suresi, 72-73. ayetler.
29 Şuara suresi, 74-82. ayetler.
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Alemlerin Rabbı Allah’tır

Bir gece yıldızlara tapınan insanların bulunduğu bir yere, onları davet için gitti. Gecenin karan-
lığı etrafı kaplayınca bir yıldız gördü. Ama bu sefer İbrahim farklı konuşuyordu.

– Bu, benim Rabbim olmasın? 

Herkes şok olmuştu. Ne demek istiyordu İbrahim. Ağzından o güne kadar ilahları için bir kez 
dahi övgü duymadıkları İbrahim, yanlışından dönmüş müydü, yoksa başka bir planı mı vardı? Me-
raklarından çatlayacaklardı, bekliyorlardı. Keşke İbrahim de kendileri gibi doğruyu görseydi. Onun 
yıldızlara taptığından emin olduktan sonra evinde üzgün bekleyen babasına koşacaklar, müjdeyi 
vereceklerdi. Çok geçmeden yıldız batınca İbrahim:

– Ben batanları sevmem, deyiverdi.

 Yıkılmışlardı. Tam da yıldızların ilahlığını kabul edeceğini sandıklarında o yine büyük bir darbe 
indirmişti kendilerine. İbrahim, dolunay halinde ayı doğarken görünce;

– İşte Rabbim bu olmalı? dedi.

Yıldızların ilah olamayacağını söyleyen İbrahim acaba dolunay halindeki ayı görünce mi vaz-
geçmişti? Belki de aya tapacaktı İbrahim. Beklediler sabaha kadar. Ancak bir darbe daha indi ay 
da batınca. İbrahim’in dudaklarından şu cümleler döküldü:

– Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi elbette yoldan sapan kişilerden olurdum.

 Tam o esnada güneşi doğarken görünce,

– Rabbim bu mu yoksa? Zira bu daha büyük, dedi. O da batınca:

– Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben sadece hak dine 
boynumu büktüm, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden 
değilim, dedi.

İbrahim onların ilahlarının sahte olduğunu bir kez daha ispatlamıştı. İlah diye tapındıklarının 
gün içinde bile kaybolup gittiğini, kudret sahibi olmadıklarını onlara haykırmıştı. Ama inançsızlık 
kibirle birleştiğinde akıllar doğru olanı anlar da diller bunu söyleyemezdi. Milleti ona karşı çıkarak 
onunla tartışmaya girdi. İbrahim (a.s.) onlara: 
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– Beni doğru yola iletmişken, Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak 
koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak, Rabbimin bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi 
kuşatmıştır. Hâlâ ibret almıyor musunuz?

Siz, Allah’ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan kork-
mazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım! Şimdi biliyorsanız söyleyin, 
iki gruptan hangisi güvende olmaya daha lâyıktır?  diye seslendi. 30

Nemrud ve Genç İbrahim

Keşke anlasalardı. Ama inat ettiler. İbrahim (a.s.) davetinde yeni bir aşamaya girmişti. Davet 
etmesi gereken bir kişi daha vardı. Yeryüzünde zorbalık yapan, ilah olduğunu iddia eden bu adam 
hakikat yolundan çekilirse belki insanların iman etmeleri daha kolaylaşırdı. Doğruca Nemrud’un 
sarayına gitti ve onu Allah’a kulluğa çağırdı. Nemrud bırakın kabul etmeyi şımararak onunla Rabbi 
hakkında tartışmaya girdi.

İşte o zaman İbrahim: 

– Benim Rabbim hayat veren ve öldürendir, dedi. 

O da: 

– Ben de hayat verir ve öldürürüm, dedi. 

Nemrut, askerlerine iki adam tutup getirmelerini emretmişti. Adamlar getirildi. Adamlardan biri-
ni rastgele işaret ederek askerlerine onu öldürmelerini emretti. Diğerini de salıverdi. 

– Bak, ben de öldürdüm ve hayat verdim, dedi.

30 Enâm suresi, 76-81. ayetler.
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Tartışmaya gerek yoktu. Bu konu üzerinde zalim Nemrud’a cevap olarak İbrahim 
(a.s.): 

– Allah güneşi doğudan getirmektedir; haydi sen de onu batıdan 
getir, deyiverdi.

Nemrud şaşırmış kalmıştı. “Allah zalimleri asla başarıya 
ulaştırmaz”31  gerçeği bir kez daha ortaya çıkmıştı.

Acizliği ispat edilen, tahtında şaşkınlıktan kıvranıp du-
ran Nemrud’un huzurundan elini kolunu sallayarak çıkıp 
gitmişti İbrahim. Neydi bu genci bu kadar cesur kılan? 
Kim vardı arkasında da Nemrud hiçbir şey yapmaya 
cesaret edememişti?

Ünü yayılıyordu İbrahim’in. o, hiç durmadan çalı-
şıyor, hiçbir şeyden çekinmeden hak bildiği yolda yü-
rüyordu. Bir gün yine babasının da aralarında bulunduğu bir grup insanla karşılaştı ve onlarla 
konuşmaya başladı.

– Şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor? 

– Biz, babalarımızı bunlara taparlarken bulduk.

– O halde, doğrusu, siz de, babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz.

– İbrahim! Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen oyunbazlardan biri misin?

– Hayır, sizin Rabb’iniz Allah, göklerin ve yerin de Rabb’idir ve ben buna şahitlik edenlerde-
nim. Allah’a yemin ederim ki, siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir şeyler yapacağım (bir tuzak 
kuracağım)! 32

Putların Kırılışı

Bir bayram günü idi. İnsanlar eğlenmek için bayramın 
kutlandığı alana gittiler. Gitmeden önce de putlarına ikram 
olarak birçok yiyecek ve adaklar sundular. İbrahim’i de götür-
mek istediler. Ama o gitmeyi reddetti. Daha önceden kafasın-
da kurguladığı planını uygulama fırsatı yakalamıştı. Putların 
bulunduğu mekâna yürüdü ve oraya konmuş yemekleri gö-
rünce;

– Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? dedi.

Bunun üzerine, yanlarına gelip sağ eliyle vurdu, kırıp 
geçirdi.33 Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız 

31 Bakara suresi, 258. ayet.
32 Enbiya suresi, 52-56. ayetler
33 Saffat suresii 91-93. ayetler
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onların büyüğünü bıraktı, belki ona müracaat eder de danışırlar diye.34

Bayram, eğlence bitmişti. Herkes keyifli idi. Evlerine gitmeden önce tapınağa uğrayan insanla-
rın yüzlerindeki gülücükler ve ağızlardaki kahkahalar yerini hüzne ve şaşkınlığa bırakmıştı. Baş-
larına felaket mi gelecekti böyle bir günde? Kim yapmıştı bunu. Biri hariç, bütün putlar yerlere 
yuvarlanmıştı. Birbirlerine sormaya başladılar:

- Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir. 

Bir kısmı, “Bunları diline dolayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim denilirmiş.”35  “O 
hâlde onu hemen insanların huzuruna getirin. Belki şahitlik eder.”36 dediler.

Putperestler koşarak İbrahim’e geldiler. onu hesaba çektiler.

– Bunu ilâhlarımıza sen mi yaptın İbrahim?

İbrahim (a.s.) büyük putu işaret ederek:

– Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun, eğer konuşuyorlarsa!

Bir sessizlik oldu. Ne yapacaklardı, doğru ya, en büyük puta sormalı idiler. Putlar ko-
nuşur mu idi? Bu putlar neden kendilerini koruyamamışlardı? Bunun üzerine, kendi vic-
danlarına dönüp, kendi kendilerine “Zalimler sizlersiniz, sizler!” dediler. Bu düşünüş pek 
de uzun sürmedi. İç dünyalarında İbrahim’in sözlerini haklı görenler, gururlularına yenik 
düştüler ve eski hallerine döndüler. 

– Sen de bunların konuşmadığını pek âlâ biliyorsun.

– Öyleyse, Allah’ı bırakıp da, size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hâla tapacak 
mısınız?  Size de, Allah’ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun! Siz akıllanmaz 
mısınız?37 

Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de, yonttuklarınızı da Allah yaratmış-
tır.?38 dedi İbrahim.

Ateşe Atılan Dost

Ne olacağı belli değildi. Çok kritik bir andı. Bir kıvılcım her şeyi değiştirebilirdi bu gergin ortam-
da. İçlerinden birkaç zalim herkesi kışkırtmaya başladı.

– Eğer iş yapacaksanız, onu yakın da tanrılarınıza yardım edin!39 Onun için bir bina yapın 
ve derhal onu ateşe atın! dediler.40

Sözlerle susturamadıkları İbrahim’i ateşle susturacaklardı. 
Ama bilmedikleri bir gerçek vardı; mü’min için inancı uğruna 

34 Enbiya suresi, 58. ayet.
35 Enbiya suresi, 59-60. ayetler.
36 Enbiya suresi, 61. ayet.
37 Enbiya suresi, 62-67. ayetler.
38 Saffat suresi, 95-96. ayetler.
39 Enbiya suresi, 68. ayet.
40 Saffat suresi, 97. ayet.
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ölümü tatmak, sadece dosta erken kavuşmaktı. Onlar kendilerince İbrahim aleyhine hüküm verir-
ken, ilahî iradenin kendileri için belirlediği şeyden habersizdiler. Allah Teâlâ bu durumu Kur’an’da 
şöyle belirtir:

“Böylece İbrahim’e bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık.”41 

Büyükçe bir mancınık inşa ettiler. Bir insanı öldürmek için birkaç odun parçasını tutuşturmak 
yeterli iken herkes ateşe odun taşıdı. Devasa bir ateş yaktılar. İbrahim’in öldürülüşü bir törene 
dönüştürülmüştü. Belki de bu cinayete herkes ortak edilerek bir masumun öldürülüşüne itiraz 
edeceklerin sesi kesiliyordu ya da bir daha ilahlarına ses çıkartmaya cüret etmeye kalkacaklara 
gözdağı veriliyordu.

İbrahim (a.s.), ateşe fırlatılmadan önce elleri bağlı olarak bekletiliyordu. Bu sırada insanlar-
dan bazıları onun yalvaracağını, “hata ettiğini” söyleyip af dileyeceğini sanıyorlardı. Ateş o kadar 
büyüktü ki yanına yaklaşılamıyordu. Artık İbrahim’in kurtulmasına imkan yoktu. Ama İbrahim ağ-
zında dualarla Allah’a teslim olduğunu gösteriyordu. Bu esnada ipi kesip mancınığı salıverdiler. 
İbrahim (a.s.)’ı dağ gibi ateşin içine attılar.  

O âna kadar ne olacağını bilmeyen, ateşin ortasında Rabbi için can vermeyi bekleyen İbrahim 
(a.s.), gül bahçesine düşmüştü. Cennette miydi? Hayır. Peki, ne olmuştu? Allah’ın fermanı yankı-
lanmıştı bütün âlemde: “Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol!”42  diye.  

Kim vermişti ateşe yakma özelliğini? Yemyeşil ağaçların kuruduktan sonra yakılmak için kulla-
nılabileceğini kim söylemişti? Yeri ve göğü var eden, kurallar koyan Âlemlerin Rabbi Allah bütün 
ateşi bir gül bahçesine çevirmişti dostu İbrahim için.

Oda ne? İbrahim mancınıkla atıldığı yerden yürüyerek çıkıp geliyordu. Yüzünde dostunun yar-
dımının verdiği güven ve tebessüm vardı. 

Hz. İbrahim Filistin’e Yerleşiyor

Hz. İbrahim bu açık mucize karşısında insanların düşüncesinin değişeceğini ve iman edecek-
lerini bekliyordu. Ama onun arzu ettiği şey olmadı. Kavmi yine ona karşı geldi ve bu da İbrahim’in 
onlardan ayrılması demekti. İbrahim onlara dedi ki:
41 Saffat suresi, 98. ayet.
42 Enbiya suresi, 69. ayet. 26
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–  Siz, sırf dünya hayatı uğruna Allah’ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet 
günü (gelip çattığında ise) birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lânet okuyacaksı-
nız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur.43

– Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir.44

Ona destek veren hiç kimse yoktu. Fakat Lût adında bir genç çıktı ve Hz. İbrahim’e iman etti. 

Lût, İbrahim’in yeğeni idi. Birlikte yola koyulmak için hazırlıklar yaptılar. Kaderlerinde neler 
yazılı olduğunu bilmiyorlardı.

Hanımı Sâre ve yeğeni Lût ile yola koyulan İbrahim (a.s.) Şam diyarına ulaştı. O günlerde 
Şam: Hicaz’ı, Filistin’i, Ürdün’ü, Suriye’yi içine alan geniş bir bölgenin ismiydi.  Burası çok bere-
ketli bir yer olmuştu onlar için. Çünkü Allah:

“Biz, onu ve Lût’u kurtararak, kendisinde âlemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştır-
dık.”45 buyurarak bu mekânı, dostu İbrahim için bereketli kılmıştı. 

Artık İbrahim’e inananların sayısı gün geçtikçe artıyordu ve müslümanlar “İbrahim Milleti” diye 
anılmaya başlıyordu. 

Allah, zalim kavmin elinden kurtulduktan sonra İbrahim (a.s.)’a  müjdeler vermişti. Onu salih 
evlat ve torunlarla şöyle müjdelemişti:   

“Ona İshak ve Yakub’u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları, onun soyundan gelenlere 
verdik. Ona dünyada mükâfatını verdik. Şüphesiz o, ahirette de sâlihler zümresindendir.”46

“Onları, emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı 
işler yapmayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Onlar, daima bize ibadet eden kim-
selerdi.” 47

Hz. İbrahim’in bundan sonraki hayatı artık, İsmail, İshak ve Lût (a.s.) ile iç içedir.

Allah’ın dostu İbrahim’in (a.s.) İsmail (a.s.) ile yaşadıkları çok dikkat çekicidir. Hz. İbrahim’in 
hayatına bir de bu yönden bakıldığında onun iman ve teslimiyeti görülecektir.

43 Ankebut suresi, 25. ayet.
44 Saffat suresi, 99. ayet.
45 Enbiya suresi, 71. ayet.
46 Ankebut suresi, 27. ayet.
47 Enbiya suresi, 73. ayet. 27
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Hz. İsmail

Biliyor musunuz?

Hz. İsmail, babasının rüyasında kendisini Allah (c.c.) için kurban ettiğini gördü-
ğünü söyleyince, “...Babacığım! Sana emredileni yerine getir, inşaallah beni 
sabredenlerden bulacaksın!”48 cümleleri ile onu rahatlatmıştır. Böylelikle hem 
Allah’a (c.c.) olan bağlılığını hem de babasına duyduğu güveni ortaya koymuştur.

İbrahim (a.s.) ihtiyarlamış henüz çocuğu olmamıştı. Rabbine gönlünde yakarış ile şöyle ses-
leniyordu.

“Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver!”

Allah, dostu İbrahim’in bu duasını kabul etmiş ve ona İsmail’i lutfetmişti.

“İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik.”49 Ardından da İshak isminde bir çocuk 
vermişti.

İbrahim (a.s.) duası kabul edilince Allah’a hamd edip çok önemli bir dua daha etti.

“İhtiyar halimde bana İsmail’i ve İshak’ı lütfeden Allah’a hamdolsun! Şüphesiz Rabbim 
duayı işitendir. Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. 
Ey Rabbimiz! Duamı kabul et!” 50

Bir babanın evlatları için yaptığı en güzel dualardan biriydi bu. Çünkü en çabuk kabul edilen 
dualardan biri, baba ve annenin çocukları için yaptığı dua idi. 

İsmail’in annesi Hacer idi. Hacer, kocasının ve karnında taşıdığı bebeğin soyundan acaba son 
peygamber Muhammed’in (a.s.) geleceğini bilse idi neler hissederdi? Hacer çok kıymetli bir yü-
kün taşıyıcısı idi. Bir anne şefkati ile karnındaki çocuğu seviyor ve hasretle onun doğacağı günü 
bekliyordu. 

Nihayet takdir edilen gün geldiğinde Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de âlemlere üstün kıldığını söyle-
diği,51  sözüne sadık, doğru sözlü, Rabbi katında hoşnutluk kazanmış olan,52  ismi İsmail olacak 
bir erkek çocuk dünyaya gelmişti.

48 Saffat suresi, 102. ayet.
49 Saffat suresi,101. ayet.
50 İbrahim suresi, 39-40. ayetler.
51 En’am  suresi, 86. ayet.
52 Meryem suresi, 54-55. ayetler.

28

6. Sınıf



Hicret ve Ayrılış

İbrahim ve Hacer’in evlerine saadet ve mutluluk dolmuştu. Evlerinde bir gül açmış, kokusu 
her yeri kuşatmıştı. İbrahim, oğlu İsmail’i çok seviyor, onunla oynuyor, onu görmek için akşamları 
evine sevinçle geliyordu. 

Bir gün İbrahim eşinden yolculuk için hazırlık yapmasını istemişti. Daha İsmail küçüktü. Acaba 
nereye gideceklerdi? Allah’ın dostu İbrahim (a.s.) acaba Rabbi’nden bir emir mi almıştı? Neler 
oluyordu? Hacer, yığınlarca sorusuna cevap bulamadan hazırlıklarını sürdürdü ve bir gün kocası 
ve kucağında İsmail’i ile yola koyuldu. Sanki İbrahim de her şeyi tam bilmiyor, en yüce olan Rab-
bi’nin emrine teslim olmuş gibi yürüyordu. 

Uzun bir yolculuğun ardından hiç kimsenin yaşamadığı, dağlarla çevrili, hiçbir ekinin, meyve 
ve sebzenin yetişmesine elverişli olmayan, su kaynağı bulunmayan bir yerde konakladılar. Hacer 
şaşkındı. Kucağında İsmail’i emziriyordu. İbrahim (a.s.) Hacer’in yanına bir su tulumu ve içinde 
hurma bulunan bir torba bıraktı. Allah’ın emri ile oradan ayrılmak üzere iken Hacer annemiz ona:

“İbrahim, bizi burada, hiçbir insanın, hiçbir canlının bulunmadığı bir yerde bırakıp nereye gidi-
yorsun?” diye seslendi.

İbrahim (a.s.) ona hiç cevap vermiyordu. Hacer sorusunu üç kez daha sorduktan sonra şöyle 
seslendi kocasına;

“Böyle yapmanı sana Allah mı emretti?”

İbrahim (a.s.): “Evet”  deyince Hacer:

“Öyleyse Rabbimiz bizim koruyucumuzdur. O bizi burada perişan etmez!” dedi.

Hacer anlamıştı her şeyi. Bundan sonraki günler kendisi ve oğlu için ilâhî sırlarla dolu günler 
olacaktı. Kocası İbrahim’in (a.s.) ağzından “Allah” sözcüğünü duyar duymaz gönlünü büyük bir 
güven duygusu sarmış ve her şeyi Allah’a havale etmişti. 

İbrahim (a.s.), Şam’a gitmek üzere yola koyulup gözden uzaklaşmıştı. Hz. İbrahim (a.s.), ken-
disini göremeyecekleri bir yere gelince Kâbe’nin şu an bulunduğu yere doğru yöneldi, ellerini 
kaldırdı ve:

“Ey Rabbimiz! Ailemden bir kısmını, senin hürmetli evinin yanında, ekinsiz bir vadide 
yerleştirdim -namazlarını Kâbe’nin yanında dosdoğru kılsınlar diye- Ey Rabbimiz! Sen de 
insanlardan mü’min olanların gönüllerini onlara meylettir ve onları meyvelerle rızıklandır ki 
onlar da nimetlerinin kıymetini bilip şükretsinler.” 53

53  İbrahim suresi, 37. ayet.
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Hz. İbrahim, hanımını ve çocuğunu bıraktığı yerin Allah’a kulluk adına temelleri atılmış yer-
yüzündeki ilk mescidin yakını olduğunu biliyordu. Ama susuyordu. Şimdilik kendisine emredileni 
yerine getirmiş ve bundan sonra nelerin kendisini beklediğini bilmeden yürüyordu.

İbrahim (a.s.), çok zorlu bir sınavı daha geçmişti. Allah’ın emrettiği yerde yalnız başlarına hanı-
mı ve oğlunu bırakmıştı. Allah’a gözü yaşlı dua ediyor ve ailesini dostuna emanet ediyordu. 

Hacer, çocuğu emziriyor, yanlarında bulunan kırbadan su içiyordu. Bir gün kaptaki su bitince 
susadı. Susuzluktan sütü de çekilmişti. İsmail’e sütü yetmiyordu. Bir süre sonra da İsmail de 
susadı. Kadıncağız susuzluktan kıvranıp ıstırap çeken çocuğa bakıyordu. Onu bu halde sey-
retmenin acısına dayanamayarak oradan kalktı, kendisine en yakın bulduğu Safa tepesine gitti. 
Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye o günlerde derin olan vadiye yönelip etrafa baktı, ama 
kimseyi göremedi. 

Safa Tepesi’nden indi, koşarak Merve Tepesi’ne geldi. Tepeye çıktı ve oradan etrafa baktı. Bi-
rilerini görmeye çalıştı. Ama kimseyi göremedi. Defalarca iki tepe arasında gitti ve geldi. 

Yorgundu, bitip tükenmişti. Burada susuzluktan yok olup gideceklerdi. Ama İbrahim giderken 
“Bu, Allah’ın emridir.” demişti. Gönlünden Allah ismi geçince rahatladı. Merve Tepesi’ne yaklaşın-
ca oğlu İsmail’in bulunduğu yerde bir gariplik fark etti. 

Heyecanla ve merakla hemen İsmail’in yanına gitti. Gözlerine inanamıyordu. İsmail’in ayakları-
nı vurduğu yerden tertemiz bir su çıkıyordu. Bu zemzem suyu idi.Hemen suyun etrafını çevirmeye 
başladı.  Kaynayan bu temiz 
sudan Hacer ve oğlu İsmail 
kana kana içtiler.

Bir süre sonra oraya Cür-
hüm’den gelen bir kâfile uğ-
radı. Bekke Vadisi’nin aşa-
ğısına konakladılar. Derken 
orada bir kuşun dolaştığını 
gördüler. 
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– Bu kuş su üzerine dönüyor olmalı, burada su var. Hâlbuki biz bu vadide su olmadığını bili-
yoruz, dediler. 

Durumu tespit etmek için, yine de bir veya iki adam gönderdiler. Onlar suyu görünce geri dö-
nüp haber verdiler. Cürhümlüler oraya gelip, suyun başında Hacer’i buldular ve ona:

– Senin yanında konaklamamıza izin verir misin? dediler.

Hacer: 

– Evet, ama suda hakkınız olmadığı-
nı bilin! dedi. Onlar:

– Pekâlâ! dediler. 

Bu teklif, yalnızlıktan biraz usanan 
Hacer’e uygun gelmişti. Cürhümlüler 
oraya yerleşip geride kalan akrabala-
rına haber saldılar. Onlar da gelip bu-
rada konakladılar. Günler geçtikçe hiç 
kimsenin yaşamadığı vadi şenlendi, evler 
çoğaldı, bahçelerden çocuk sesleri yükseldi. 
Annelerin çocuklarına anlattığı hikâyeler gecenin ses-
sizliğinde kulaklarda yankılandı. Buraya Mekke ismini verdiler. 54

Kurban

Günler birbirini kovalıyor ve İsmail büyü-
yordu. Aklı başında ve oldukça olgun tavır-
lar sergiliyor, annesinin gönlünü mutlulukla 
dolduruyordu. Yumuşak huyluluğu, ahlakı 
ve daha küçüklükten itibaren ibadetlerine 
düşkünlüğü ile insanların dikkatini çeki-
yordu. Herkes onu çok ama çok seviyor-
du.

İbrahim (a.s.) arada sırada çok uzun 
bir mesafeyi kat ederek Mekke’ye geliyordu. 
Eşini ve oğlu İsmail’i ziyaret ediyordu. Mekke’nin 
insanların uğradığı bir merkez olduğunu gördükçe sevi-
niyordu. Cürhümlüler de bu aileye büyük saygı gösteriyorlar ve İbrahim’in yokluğunda hanımına 
ve oğluna kol kanat geriyorlardı.

54 bkz. Buhari, Enbiya, 8.
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Hz. İbrahim bir defasında yine Mekke’ye gelmişti. İsmail yiğit bir delikanlı olmuştu. Ne kadar da 
güzel huylu idi. Hz. İbrahim ve Hacer, oğulları İsmail ile mutlu oluyor ve Allah’a kendilerine böyle 
salih bir evlat verdiği için şükrediyorlardı.

Hz. İbrahim bir gece uykusundan telaşla uyandı, heyecanlı idi. Eşi ısrarla ne olduğunu sorduy-
sa da cevap vermedi. Bir rüya görmüştü, endişeliydi. Ertesi gün yine aynı rüyayı gördü. Üç gün 
ardı ardına bu rüyayı görünce bunun hak bir rüya olduğunu anladı. 

Hz. İbrahim oğlu İsmail’i yanına çağırdı, baba-oğul oturdular ve İbrahim (a.s.) konuşmaya 
başladı.

– Yavrucuğum! Rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Ne düşünüyorsun? dedi.

Hz. İbrahim oğlunun ağzından çıkacak sözleri merakla bekliyordu. Canı gibi sevdiği oğlundan 
canını vermesini istemişti. Acaba İsmail itiraz mı edecekti? Aman Allah’ım bu ne büyük imtihan 
idi? İsmail babasına:

– Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, deyiver-
di.55 

İsmail (a.s.)’ı  vazgeçirmek için fırsat kollayan şeytan bu cevap karşısında şaşırdı kaldı. Kaça-
cak bir yer, girecek bir delik aradı, bu teslim olmuş yürekler karşısında.

Bir süre, baba-oğul birlikte yürüdüler. İbrahim (a.s.) kararlıydı, oğlunu kurban edecekti. Çünkü 
emir böyleydi. Allah Teâlâ onu ve oğlu İsmail’in teslimiyetini, Allah’a olan bağlılıklarındaki sonsuz-
luğu tüm insanlığa örnek göstermek istiyordu. 

Hz. İbrahim oğlu İsmail’i kurban etmeye kesin olarak karar vermişti. Kendisinden istenileni tam 
yerine getireceği sırada Allah Teâlâ melek Cebrail (a.s.) ile cennetten bir koç gönderdi ve ona 
şöyle seslendi:

“Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle 
mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, ‘çok açık bir imtihan-
dır’, diye seslendik. Biz, oğluna bedel olarak ona bü-
yük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında 
ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim’e selam! dedik. 
Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim 
mü’min kullarımızdandır.”56

Hz. İsmail’in yerine gönderilen kurbanı, koçu,57  Hz. 
İbrahim Allah adına boğazladı. Her ikisi de imtihanda 
başarılı olmuş, Allah’ın iltifatlarına mazhar olmuşlardı. 

55 Saffat suresi, 102. ayet.
56 Saffat suresi, 104-111. ayetler.
57 Heysemî, Mecma’, V, 22 (Taberani, Mu’cemü’l-Kebir’den).
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Biraz önce ayrılacağız diye düşünen baba ve oğul birbirlerine sarılmış Allah’ı razı etmenin mutlu-
luğu ile ağlıyorlardı. Eve doğru yürürken yerler, gökler, yerdeki canlılar gıpta ile onlara bakıyordu.  

Aradan yıllar geçmiş Hz. İsmail evlilik çağına gelmişti. Cürhümlüler onu kendi kabilelerinden 
güzel ahlaklı bir kız ile evlendirdiler. Hacer bu evliliğin üzerinden çok geçmeden vefat etti. Hz. İb-
rahim bunlar gerçekleşirken Şam’da idi. Oğlunu ve eşini görmek için tekrar Mekke’ye geldiğinde 
hanımının ölüm haberini aldı ve çok üzüldü. 

Geldiğinde İsmail’i evde bulamadı. İsmail’in eşi kapıyı açtı. Hz. İbrahim ona İsmail’i sordu.       
Eşi de :

– Rızkımızı kazanmaya gitti! dedi ve aralarında şu konuşma geçti:

– Haliniz nasıl? Geçiminiz iyi mi?

– İyiyiz, hayır üzereyiz, bolluk içindeyiz, Allah’a hamd olsun. 

– Ne yiyor, ne içiyorsunuz?

– Et yiyor, su içiyoruz.

– Allah’ım! Et ve suyu haklarında mübarek kıl! diye dua ediverdi.

İbrahim (a.s.), İsmail’in hanımına: 

– Kocan geldiği zaman, benden ona selam söyle dedi. 

Hz. İbrahim gerisin geriye Şam’a döndü. 

Hz. İsmail gelince evde sanki babasının kokusunu buldu. Ha-
nımına sordu:

– Evimize bir uğrayan oldu mu?

– Evet, yaşlı, güler yüzlü, nur gibi bir adam geldi. Seni 
sordu. Ben de haber verdim. Yaşayışımızın nasıl olduğunu 
sordu, ben de hayır üzere olduğumuzu söyledim.

– Sana bir tavsiyede bulundu mu?

– Evet, sana selam söyledi, “eşini iyilikle ve güzellikle 
tutsun” diye tembihte bulundu, dedi.

İsmail (a.s.) saadet içerisinde eşinin yüzüne bakarken; 

– “Gelen kişi babamdı. Babam senin gönlünü hoş tutmamı 
tembih etmiş.” dedi. 
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Kâbe’nin İnşaası

Aradan bir süre geçtikten sonra yine bir gün Hz. İsmail, zemzemin yakınında oturuyor, kendisi-
ne ok yapıyordu. Uzaktan İbrahim (a.s.) tebessüm ederek geliyordu. Hz. İsmail babasını görünce 
ayağa kalkıp karşılamaya koştu. Baba-oğul kucaklaştılar, ayrılığın hasretini giderdiler. 

Sonra Hz. İbrahim: 

– İsmail! Allah bana büyük bir iş emretti.

 İsmail (a.s.):

– Babacığım! Rabbin sana ne emretti ise onu yap, dedi.

İbrahim peygamber:

– Bu işte sen bana yardım edecek misin? dedi. Hz. İsmail:

– Babacığım! Ben sana yardıma her zaman hazırım, dedi.

İbrahim (a.s.) sustu, oğluna baktı. İsmail merak içerisinde idi.

İbrahim (a.s.):

– Allah, bana burada bir ev (Kâbe) yapmamı emretti, dedi.

Hemen işe koyuldular. Hz. İsmail taş getiriyor, Hz. İbrahim de duvarları örüyordu. Bina yükse-
lince, Hz. İsmail, babası için (bugün Makam-ı İbrahim olarak bilinen) taşı getirdi. Yükselip giden 
duvarı örerken, Hz. İbrahim iskele olarak bu taşın üstüne çıkıyor, İsmail de ona aşağıdan taş 
veriyordu. Kâbe’yi inşaa ederken onlar:

“Ey Rabbimiz! Bu hizmetimizi bizden kabul buyur. Sen gören ve bilensin. 

Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet 
çıkar, bize ibadetlerimizin usulünü göster, tevbemizi kabul et; çünkü tevbeleri kabul eden, 
çok merhametli olan ancak sensin. 

Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin ayetle-
rini okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, 
onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü 
üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız 
sensin.”58  diye dua ediyorlardı.

Hz. İbrahim ve İsmail (a.s.) kendilerine yüklenen 
bu görevi samimiyetle yerine getirmişlerdi.  Bu emrin 
arkasındaki sırrı ise Allah Teâlâ’nın, İbrahim’e (a.s.) 
insanları Kâbe’ye hac için çağırmasını emrettiğinde 
anladılar.

58 Bakara suresi, 127-129. ayetler.
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“(Ey İbrahim) İnsanlar arasında haccı ilân et ki gerek yaya olarak, gerekse nice uzak 
yoldan binekler üzerinde sana gelsinler.”59

Allah Teâlâ tüm insanlığa şunu bildirdi:

“Biz, Beyt’i (Kâbe’yi) insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbra-
him’in makamını bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e, Tavaf edenler, kendini ibadete 
adayanlar, rükû ve secde edenler için Evim’i temiz tutun, diye emretmiştik.”60

Böylece Hz. İbrahim ve oğlu İsmail Allah’ın evi Kâbe’nin misafirlerini ağırlama işine başlamış 
oldular.

Sonra da Allah Teâlâ Hz. İsmail’i Hicaz ve çevresine dinini anlatmakla sorumlu bir Peygamber 
olarak seçti.

Hz. İsmail, Allah’ın dininin gereği yerine getirilsin diye çok gayret etti. Etrafındakilere namaz 
kılmalarını ve zekat vermelerini söyledi. Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de onu şöyle anlatır: 

 “Kitap’ta İsmail’i de an. Gerçekten o, sözüne sadıktı, rasûl ve nebi idi. Halkına namazı 
ve zekâtı emrederdi; Rabbinin katında da hoşnutluk kazanmış bir kimse idi.”61

Hz. İsmail yüz yaşına yaklaştığında Rabbine kavuşmuş ve annesi Hacer’in yanına defnedil-
mişti. Allah’ın selamı üzerine olsun! 

59 Hac suresi, 27. ayet.
60 Bakara suresi, 125. ayet.
61 Meryem suresi, 54-55. ayetler.
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Hz. İshak

İshak Peygamber’i tanıyor musunuz?

Allah Teâlâ onu bize şöyle tanıtır:

“Ona İshak’ı armağan ettik, üstüne de Yakub’u; her birini salihler kıl-
dık.”                                                                                        (Enbiya suresi, 72. ayet)                                                                                              

“Biz İbrahim’e, salihlerden bir peygamber olarak İshak’ı da müjdele-
dik.”                                                                                     (Saffat suresi, 112. ayet)                                                                                         

Hz. İbrahim, Nemrud’un diyarını terk ettikten sonra Mısır topraklarından geçiyordu. Mısır’ın 
krallarına firavun denilirdi. O dönemin firavunu zalim, zorba bir adam idi. Zalim birinin ülkesine 
beraberinde eşi Sâre ile  gelmişti. Allah, Sâre’yi ve İbrahim’i (a.s.) bu 
zalim adamın elinden gelebilecek bütün tehlikelerden koruduğu gibi, 
bu zalim kralın onlara hediyeler ikram etmesini bile nasip etmişti.62 

Allah’ın lütfu ve yardımı onlar için daha 
sonra da hep devam etmişti. 

Allah, yerinden yurdundan 
edilmiş İbrahim’e ve yanın-
dakilere yeni bir yer, yeni 
bir ev ve huzur bahşet-
mişti. Hz. İbrahim çocuk-
ları olmadığı için eşi Sâre’nin de is-
teği üzerine Hacer ile evlenmişti. Bu evlilikten İsmail dünyaya gelmişti. Bir süre sonra da İbrahim 
(a.s.) Hacer ve ondan olan oğlu İsmail’i Mekke’ye yerleştirmişti. Kendisi eşi Sâre ile Filistin’de 
yaşıyordu. 

Hz. İbrahim ve eşi Sâre’nin yaşı epeyce ilerlemişti. Bir gün hanımı ile otururlarken yanlarına 
Allah’ın elçileri melekler geliverdiler. Kur’an-ı Kerim olayı şöyle anlatır:

“Hani onlar, İbrahim’in yanına varmışlar ve “Selâm olsun sana!” demişlerdi. O da “Size 
de selâm olsun.” demiş, “Bunlar tanınmamış (yabancı) kimseler” (diye düşünmüştü). His-
settirmeden ailesinin yanına gidip, (pişirilmiş) semiz bir buzağı getirdi. Onu önlerine koy-
du. “Yemez misiniz?” dedi.”63

62 Müslim, Fezâil, 154.
63 Zariyat suresi, 25-27. ayetler.
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Gelen misafirlerin elle-
rini yemeğe uzatmadıkla-
rını görünce endişelenmiş 
ve içine bir korku düşmüş-
tü. Misafirler dediler ki: 

“Korkma! Çünkü biz 
Lut Kavmine gönde-
rildik. Sana İshak’ı, İs-
hak’ın ardından da Ya-
kub’u müjdeliyoruz.”64

Bu sırada konuşulanla-
rı duyan Hz. İbrahim’in eşi 
Sâre: 

“Olacak şey değil! Ben bir kocakarı, kocam da bir ihtiyar iken çocuğum mu olacak? Bu 
gerçekten şaşılacak bir şey! dedi.”65

Melekler: Allah’ın emrine şaşıyor musun? “Ey ev halkı! Allah’ın rahmeti ve bereketleri 
sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O, övülmeye lâyıktır, iyiliği boldur.” dediler.66

Hakikatte her şey Allah’ın dilemesiyle oluyordu. Normalin dışında bir olay gerçekleşiyordu. Hz. 
İbrahim ve eşine İshak müjdelendiği gibi onun da soyundan gelecek olan Yakup müjdeleniyordu. 
İhtiyarlıkları döneminde İbrahim ve Sâre Allah’ın ikramlarına mazhar oluyorlardı.

Allah’ın dediği oldu ve İshak dünyaya geldi. İshak, bu güzel baba ve annenin evinde 
büyüyordu. Hz. İshak, salihlerden idi.67  Kendisine ve soyuna bereket verilenlerdendi. Müjde-
lendiği gibi bilgin bir kişi idi. O, Yakub’un (a.s.) babası, Yusuf’un (a.s.) ise dedesi olacaktı. 

İshak (a.s.) abisi İsmail (a.s.)’ın Mekke’de tevhid mücadelesi verdiği yıllarda Filistin’de Allah’ın 
dinini tebliğ etmeye çalışıyordu. İbrahim ailesi Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılır:

“Onları, emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı 
işler yapmayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Onlar, daima bize ibadet eden kim-
selerdi.”68

Hayatı Allah’a kulluk ile geçen İshak (a.s.) da bir gün bu dünyadan ayrıldı ve Filistin toprağına 
defnedildi. Allah’ın selamı onun üzerine olsun!

64 Hud suresi, 70-71. ayetler.
65 Hud suresi, 72. ayet.
66 Hud suresi, 73. ayet.
67 En’am suresi, 84. ayet.
68 Enbiya suresi, 73. ayet.
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2. Sureleri Tanıyorum:

Alak Suresi

Alak suresi, Kur’an’ın 96. suresidir. Adını ikinci ayetinde geçen “alak” 
kelimesinden alır. İlk kelimesi “oku!” anlamındaki “ikra’” olduğu için, 
sureye “ikra” suresi de denir. Mekke’de indirilmiş olup ondokuz 
ayet-i kerimeden oluşur. 

Bu sure, iki kısımdan oluşur. İlk beş ayeti 
Kur’an’ın ilk inen ayetleridir. 6. ayetle 
birlikte başlayan ikinci kısım ise yine 
İslam’ın ilk yıllarında Rasûlullah’ın 
(s.a.v.)n Kâbe’de açıktan namaz 
kılmaya yeni başladığı dönemde 
indirilmiştir. İndirildiği dönemde 
Ebû Cehil de Peygamberimizin 
Kabe’de namaz kılmasını 
engellemeye çalışıyordu. Surede bu 
olaya da dikkat çekilmektedir.  

Bu surede Hz. Peygamber’e (s.a.v.) 
ve ona ümmet olanlara, insanı yaratıp ona 
bilmediği şeyleri öğreten Allah’ın (c.c.) adıyla okuma 
emredilir. Kendini yeterli, her şeyin üzerinde görüp, âcizliğini unutarak Allah’a karşı nankörlükte 
bulunan azgın insanların cezalandırılacağı vurgulanır. İbadet ve itaat ile Allah’a (c.c.) yaklaşılması 
emriyle sure son bulur. 69

69  Ateş, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Nşr., tsz., XI, 5.

NE DERSİNİZ?

Kur’an-ı Kerim’in ilk emrinin “Bizi yaratan Allah’ın adıyla başlayarak okuma” 
olduğu düşünülürse İslam dininde okumanın ve öğrenmenin şekli ve değeri hak-
kında neler söylersiniz?
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Alak Suresi 1–5. Ayetler:

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla...

“1-Yaratan Rabbinin adıyla oku

2-O, insanı bir “alak”tan (embriyo) yarattı. 

3-Oku! Rabbin en yücedir.

4-Kalemle (yazmayı) öğreten O’dur.

5-O, insana bilmediklerini öğretmiştir.”

İslam’ın ilk emri “Oku”dur. Ancak bu okumanın şekli de hemen ardından ifade edilmektedir. Bu 
okuma, bizi yaratan Allah’ın adıyla başlamalıdır. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim okunurken de hayırlı 
her işe başlarken de besmele çekilir. Bu ayete uymaya çalışan bir kişi aynı zamanda, başında 
besmele çekmeye utanacağı kötü davranışlardan da işlerden de uzak durmalıdır. 

Allah cömerttir ve her konuda olduğu gibi insanlara bilmediklerini öğrenme konusunda da yar-
dım eder. Okumanın yanında insan medeniyetinin gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardan 
olan yazıyı da bize o öğretmiştir. Bizlere yaratılışımız ve dünyaya gelişimizle ilgili bilgi vermiştir.
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OKUMA PARÇASI

İlk Vahiy-İlk Ayetler

Hz. Âişe’nin bize anlattığına göre ilk vahyedilen Kur’an ayetinin “Oku!” olduğu 
bilinir. Bunu anlatan hadis-i şerif şöyledir:

“Rasûlullah’a (s.a.v.) ilk vahiy, başlangıçta sâdık (doğru) rüyalarla başlamıştı. Gör-
düğü her rüya, sabah aydınlığı gibi apaçık ortaya çıkardı. Sonra kendisine, yalnız ba-
şına kalma sevdirildi. Artık Hîra mağarasına çekilir, ailesinin yanına dönmeden birkaç 
gece orada kalırdı. Bunun için birkaç günlük azığını da yanında götürürdü. Sonra Hz. 
Hatîce’nin yanına döner, azığını alıp tekrar giderdi. Nihayet Hîra mağarasında bulun-
duğu bir sırada kendisine peygamberlik geldi. 

Bir melek gelerek “Oku!” dedi. O da; 

“Ben okumuş birisi değilim,” cevabını verdi. Rasûlullah (s.a.v.) bundan sonrasını 
şöyle anlatıyor: 

“Bu cevap üzerine hemen melek beni gücüm tükeninceye kadar beni sıktı. Sonra 
beni bırakıp yine:

 “Oku!” dedi. 

Ben de, “Okuma bilen biri değilim” dedim. 

Bunun üzerine melek Cebrâil beni yine gücüm tükeninceye kadar beni sıktı. Sonra 
beni yine salıverdi ve bana:

“Oku!” dedi. Ben yine; 

“Okuma bilen biri değilim” dedim. 

Bunun üzerine üçüncü kez beni tuttu. Sonra bıraktı ve şu ayetleri okudu: 
“Yaratan Rabbinin adıyla oku
O, insanı bir “alak”tan (embriyo) yarat-

tı. 
Oku! Rabbin en yücedir.
Kalemle (yazmayı) öğreten odur.
O, insana bilmediklerini öğ-

retmiştir.”
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Bu olaydan sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) hemen evine döndü. Kalbi çarpıyordu. Eşi 
Hz. Hatice’nin (r.anha.) yanına giderek 

“Zemmilûnî, zemmilûnî”: Beni örtünüz! Beni örtünüz!” dedi. 

Onu örttüler. Sonunda titremesi geçti. Bir süre sonra Hz. Hatice’ye (r.anha.) durumu 
anlatarak: 

“Kendimden çok korktum.” buyurdu. Hz. Hatice de: 

“Hayır, vallahi Allah seni asla perişan etmez. Çünkü sen, akrabana iyilik yaparsın, 
sıkıntılara katlanır, çalışmaktan usanmazsın. Yoksula kazandırır, misafire ikramda bu-
lunursun. Felâketlere karşı halka yardım edersin.” dedikten sonra onu alıp amcasının 
oğlu Varaka b. Nevfel’e götürdü. 

Varaka, cahiliye döneminde Hristiyanlığı kabul etmiş bir zat idi. İbrânice yazmasını 
bilirdi. İncil’den bazı şeyler yazardı. Artık çok ihtiyarlamış ve gözleri görmez olmuştu. 
Onun yanına varınca Hz. Hatice:

“Amca oğlu! Şu kardeşinin oğlunu bir dinle bakalım” dedi. Varaka şöyle sordu: 

“Yeğenim! Ne görüyorsun?”

Rasûlullah (s.a.v.) gördüğünü ona anlattı. Bunun üzerine Varaka: 

“Bu, vahiy meleği Cebrail’dir ki Yüce Allah Musa’ya da onu göndermişti. Keşke 
ben de genç olsaydım ve keşke kavmin seni buradan çıkaracağı zaman hayatta bulun-
saydım.” dedi. Rasûlullah (s.a.v.): 

“Onlar beni (Mekke’den) çıkaracaklar mı?” diye sordu. Varaka:  

“Evet, senin getirdiğinin benzerini getiren hiçbir kimse yoktur ki düşmanlığa uğra-
masın. Şayet senin davet günlerine yetişirsem sana var gücümle yardım ederim” dedi. 
Sonra çok geçmeden Varaka vefat etti.”70

Bu sahih hadisten anladığımıza göre Kur’an’ın ayetleri itibariyle ilk vahiy, Alak 
suresinin başındaki ilk beş ayettir. Sure sıralaması açısından ise bir defada tamamı inen 
ilk sure Fatiha suresidir.

 Alak suresi daha sonra tamamlanmıştır.71 

70 Buhârî, Bed’ül-vahy, 1, Tefsîr, 96 (Alak), 1; Müslim, İman, 252.
71 Yazır, M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Azim Dağıtım, İstanbul, tsz., I, 30.
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“Alak” Kelimesi ve İnsanın Yaratılışı

Bu ayetlerde evrendeki her şeyi yaratanın Allah (c.c.) olduğu belirtildikten sonra, insanın nasıl 
yaratıldığı ifade ediliyor. Allah’ın, insanı yaratmasındaki kudret ve hikmetine dikkat çekilmiş oluyor. 

“Alak”, çok anlamlı bir kelimedir. “Aleka”nın çoğuludur. Asıl anlamı yapışıp ilişmektir. Yapışma, 
asılı olma, sevgi, alaka, pıhtılaşmış kan gibi değişik anlamları vardır.72  Kelimenin ilgi, sevgi anla-
mı da göz önünde bulundurulursa insanın, Allah’ın sevgi ve şefkatiyle yaratıldığı, hamuruna sevgi 
ve şefkat konulduğu anlaşılır.73  

“Alak” kelimesini “embriyo” olarak anlamak da mümkündür. Embriyo hali, insanın anne karnın-
daki yaratılış evrelerinden biridir. Bundan sonra et şeklini alıp küçük bir canlı (cenin) olana dek 
diğer aşamalardan geçen varlık, nihayet insan olarak son şekline kavuşacaktır. 

Kur’an’ın Hac suresinde, öldükten sonra dirilişi inkar edenler uyarılarak insanın yaratılış aşa-
maları şöyle anlatılır:

“Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki biz sizi toprak-
tan, sonra nutfeden (spermden), sonra alekadan (aşılanmış yumurta / embriyodan) sonra 
(uzuvları) belli belirsiz canlı bir et parçasından (organları zamanla oluşan ceninden) yarat-
72 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Dâr-ı Sadr, Beyrut, 1990, X, 261 vd.
73 Süleyman Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, XI, 7.
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tık ki size (ne olduğunuzu) açıklamış olalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde 
bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız...” 74

3, 4 ve 5. ayetlerde basit bir sıvıdan yaratılan insana Allah (c.c.), ilim vererek onu mahlûkatın 
(yaratılmışların) en yüksek mertebesine çıkarmıştır ki bu, Allah’ın en büyük lütfudur. İnsana sa-
dece ilim değil, kalem kullanmayı da öğreterek insanın sahip olduğu ilmi büyük çapta yaymasını, 
bu yolla ilerlemesini ve öğrendiklerini sonraki nesiller için muhafaza etmesini de sağlamıştır. Aksi 
takdirde ilerleme, okumanın devamlılığı ve ilmin kalıcılığı gerçekleşemezdi. 

Bu ayetlere göre insan, aslında bilgisiz bir varlıktı. Ancak Allah’ın (c.c.) ihsânı sayesinde o, ilim 
sahibi oldu. Ayetü’l-Kürsî’deki  “Onun ilminden ancak, kendisinin dilediği kadarından başka 
bir şey elde edemezler.”75  ifadesi bunu gösterir.

     

     Alak Suresi 6-19. ayetler:

6- Gerçek şu ki, insan azgınlaşır.

7- Kendisini muhtaç olarak görmediği için.

8- Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.

9- Gördün mü şu engel olanı?

10- Bir kulu (Muhammed’i), namaz kılarken.

11- Ne dersin, ya o doğru yolda ise,

12- Ya da (kötülüklerden) sakınmayı emrediyorsa,

13- Ne dersin, ya bu (adam, Hakkı) yalanlıyor ve (ona) sırtını dönü-
yorsa,

14- O adam, Allah’ın (kendisini) gördüğünü hiç bilmiyor mu?

15- Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, andolsun biz onu alnından 
tutar sürükleriz.

16- O yalancı, günahkâr alından!

17- O zaman, haydi kendi ekibini (yardıma) çağırsın.

18- Biz de zebânîleri çağıracağız.
74 Hac suresi, 5. ayet.
75 Bakara suresi, 255. ayet.
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19- Hayır, sakın ona boyun eğme! (Allah’a) secde et ve (O’na) yak-
laş!

Alak suresinin 6. ayetiyle başlayan ikinci kısmı, Rasûlullah’ın (s.a.v.) namaz kılmaya başladığı, 
müşriklerin ileri gelenlerinden Ebû Cehil’in de onu korkutmak ve tehdit ederek engellemek istediği 
zaman indirilmiştir. 

Öyle anlaşılıyor ki peygamberlik görevinin başlamasıyla birlikte Rasûlullah (s.a.v.) Harem-i Şe-
rif’te (Kabe) Allah’ın öğrettiği tarzda namaz kılmaya başlamıştı. Mekkeli müşrikler, bundan onun 
yeni bir din takip etmeye başladığını anlamışlardı. Mekkeliler Rasûlullah’ın (s.a.v.) bu yeni tarz 
ibadetini hayretle seyrederken müşriklerin ileri geleni ve İslâm’ın en büyük düşmanlarından olan 
cehaletin babası Ebû Cehil, Allah’ın elçisini korkutmaya çalıştı.76  

Abdullah b. Abbas (r.a.) şöyle bir olayı anlatır: “Ebû Cehil dedi ki: 

‘Eğer Muhammed’in Kâbe’nin civarında namaz kıldığını görürsem ensesini ayaklarımın altına 
alacağım.’ Bu haber Rasûlullah’a (s.a.v.) ulaştığında o şöyle buyurdu: ‘Şayet böyle yapacak olur-
sa melekler onu tutup yakalarlar.’”77

Abdullah b. Abbas (r.a.) bize surenin bu bölümü ile ilgili şu bilgileri aktarıyor: 

“Bir gün Rasûlullah (s.a.v.) namaz kılmaktayken Ebû Cehil, onun yanına geldi ve dedi ki: 

“Ben sana bunu yasaklamadım mı?” 

Rasûlullah (s.a.v.) oradan ayrılırken Ebû Cehil’e çıkışarak bir şeyler söyledi. Bunun üzerine 
Ebû Cehil: 

“(Sen kime güveniyorsun?) Yemin olsun ki burada en fazla yardımcısı olanlardanım.” dedi. 
Bunun üzerine:

“Haydi taraftarlarını çağırsın, biz de zebânileri çağıracağız.” ayetleri inmiştir. 78

6–8. ayetlere baktığımızda, burada Ebu Cehil gibi doğruluktan uzaklaşmış nankör insanların 
kınandığını görüyoruz. İnsan maalesef çoğu kez sahip olduğu nimetlerin kıymetini bilmeyip azıt-
makta, bu hayatın sonunda dönüşün yine Allah’a olacağını unutabilmektedir.

İşte insanı bir embriyodan yaratıp aşamadan aşamaya geçirerek geliştiren, mükemmel bir 
şekle koyan, ona ilim ihsân ederek, bilmediklerini ve kalemle yazmayı ilham eden Allah’a karşı in-
sanın kulluk etmesi beklenirken, onun nankörlük ederek azgınlaşması asla (doğru olmaz) yakışık 
almaz. Varlığını Allah’a (c.c.) borçlu olan insanın, ona karşı böbürlenmesi, kendini zengin ve kendi 

76 Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’an (Çev. Heyet), İnsan Yayınları, İstanbul, 1986, VII, 177.
77 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’an (Alak), 96, 4; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an (Alak) 96, 1.
78 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an (Alak), 96, 2.
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kendine yeter görüp kibirlenmesi bu ayetlerle kınanmaktadır.

Yine bu sureye göre sonuçta mutlaka Allah’ın (c.c.) huzuruna varılacaktır. Dünyada iken böyle 
bir isyana düşmemek, geleceği önceden görerek kendine dikkat etmek, en büyük erdem ve ileri 
görüşlülüktür. Çünkü nihayetinde insanoğlu Rabbine döndüğünde bu tutumunun yanlışlığını anla-
yacak, ama iş işten geçecektir.

Kur’an’ın değişik yerlerinde insanın nankör, hırslı ve kendine yazık eder bir konuma düşebile-
ceği ifade edilir. Meselâ Âdiyât suresinde insanın mala olan aşırı düşkünlüğü sebebiyle Rabbine 
karşı nankör olduğu belirtilmiştir.79

9–10. ayetlerdeki “Namaz kılarken bir kulu (Muhammed’i) engelleyeni gördün mü?” sorusu 
“gördün ya, biliyorsun değil mi?” şeklinde bir dikkat çekme, kınanıp azarlanacak kişiye yönelik 
şaşırtma içeren bir ifadedir. Haber alma mahiyetindeki gerçek bir soru sorma özelliğinde değildir. 

Yani “Ey Muhammed! Ey Kur’an’a muhatap olan her insan! Baksana, Peygamber’i namaz kı-
larken engelleyen azgına! Namaz kılan bir kulu özellikle de namaz kıldığı esnada engellemek, ne 
büyük saygısızlık, ne büyük azgınlıktır.”

   Surenin İkinci Kısmını Açıklayan Örnek Bir Olay

Bu surede geçen namaz kılan kulun Rasûlullah (s.a.v.), onu engelleyenin ise 
Ebû Cehil olduğu konusunda hemen hemen hiçbir tartışma yoktur. Ebû Hureyre 
(r.a.) bize şu olayı anlatır: 

“Ebû Cehil Rasûlullah’ı (s.a.v.) namaz kılarken görürse kesinlikle onun boy-
nunu çiğneyeceğine yahut yüzünü sürteceğine dair meşhur putları Lât ve Uz-
za’ya yemin etmişti. Sonra Rasûlullah (s.a.v.) namaz kılarken, dediğini yapmak 
üzere oraya varmış, fakat birdenbire arkasını dönerek elleriyle korunup çekil-
mişti. 

“Ne oldu böyle sana?” denildiğinde:

“Onunla benim aramda ateşten bir hendek, bir korku ve birtakım kanatlar 
var.” demiştir. Rasûlullah (s.a.v.) ise bunun üzerine:

“Bana yaklaşsaydı, melekler onu parça parça yaparlardı.” buyurmuştur. 

Bunun üzerine Allah (c.c.) surenin ikinci kısmındaki ayetleri (surenin sonuna 
kadar)  indirmiştir.”80

79 Âdiyat suresi, 6-8. ayetler.
80 Müslim, Sıfâtü’l-münâfikîn, 38. 45
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11–12. ayetleri “Baksana, ya o (kul) doğru yol üzere olur yahut takvayı emrettiyse!” ifade-
leri ile  her insaflı insan, muhatap kabul edilmiştir. Şöyle denmektedir: “Allah’a ibadet eden 
kullara engel olan o kişinin hareketini gördünüz mü? İnsanları Allah’a çağıran, onların kötü 
işlerine mâni olmaya çalışan kulun doğru yolda olmadığını ne(reden) biliyorsunuz?”

Surenin dikkat çektiği hususlardan biri de takvadır. Takvâ, Allah’a saygı ile birlikte O’ndan kork-
mak, onun büyüklüğünü bilerek kötülüklerden uzak durmak, Allah’a yönelik görev ve sorumluluk-
larını kavrayıp buna uygun yaşamaktır.

Görüldüğü gibi ayetler, pek çok önemli mesaj içermektedir. Allah her şeyden haberdardır ve O, 
her yapılanın karşılığını verecektir. Burada belirtildiği gibi zalimin zulmü ile mazlumun durumunu 
Allah görmektedir. Haksızlık yapanlara da eziyet görenlere de Allah, hak ettikleri şekilde davra-
nacaktır. Bu dünyada hiç kimsenin yaptığı yanına kalmayacaktır. Her bilenin üstünde, her şeyi 
bütünüyle bilen o vardır. 81

14. ayet olan “O (adam) Allah’ın (kendisini) gördüğünü bilmiyor mu?” ifadesi, yukarıda geçen 
haddi aşmış, azgınlıkta, kötülükte ileri giden kişiye yönelik bir tehdittir. Allah onu görüp dururken, 
nasıl olur da böyle bir şey yapabiliyor? Gerçekten bilip inansa herhalde böyle yapmazdı, deniyor.

Bundan sonra sure şu ifadelerle son buluyor: “Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse andolsun biz 
onu o yalancı, günahkâr perçeminden (alnından) tutar sürükleriz. O zaman haydi, taraftarlarını 
çağırsın! Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır, sakın ona itaat etme! (Rabbine) secde et ve (ona) 
yaklaş!” 

Burada anlatılmak istenen şudur: Bu tavrından vazgeçmezse onu ateşe atarız. Buna engel 
olabiliyorsa, kurultayını, meclisini, ileri gelen dostlarını, mesai arkadaşlarını çağırsın! Bu, dine 
engel olmak isteyen inkârcılara yönelik bir meydan okuma ifadesidir.

“Nâdî”, halkın danışma gibi şeyler için konuşmak üzere bir yere toplanmaları manâsına gelir. 
Nitekim İslâm’dan önce Mekke’de Kureyş’in toplandığı bir tür parlamento / meclis denebilecek 

81 Yusuf suresi, 76. ayet.
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binaya “Dâru’n-Nedve” denirdi. “Nâdî” bu gibi yerlerde toplanan heyet demektir ki eğlence meclisi, 
kongre ekibi, loca, lokal gibi anlamlara gelir. 

Burada tam bir meydan okuma vardır. Bununla her fırsatta taraftarca çoğunluğun kendisine ait 
olduğunu söyleyerek övünen Ebû Cehil’in bu ifadesine gönderme yapıldığını düşünebiliriz. “Ze-
bânî” ve “Zebânîye”, azap meleklerine isim olmuştur. Cehennemde görevli melekleri ifade eder.

Sure, yalnız Allah’a güvenip dayanmayı, ona boyun eğmeyi emrederek sona eriyor. Secdeden 
kasıt, namazdır. Yani ey Nebî! Korkup çekinme! Namaz kılmaya devam et ve bu şekilde Rabbine 
yakınlaş. Kendini yeterli görüp, yalan ve günah bataklığına batmış ve seni namazdan alıkoymaya 
çalışan o azgını dinleme, ona aldırış etme. Rabbinin emri gereği okumaya ve ona kulluğa devam 
et.

Secde bizi Allah’a yaklaştırır. Sadece ona bağlanmayı hatırlatır. Bu yüzden ancak Alah’a secde 
edilir. Yalnız Allah’ın huzurunda secdeye kapanırız. Bir hadis-i şerifte Rasûlullah (s.a.v.) şöyle bu-
yurmuştur: “Kulun, Rabbine en yakın olduğu an, ona secde ettiği vakittir. Orada çokça dua edin!” 82

Secde, bütünüyle yakın olmanın esası olan boyun eğme ve teslimiyetin en mükemmel şeklidir. 
Rasûlullah’ın (s.a.v.) bu ayeti okuduğunda tilâvet secdesi yaptığını biliyoruz.83  Biz de aynı şekilde 
bu ayeti okuduğumuz ya da dinlediğimiz zaman tilavet secdesi yapmalıyız. 

82  Müslim, Salât, 215.
83  İbn Mâce, İkâmetü’s-salât, 71.

Biliyor musunuz?

Tilavet Secdesi; Kur’an-ı Kerim’deki secde ayetlerinden birisini okuyan veya 
duyan kimsenin yapması gereken secdedir.
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ARAŞTIRALIM

Alak Suresi’nin sonunda “(Allah’a) secde et ve (O’na) yaklaş!” ayeti var-
dır. Rasûlullah’ın (a.s.) bu ayeti okuduğunda tilavet secdesi yapmıştır. Tilavet 
secdesi nedir, araştıralım?

NOT EDELİM

Alak Suresi’nin vermiş olduğu mesajları şöyle özetletebiliriz:

1- İslâm’ın ilk emrinin yer aldığı bu sure, okumanın, ilim tahsilinin gereğini ve 
üstünlüğünü ortaya koyar. Kur’an’a göre Allah’tan (c.c.) hakkıyla ancak ilim 
sahibi kimseler saygıyla korkarlar.84  Peygamberimiz (s.a.v.) de ilim öğren-
menin her müslüman için gerekli olduğunu ifade etmiştir. 85

2-İnsan, değersiz bir sudan yaratılmış olduğu halde, çoğu zaman bunu unut-
makta ve yaratıcısına karşı nankör bir tavır takınmaktadır. Sure bize Rabbimize 
olan görevlerimizi yerine getirmemizi, ona şükrederek, sahip olduğumuz nimet-
lerin kıymetini bilmemizi tavsiye etmektedir.

3-Allah Teâlâ cömerttir, kerem ve ihsan sahiplerinin en üstünüdür. Her şeyi 
yaratan, sahip olduğu şeyleri kullara armağan eden odur. İnsana bilmediklerini 
öğreten ve öğrendiklerini saklayıp sonraki nesillere aktarması amacıyla kalem 
kullanmayı lutfeden de odur.

4-İnsan, zengin olup biraz konfor gördüğünde saygısız tavırlar içine girebil-
mekte, yolunu şaşırarak Allah’a ve onun dînini yaşamaya çalışanlara sataşıp 
hakaret edebilmektedir. Oysa gerçek değer, mal ve makam ile değil, takvâ (Al-
lah’a saygı ile boyun eğip O’nun büyüklüğünden çekinme) iledir.

5-Allah, kendi yolunda olan kimseleri koruyup gözetir. O’na, peygamberine, 
kitabına ya da dînin simgelerinden birine saldıran kimseler, cezalarını gerektiği 
şekilde mutlaka bulurlar. Meselâ, Fîl suresinde geçtiği üzere Kâbe’yi yıkmaya 
gelenler, küçücük kuşlarla helak edilmişlerdir. Rasûlullah’a (a.s.) sıkıntı veren 
Ebû Cehil de yaptıklarının cezasını çekecektir. 

84 Fâtır suresi, 28. ayet.
85 İbn Mâce, Mukaddime, 17.
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NE DERSİNİZ

Müzzemmil suresinde Kur’an’ı yavaş yavaş ve düzgün bir şekilde okumamız 
emredilmektedir. Bu emrin, okuduğunu anlama ile ne ilgisi olabilir?

Mûddessir suresinden önce Mekke’de inmiştir. Yirmi ayetten oluşur. Sure adını, birinci ayette 
geçen “örtünüp bürünen” anlamındaki “müzzemmil” kelimesinden almıştır.

Rasûlullah Efendimize şahsı ve peygamberliği ile ilgili bazı görevlerin verildiğini ifade eden 
ayetlerle başlayan surede daha sonra kıyamet günündeki olaylar, âhiretteki hesap ve ceza 
konuları anlatılmaktadır. Son olarak da sure, mü’minlerin ibadet yüklerinin hafifletildiği bilgisi ile 
son bulmaktadır.86 

86 Komisyon, Kur’an Yolu, DİB Yayınları, Ankara, 2006, V, 482.

Müzzemmil Suresi 
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Meali

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla... 

1. Ey örtüsüne bürünen! 

2–4. Geceleyin namaza kalk! Gecenin yarısından sonra; bu 
süreyi biraz azalt ya da ona ekleme yap; Kur’an’ı tane tane, hakkını 
vererek oku! 

5. Doğrusu biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahyedeceğiz. 

6. Şüphesiz gece vakti, etki ve uyum yönünden, sözün zihne 
yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. 

7. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu 
vardır. 

8. Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel!

9. Doğunun da batının da Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. 
Öyleyse yalnız O’na güvenip sığın! 

10. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan 
uzaklaş. 

11. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara 
biraz süre tanı. 

12–13. Kuşkusuz katımızda (onlar için) prangalar, yakıcı bir ateş, 
boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır. 

14. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar savrulan kum yığın-
ları halini alır. 

15. Doğrusu Firavun’a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkı-
nızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. 

16. Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır bir şekil-
de cezalandırmıştık. 

17. Siz de inkârda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden 
kendinizi nasıl koruyacaksınız? 

18. O gün gökler paramparça olacak, Allah’ın vaadi mutlaka 
yerine gelecektir. 
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19. Şüphesiz bunlar bir öğüttür; artık dileyen Rabbine ulaştıra-
cak bir yol tutar. 

20. Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte 
birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir gru-
bun da (böyle yaptığını) Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü 
belirleyen ancak Allah’tır. O sizin, vakti (tam olarak) tespit ede-
meyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık 
Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyunuz. 

Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız 
Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde diğerleri de 
Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur’an’dan kolayınıza 
geleni okuyunuz. Namazı kılınız, zekâtı veriniz, Allah rızası için 
sadaka veriniz. 

Kendiniz için önceden (bu dünyada) ne iyilik hazırlarsanız 
Allah katında onu bulursunuz; hem de daha iyi ve mükâfat yö-
nünden daha büyük olmak üzere. Allah’tan bağışlanma dileyiniz! 
Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir.
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Surenin Açıklaması

Hz. Peygamber (s.a.v.) Hira mağarasında ilk vahyi aldığında bu olaydan fevkalade 
etkilenmiş, doğruca evine gidip eşi Hz. Hatice’ye “Beni örtün, beni örtün!” demiştir. 
Onlar da sonra peygamberimizin üzerine bir örtü örtmüşler, o da heyecanı geçip ra-
hatlayıncaya kadar bu şekilde kalmıştır.87  İşte birinci ayetteki “müzzemmil” kelimesi 
onun bu halini ifade etmektedir. Hz. Peygamber örtüsüne bürünmüş bir halde du-
rurken, yine Cebrail (a.s.) gelmiş ve “Ey örtüsüne bürünen!” hitabıyla başlayan yeni 
ayetler getirmiştir. 

Bu surede geceleyin uyanıp namaz kılmak, Kur’an’ı tertil üzere okumak ve Kur’an 
ile meşgul olmak emredilmiştir. İsra suresinin 79. ayetinde de şöyle buyrulur: 

“(Ey Peygamber!) Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir 
ibadet olmak üzere (teheccüd) namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mah-
mud’a ulaştırsın.” Bu ayete göre 
gece kalkıp namaz kılmak Pey-
gamberimize farz kılınmıştır. Beş 
vakit namaz farz kılındıktan sonra 
da bu görev aynen devam etmiş-
tir. Teheccüd adı verilen bu gece 
namazı emri Peygamberimize 
özeldir. Onun ümmeti olan biz-
lerin geceleyin kalkıp bu namazı 
nafile olarak kılması ise sünnettir.

BİLGİ KUTUSU

Müzzemmil suresinde Kur’an’ın tertil üzere okunması emredilir. Tertîl, sözlük-
te “bir şeyi güzel bir şekilde sıralamak, dizmek, açığa çıkarmak ve açıklamak” 
anlamlarına gelmektedir. Burada Kur’an’ın açık ve düzgün bir şekilde, tane tane 
ve yavaş yavaş, mânası üzerinde düşünerek okunması kastedilmektedir.88  Bu 
şekilde okumak Kur’an’ı anlamaya ve mânalarını düşünmeye daha elverişli ol-
duğu için Yüce Allah böyle okumayı emretmiştir. Sevgili Peygamberimizin arka-
daşları (sahabe) onun Kur’an’ı, harflerinin hakkını vererek, ağır ağır okuduğunu 
haber vermektedirler.89  

87 Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 1; Müslim, İman, 252.
88 Yazır, Hak Dini, VIII, 397.
89 İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, Dâru’t-Turâs, Kahire, 1980, IV, 434.
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5. ayette Peygamberimize vahyedileceği belirtilen “ağır söz”den maksat Kur’an-ı Kerim’dir. 
Kur’an, Allah kelamı olduğu için yücedir. Eşsiz bir kitaptır. Bir bilgi hazinesidir, insanlığın kılavuzu, 
yol göstericisidir. Yüce Allah hem bu sebeple hem de getirdiği sorumlulukların ağırlığından dolayı 
Kur’an’a ağır söz demiştir. Hz. Peygamberimizin geceleri kalkıp namaz kılmakla emredilmesi de 
bir anlamda onun psikolojik olarak bu ağır göreve hazırlanması sayılabilir. 

6. ayette,  gece vaktinin gösterişten uzak, daha samimi bir ibadet için çok daha elverişli, sözün 
zihne yerleşmesi bakımından çok daha uygun olduğu belirtilir. Bununla gece vaktinin sessiz, ten-
ha, karanlık ve serin olması sebebiyle ibadetle meşgul olmaya daha elverişli olduğu ifade edilmiş-
tir. Gecenin huzur ve sükûnetinde kalkıp namaz kılmak, Kur’an okumak ve Allah’a dua etmenin 
de önemine işaret edilmiş olmaktadır. Gündüz vakti insan, bütün bunlar için zaman bulamadığını 
söyleyip birtakım bahaneler üretebilir. Ancak gecenin mazereti olmaz. Bu sebeple nafile namaz, 
Kur’an tilaveti ve dua etmek için gecenin gündüzden daha elverişli olduğu söylenebilir. Ayrıca 
burada geceleyin kılınan namazın, insanı mânen yücelteceği, Kur’an’ı anlayarak ve üzerinde 
düşünecek şekilde okumaya gecenin daha uygun olduğu anlatılıyor.

7. ayette de gündüz vaktinin meşgalelerine dikkat çekilmektedir. İnsanlar çalışmak ya da ih-
tiyaçlarını karşılamak için gün boyunca koşuştururlar. Bu sebeple burada Peygamberimize ve 
onun şahsında ümmetine, gündüzleri daha çok meşguliyet ve sorumluluğun olduğunu; bu se-
beple nafile namaz ve Kur’an okuma gibi ibadetler için gecenin daha elverişli bir zaman olduğu 
hatırlatılmıştır. 

8–10. ayetlere gelince; önceki ayetler, ilâhî mesajı alarak onu kendi manevî dünyasına yan-
sıtması ve insanlara tebliğ etmesi için Hz. Peygamber (s.a.v.)’i psikolojik yönden hazırlamaya 
yönelikti. Bu ayetler ise manevî hazırlıkla birlikte tebliğin nasıl yapılması ve nelere dikkat edilmesi 
gerektiğini öğretmektedir. Bunlar, daima Allah’ı anarak ondan yardım istemek, samimi kalp ile 
ona yönelmek, onun gücüne dayanmak ve koruyuculuğuna 
güvenmektir. İnkârcıların kendisi hakkında söyledik-
leri “sihirbaz, kâhin, şair, mecnun” gibi yakışıksız 
sözlere, iftiralara aldırmamaktır. Bunlara sa-
bırla göğüs germek ve böyle durumlarda 
bu tür sözleri söyleyenlerle tartışmaya 
girmemektir. 
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Bundan sonraki “Nimet içinde yüzen o yalanla-
yıcıları bana bırak!” cümlesi, elde ettikleri nimetle-
rin şükrünü yerine getirmeyen ve Allah’ın gönder-
diği Peygamber’i yalancılıkla itham eden varlıklı, 
kibirli ve baskıcı tavırlar takınan Mekke müşrikleri-
ni hedef alır. Allah Teâlâ Peygamberimize onlarla 
uğraşmasına gerek olmadığını, onların cezalarını 
kendisinin vereceğini bildirmiştir. Bu cezalandırma 
süreci bir bakıma hicretten sonra Bedir Savaşıy-
la birlikte başlamıştır. 12. ayet onların cezalarının 
dünyada sona ermediğine, ahirette de cehennem 
ateşiyle cezalandırılacaklarına işaret etmektedir. 
Kafirler, elleri kelepçeli, ayakları bağlı, boyunları-
na halkalar geçirilmiş olarak cehenneme atılacak 
ve boğazdan geçmeyen yiyeceklerle yüz yüze ka-
lacaklardır. İnsanın boğazından geçmeyen yiye-
cekler, Duhan ve Ğaşiye surelerinden öğrendiği-
mize göre zakkum ağacı ve kuru dikendir. 

13. ayetin son bölümünde suçlular için ayrıca 
mahiyeti belirtilmeyen acı verici bir azaptan söz 
edilmektedir. 14. ayette de bu cezaların, dağların 
ve yeryüzünde bulunanların şiddetli bir şekilde 
sarsılması ve dağların kum yığını haline gelmesi 
ve kıyametin kopmasıyla başlayacağı haber ve-
rilmiştir. Bütün bunlar, dünyadaki ağır cezalardan 
örnekler vererek ahiretteki cezanın ağırlık ve deh-
şetini tasvir etmeye yönelik anlatımlardır. 

Daha sonra geçmişte güç ve kuvvete güvene-
rek hak yoldan saptığı, zorbalık yaptığı ve Allah’ın 
gönderdiği peygambere karşı geldiği için cezalan-
dırılmış olan Firavun örnek verilerek, insanların 
bundan ders almaları istenmektedir. Ayetler aynı 
zamanda müşrikler için de bir uyarıdır. Hz. Musa 
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ile Hz. Peygamber’in durumları ve dini tebliğ ettikleri kimselerden aldıkları tepkiler birbirine ben-
zediği için Yüce Allah bu örneği vermiştir. 

Yüce Allah önceki ayetlerde inkârcılıkta devam edenlerin dünyada nasıl cezalandırılacağını 
Firavun örneği ile anlattıktan sonra, 17–19. ayetlerde bir örnekle kıyamet gününün şiddetini ve 
inkârcıların o günkü hallerini tasvir etmektedir. Kıyamet günü küçük çocukları ihtiyarlatacak de-
recede dehşet vericidir. İnkârlarında direnenler, kıyamet olayı karşısında tüm güçlerini kaybede-
cekler, ne yapacaklarını bilemeyeceklerdir. Artık bunlardan ders çıkarıp Allah’a giden yolu seçmek 
insanların hür iradelerine bırakılmıştır. 
Dileyen Allah’ın gösterdiği huzur ve 
mutluluk yolunu seçerek kurtuluşa 
erer, dileyen de şeytanın yolunu tercih 
ederek cezasını bulur. Hiç kimse bu 
yollardan birini seçmeye zorlanmaz.90

Surenin sonuna geldiğimizde “Artık 
Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyu-
nuz!” ifadesinin iki kez yer aldığı uzun 
bir ayetle karşılaşıyoruz. Surenin ba-
şındaki ilk ayetlerde gece namazına 
kalkılması ve bunun belli bir vakit için-
de eda edilmesi emredilmişti. Uygula-
mada hem gece namaza kalkma hem 
de istenen vakti tespit etme hususunda zorluk ortaya çıkınca sorumluluk hafifletilmiştir. Buradaki 
emir, teşvik ve tavsiye mahiyetindedir. 

“Artık Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyunuz!” ifadesi iki türlü anlaşılabilir: 

Geceleri kolayınıza gelen miktarda teheccüt namazı kılınız.

Gece namazında Kur’an’dan kolayınıza gelen miktarda okuyunuz. 

90 Komisyon, Kur’an Yolu, V, 488–489.
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Birinci anlama göre mü’minler, geceleyin belli 
bir vakte bağlı kalmadan ve farz olmaksızın 
kalkıp kolaylarına geldiği miktarda nafi-
le namaz kılarlar; ikinci yoruma göre 
ise gece kalkıp kıldıkları namaz-
da Kur’an’dan kolaylarına gelen 
miktarda ve kolay gelen ayetleri 
okurlar. Bununla birlikte bu cüm-
leyi, namazla alâkası olmaksızın, 
“Sadece Kur’an’dan kolayınıza 
gelen miktarı okuyunuz!” şeklin-
de yorumlamak da mümkündür. 

Ayetin bundan sonraki bölü-
münden anlaşıldığına göre has-
talıktan, geçim temini için veya 
başka maksatlarla yapılan yolcu-
luklardan; vatan savunması, özgürlük, bağımsızlık vb. yüce amaçlarla cihadda bulunmak gibi ma-
zeretlerden dolayı Allah Teâlâ kullarına kolaylık lütfetmiş, yani mü’minlerin gece kalkıp kolaylarına 
geldiği miktarda namaz kılmaları farz değil nâfile olmuştur.

Ayetin son bölümünde ise Yüce Allah biz mü’minlere, namazlarımızı kılmayı, zekât vermeyi, 
Allah rızası için hayır yapmayı, iyilikte bulunmayı, fakirlere karşı şefkat ve merhametle davranıp 
onlara yardım etmeyi emretmiştir. Dünyada bu gibi iyi işler yapanların âhirette bu yaptıklarının 
karşılığını kat kat alacaklarını haber vermiştir. 

Burada geçen “Namazınızı kılınız, zekâtı veriniz!” cümlesindeki namazı beş vakit namaz, zekâtı 
da farz olan zekât olarak anlamak mümkün ise de surenin tamamının Mekke döneminde inen ilk 
surelerden olduğu dikkate alındığında burada farklı düşünmek yerinde olacaktır. Çünkü beş vakit 
namaz ve belirli kurallara bağlanmış haliyle zekât ibadeti yıllar sonra farz kılınmıştır. Buna göre 
ayette, İslâm’ın beş temel şartından ikisini teşkil eden namaz ve zekât ibadetlerine ilişkin yüküm-
lülük bilincini oluşturmanın ve bunların ilk uygulamalarını başlatmanın amaçlandığı söylenebilir.
Surenin son cümlesinde de mü’minlerin  Allah’tan bağışlanma istemeleri emredilmiştir. 91

91 Komisyon, Kur’an Yolu, V, 490.
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NOT EDELİM

Müzzemmil suresinin vermiş olduğu mesajları şöyle özetleyebiliriz:

1.  n-ı Kerim, Allah’ın sözü olduğu bilinciyle tane tane, hakkını vererek okunma-
lıdır. O, ayetleri üzerinde düşünülerek okunmalı, anlaşılmalıdır.

2. Kur’an-ı Kerim, sözlerin en değerlisidir. Onun muhatabı olmak insanı yücelttiği 
gibi aynı zamanda onu sorumluluk sahibi bir birey haline getirir. 

3. Gece vakti Kur’an tilaveti, ayetleri anlamaya çalışma ve nafile ibadetler için 
daha elverişli bir zaman dilimidir. Bu vakitte yapılan ibadetler, kişiyi her açıdan yü-
celtecek, Allah katında değerli kılacaktır.

4. Allah’ın adını anıp, bütün varlığımızla ona yönelmeliyiz. Güvenilip sığınılacak 
tek varlık sadece odur. 

5. Namazın farzlarından biri de kıraattir ve bu, Kur’an’dan bir miktar öğrenip na-
mazda okumakla mümkündür.

Siz de bu sureden edindiğiniz bilgileri aşağıya not edebilirsiniz;

•  ........................................................................................................................  

• .........................................................................................................................  

• .........................................................................................................................  

• .........................................................................................................................  

• .........................................................................................................................  

•  ........................................................................................................................

Müddessir Suresi

Biliyor musunuz?

Müddessir suresi bizden her açıdan temiz olmamızı, günah ve kötülüklerden 
arınarak temiz ve saf bir benliğe sahip olmamızı istiyor.
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Sure adını, birinci ayette geçen ve “bürünüp sarınan” anlamına gelen “müddessir” kelimesin-

den almıştır. İlk döneme ait ve kısa bir sure olmasına rağmen bu sure, bir bütün olarak Kur’an’ın 

işlediği hemen hemen bütün temel kavramları ortaya koyar: Allah’ın birliği ve benzersizliği, yeni-

den dirilme ve yargılama, ölümden sonraki hayat ve onunla ilgili bütün tasvirler, insanın zayıflığı 

ve Allah’a kesinlikle muhtaç oluşu, boş gurura, büyüklenmeye ve bencilliğe karşı zaafı, her insa-

nın kendi davranış ve eylemlerinden bireysel olarak sorumlu oluşu, cennet ve cehennemin keyfî 

bir ödül veya ceza değil de kişinin yeryüzündeki hayatının doğal sonuçları olması surenin bir özeti 

sayılabilir.92 

Surede Hz. Peygamber’in hayatından bir kesit ele alınmış, ona dini tebliğ görevini yerine getir-

mesi, inkârcıları uyarması ve bu konuda karşılaşaca-

ğı sıkıntılara katlanması emredilmiştir. Kıyamet gü-

nünün sıkıntılarından söz edilmiş, Kur’an’a sihir 

ve beşer sözü diyerek onu reddeden müşriklerin 

cehenneme sürüklenecekleri haber verilmiştir. 

Surede ayrıca inkârcıların cehenneme gir-

melerinin sebebi hakkında mü’minlerle ara-

larında geçen bir konuşmaya yer verilmiş 

ve inkârcıların haktan yüz çevirmelerinin 

sebepleri anlatılarak sure sona ermiş-

tir.93 

Peygamberimiz, Hira mağara-

sında vahiy meleğinin sesini işitip 

kendisini de görünce korkusun-

dan titremeye başlamış, he-

men ailesine gelerek “Beni 

örtün, beni örtün!” demiş; on-

lar da üzerine bir örtü örtmüşler ve 

serin su serpmişlerdi. Bunun ardından “Ey 

örtüsüne bürünen!” hitabıyla

92 Esed, Kur’an Mesajı, s. 1203.
93 Komisyon, Kur’an Yolu, V, 491. 58
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başlayan Müddessir sure-

sinin ilk beş ayeti inmiştir. 

Bununla birlikte “örtüsüne 

bürünen” ifadesine mecaz 

olarak “peygamberlik kim-

liğine bürünen, bu ağır gö-

revi yüklenen” anlamları da 

verilmiştir.

“Kalk, uyar!” emri Mu-

hammed aleyhisselâmın, 

peygamber olarak tevhid 

dinini ve Allah’ın mesajları-

nı insanlığa tebliğ etmekle görevlendirilişinin ilanıdır. Rasûlullah, bu emri aldıktan sonra insanları 

tevhid dinine çağırmaya başlamış, son nefesine kadar da bu görevini sürdürmüştür. “Sadece 

Rabbinin büyüklüğünü dile getir!” emri, tevhid dininin en önemli unsuru olan “Allah’ın birliğine 

iman ve ona kulluk” esasını ortaya koymaktadır.

İslâm’ın bu temel ilkesinin hemen ardından gelen “Elbiseni temiz tut!” emri, bizler için maddî 

olarak giysilerimizi her türlü pislikten temiz tutmayı, manevî olarak da güzel ahlâkla bağdaşmayan 

davranışlardan ve günahlardan arınmamızı ifade eder. 

Buradaki maddî temizlik geneldir ve bütünüyle beden temizliği, ev, cadde, işyeri, cami vb. özel 

veya ortak alanların temizliğine işaret eder.

5. ayetteki “Her türlü pislikten uzak dur!” cümlesi dış temizlikten sonra inanç ve ahlâk temizliği-

ni, iç arınmayı vurgulamaktadır. İnanç kirliliklerini, putları, kötü ahlâkı ortadan kaldırmayı emreder. 

Dolayısıyla bu iki ayette, etkileyici bir üslûpla, Peygamberimize ve onun şahsında bütün Müslü-

manlara hem maddî hem de manevî temizlik emredilmiştir. Bu emrin, ilk inen ve Hz. Peygambe-

rimizi elçilik görevine hazırlayan ayetlerde yer alması da ayrıca anlamlıdır.
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6–7. ayetleri şöyle anlamak mümkündür: Ey Peygamber! Sakın şerefli ve değerli peygamber-

lik vazifesinin zorluklarını çok görme, bunlara gönül rızası ile katlan. Karşılığında daha fazlasını 

bekleyerek iyilik etme. Fakir fukaraya yaptığın yardımı çok görme, fakirleşmekten korkmayan 

kimselerin verdiği gibi sen de çokça ver. Görüldüğü gibi Hz. Peygamber’in, insanlığı uyarma gö-

revini yerine getirirken birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalacağına işaret edilmiş ve Allah’ın rızasını 

kazanmak için bu sıkıntılara sabretmesi gerektiği emredilmiştir. 

11–17. ayetlerin Mekkeli müşrik Velîd b. Muğîre hakkında indiği belirtilmiştir. Kureyş’in ileri ge-

lenlerinden olan Velîd’in çok sayıda oğlu vardı ve Velid oldukça zengindi.94  Buna rağmen Allah’ın 

kendisine armağan ettiği nimetlere şükretmek bir yana, Allah’a ve Peygamber’e karşı nankörlük 

etmiş, İslâm’ı yok etmek isteyenlere öncülük edenler arasında yer almıştı.

Ayet, Velîd b. Muğîre’nin şahsında herkes için geçerli olan şu mesajı vermektedir: Nimete karşı 

şükretmek, nimet sahibine minnettar olmak en yalın ahlâkî ödevlerden biri olup, aklın ve adale-

tin bir gereğidir. Sıradan birinin alelade yardım ve iyiliğine bile minnettar olup teşekkür ederken; 

varlığımızı, hayatımızı, sahip olduğumuz, yararlandığımız her türlü maddî ve manevî nimet ve 

imkânları bize ihsan eden Allah’a minnettar olmamak, şükretmemek, ibadet etmemek büyük bir 

nankörlüktür. Özellikle Allah’ın varlığını ve birliğini tanımamakta öteye geçerek, inkâr, şirk ve zul-

me öncülük etmek bütün nankörlüklerin ve haksızlıkların en ağırıdır. 

Müşrikler Hz. Peygamber’e ve tebliğ ettiği Kur’an’a karşı nasıl bir tavır takınmaları gerektiğini 

Velîd b. Muğîre’ye sormuşlar, o da düşünüp taşındıktan sonra Hz. Peygamber’in bir sihirbaz, 

Kur’an’ın da önceki sihirbazların bir sihri, bir insan sözü olduğunu insanlar arasında yaymalarını 

tavsiye etmiştir. İşte 18–25. ayetlerde Velîd b. Muğîre örneğinde Kur’an’a karşı benzer şekilde 

inkârcı tutum sergileyenler kınanmış; 26–30. ayetlerde ise hak ettikleri ahiretteki ceza özetlen-

miştir. 

94 Komisyon, Kur’an Yolu , V. 491.

60

6. Sınıf



Allah Teâlâ kitapları ve peygamberleri vasıtasıyla insanlara doğru yolu göstermiştir. Onun irşat 

ve yardımlarından yararlananlar doğru yolu bularak kurtuluşa ererler; kendi iradeleriyle Allah’ın 

emrine karşı geldikleri ve nefislerine uydukları için Allah’ın hidayet ve yardımından faydalanama-

yanlar da dünya ve ahirette huzurlu olamazlar.

32–37. ayetlerde Yüce Allah gece karanlığında dünyayı aydınlatan ay, aydınlanmak üzere olan 

gece, aydınlanıp ışığı her tarafa yayılmış olan sabah üzerine yemin ederek, bir yandan bu tabiî 

kanıtlara, bir yandan da 36. ayetteki uyarıcının önemine dikkat çekerek Allah’ı ve ahireti inkar 

edenleri ikaz etmiştir. 38–48. ayetlerde iman veya inkâr konusunda yapılan tercihin sonuçları 

anlatılmakta, kişinin tercihine göre cennetteki nimetlere kavuşacağı veya cehennemdeki azaba 

sürükleneceği bildirilmektedir. 

Surede cenneti hak edenler “ashabu’l-yemîn” tamlamasıyla ifade edilmiştir. Bu tamlama, 

Kur’an’da genellikle iman ve amelleriyle gerçeğin ve erdemin tarafında olanları ifade eder. Bu 

deyim, “âhirette amel defterleri sağ taraflarından verilenler, mü’minler, melekler, dünyada hayırlı 

işler yapanlar, dürüst, erdemli” gibi anlamlar çağrıştırır. Özetle Allah’ın iradesine uygun bir inanç 

ve amel çizgisi benimseyip, hayat boyu bu çizgisini sürdüren mü’minler cennete kavuşacaklardır. 

Bundan sonraki 43–47. ayetlerde sıralanan günahkârların özellikleri, bir bakıma cenneti hak 

eden inananların özelliklerini de ortaya koymaktadır. Hayatlarının sonuna kadar namazlarını kı-

lan, yoksulu doyuran, yanlış inançlardan ve kötü davranışlardan uzak duran, ceza gününe inanan 

kimseler cennetle ödüllendirileceklerdir.95

95 Komisyon, Kur’an Yolu, V, 500-510.
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Surenin sonunda Kur’an ayetlerinin öğüt ve uyarı olduğu gerçeğine işaret edilmektedir. Sami-
miyet ve iyi niyetle öğüt almak, gerçeği bulmak isteyenlerin, aradıklarını Kur’an’da bulacakları bil-
dirilmiştir. Kuşkusuz her şey Allah’ın dilemesine, izin ve imkân vermesine bağlıdır. Ayetler uyarıcı 
olarak Kur’an’ın gönderildiğini ifade ettiği gibi başka kitap gönderilmeyeceğine, dünya ve âhiret 
mutluluğu için Kur’an’ın yeterli olduğuna da işaret etmektedir. 96

96 Komisyon, Kur’an Yolu, V, 501.

NOT EDELİM

Müddessir suresinin vermiş olduğu mesajları şöyle özetleyebiliriz:

1. İslam her açıdan temizliği emreden bir dindir. 

2. Kıyamet, bu dünyayı iyi değerlendirmeyenler için çok zorlu olacaktır.

3. İnsan, bu hayatta nasıl yaşarsa, ahirette kendisine ona göre bir son hazırlamış 
olur. 

4. Namaz kılmamak, zekât ve sadaka görevlerini ihmal edip yoksulu doyurma-
mak; günahlara dalıp hesap gününü unuturcasına yaşamak, tevbe edilmezse kişi-
nin cenneti kaybetmesine yol açacaktır.

Siz de bu sureden edindiğiniz bilgileri aşağıya not edebilirsiniz;

•  ......................................................................................................................... 

•  ......................................................................................................................... 

•  ......................................................................................................................... 

•  ......................................................................................................................... 

•  ......................................................................................................................... 
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3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum

Taha suresi, 114. ayet:

Allah, Kur’an’da içtenlikle yapılan duaları mutlaka kabul edeceğini müjdeler. Dua ile onun ka-
tında değerimizin artacağını bildirir. Bize nasıl dua edeceğimizi örnek dualarla öğretir. Bu dua-
lardan biri de Kur’an’ın Taha suresinin 114. ayetinde yer alır. Şimdi Allah’ın kendisine Kur’an’ı 
indirirken Peygamberimize öğrettiği bu duayı öğrenelim ve Yüce Rabbimizden biz de bilgimizin 
artmasını isteyelim. 

“Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir. 

(Ey Muhammed!) Kur’an sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce (unutma korkusu ile) 
Kur’an’ı okumada acele etme; 

“Rabbim! Benim ilmimi artır!” de.”

4. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: 

Dua

Dua, sahip olduğumuz en büyük hazinedir. Bizi rahatlatan, yalnızlıktan kurtaran, hayata tu-
tunduran en büyük nimettir. Yanı başında her an kendisini görüp gözeten bir Yüce Yaratıcı’nın 
varlığını hissetmek, inanan insanın en büyük dayanağı ve tesellisidir.

BİLGİ KUTUSU

Biliyor musunuz? Dua bizi yaratan ve sahip olduğumuz her şeyi bize ar-
mağan eden Rabbimizle kurduğumuz iletişimdir. O, her an yanı başımızda-
dır. Bu yüzden kesinlikle yalnız olmadığımızı bilmeliyiz. İster sessizce ister 
yüksek sesle her istediğimiz anda Allah’a halimizi arz edebilir, isteklerimizi 
ona iletebiliriz. Rabbimizle kuracağımız bu diyalog, aynı zamanda bizi ona 
yaklaştıracaktır. 

DÜŞÜNELİM

Annenizden ya da babanızdan çokça duyduğunuz dualar var mı? Onların 
duasını almak sizi nasıl etkiliyor?
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Kur’an’a göre insanları diğerle-
rinden ayıran, kula Allah katında 
saygınlık kazandıran özelliklerden 
birisi de duadır, Allah’a yöneliştir. 
Bu konuyla ilgili Furkan suresinin 
77. ayetinde şöyle buyrulur: “(Ey 
Muhammed!) De ki: Duanız ol-
masa Rabbim size ne diye de-
ğer versin!” Duamız, yalvarıp ya-
karmamız, ibadet hayatımız, yani 
en genel ifadesiyle kulluğumuz 
yoksa Allah katında özel bir mua-
mele görmeyi beklemeye de hak-
kımız kalmamış oluyor.

Dua, Kur’an’ın değindiği en temel konulardan biridir. Dua bir çağrıdır, sesleniştir, Allah’a halimi-
zi arz etmektir. Allah’a bağlılıktır, teslimiyettir. Onu anmak ve yüceltmektir. 

Kur’an, bize dua hakkında çok önemli mesajlar verir. Meselâ kime ve nasıl dua edileceğini an-
latır. İçtenlikle ve uygun bir ses tonuyla sabah-akşam dua etmeyi tavsiye eder. Bunu ifade eden 
ayetlerden birkaçı şöyledir:

“Rabbinize alçak gönüllülükle ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.”97 

“Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret 
ve gafillerden olma!” 98

Kur’an bize Allah’a onun en güzel isimleriyle yönelmeyi öğretir:

“De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağı-
rırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler onundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da 
kısma. İkisinin ortası bir yol tut.”99

97 A’raf suresi, 55. ayet.
98 A’raf suresi, 205. ayet.
99 İsra suresi, 110. ayet.

DÜŞÜNELİM

Dualarımızda Allah’tan ne istemeliyiz? Sadece dünya hayatına yönelik 
geçici şeyler mi? Bu konuda neler söylersiniz?
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“En güzel isimler Allah’ın-
dır. O’na o güzel isimleriyle dua 
edin…100  

Layıkıyla yapılan dua, Allah tara-
fından mutlaka kabul görür: “Rabbi-
niz dedi ki: “Bana dua edin, size 
karşılık vereyim…”101

Kur’an, Allah’ın kuluna son derece 
yakın olduğunu, kul ile Allah arasında 
bir aracının olmadığını ve bizim doğ-
rudan ona yönelebileceğimizi söyler. 
Şöyle ki:

 “Kullarım, sana beni sorarlarsa, 
(bilsinler ki), gerçekten ben (onla-
ra çok) yakınım. Bana dua edince, 
dua edenin duasına cevap veririm. 
O halde, doğru yolu bulmaları için 
benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.”102

“Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz 
ona şah damarından daha yakınız.”103

Kur’an, bize hangi ifadelerle ve ne şekilde dua edeceğimizi de öğretir. Henüz Kur’an’ın başın-
da Fatiha suresinde, yani namazlarımızın bütün rekâtlarında Rabbimize şöyle dua ederiz: 

“Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve 
sapıklarınkine değil!”104

Al-i İmran suresinin 8. ayeti de ilme / erdeme ulaştıktan sonra yoldan çıkmamayı isteyeceğimiz 
bir duayı içerir: “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katın-
dan bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok ihsan edensin.”

Duaya sadece sıkıntılı anlarımızda değil her zaman devam etmeliyiz. Kur’an bunu şöyle ifade 
eder:

“İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayak-

100 A’raf suresi, 180. ayet.
101 Mü’min suresi, 60. ayet.
102 Bakara suresi, 186. ayet.
103 Kaf suresi, 16. ayet.
104 Fatiha suresi, 6-7. ayetler.
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ta iken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine do-
kunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara, yapmakta 
oldukları şeyler, böylece süslenmiş/hoş gösterilmiştir.”  105

Dualarımızda isteklerimiz sadece bu hayata dair olmamalıdır. Kur’an bunu şöyle ifade eder: 

“İnsanlardan, “Ey Rabbimiz! bize (vereceğini) bu dünyada ver!” diyenler vardır. Bunların 
âhirette bir nasibi yoktur. Onlardan, “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik 
ver ve bizi ateş azabından koru!” diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip 
vardır. Allah, hesabı çok çabuk görendir.” 106

Zikir

“Zikir” sözlükte “anmak, hatırlamak anlamına gelir. Allah’ı anmak ve hatırlamak, onu unutma-
maktır. Allah ismini, Allah isminin geçtiği tekbir ve tesbih sözlerini söylemektir. “La ilahe illallah” 
(tehlil) ve “el-hamdü lillah” (tahmid) cümlelerini tekrarlamak da zikirdir, Allah’ı anmaktır.

105 Yûnus suresi, 12. ayet.
106 Bakara suresi, 200-202. ayetler.

          DÜŞÜNELİM, ARAŞTIRALIM

Süleyman Çelebi’nin Peygamberimizin doğumunu anlatmak üzere kaleme 
aldığı meşhur Mevlid adlı eserinin ilk mısraları Allah’ı anma konusuyla ilgilidir. 
Aşağıda verilen kısmı okuyunuz. Bilmediğiniz kelimeleri öğretmeninize sorunuz.

Allah adın zikredelim evvela, 
Vacib oldu cümle işte her kula.

Allah adı olsa her işin önü,
Asla ebter olmaz o işin sonu.

Zikri tekrar eyle mütemadiyen!
Her murada erişir Allah diyen.
 

Kim ki, Allah adını önce ana,
Her işi kolay eder Allah ona.

Bir kez Allah dese aşkla lisanın,
Kalmayıp dökülür bütün günahın.

Haramı bırakıp, helal yemeli,
Şükredip her zaman Allah demeli.

66

6. Sınıf



Zikir, Allah’ın yüceliğini dile getirmek ve manevî açıdan yükselmek amacıyla yapılır. Kur’an’da  
Allah’ı zikreden mü’minlerden övgüyle söz edilmiş ve kendileri için mağfiret ve büyük mükâfatlar 
bulunduğu müjdesi verilmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) de zikrin en faziletlisinin “lâ ilâhe illallâh” olduğunu söyleyerek,107  tev-
hid kelimesi ile zikirde bulunmanın önemine dikkat çekmiştir. 

Zikir, dil, kalp ve beden ile olmak üzere üç çeşittir. Dil ile zikir, Allah’ı güzel isimleri ile anmak, 
ona hamdetmek, tesbihte bulunmak, dua etmek ve Kur’an okumaktır. 

Beden ile zikir, bütün organların Allah’ın emirlerine uyması ve yasaklarından kaçınması ile olur. 

Kalp ile zikir ise Allah’ı gönülden çıkarmamaktır.  108

Kur’an’a göre Allah’ı anmak ibadetlerin en büyüğüdür.109  Unutmayalım ki, biz Allah’ı anarsak, 
o da bizi anacak, bize daha çok destek olacaktır. 110

Tesbih

Bir işi bitirmek, geçimi için çalışıp çabalamak, koşuşturmak, uyumak, sakınmak, dinlemek ve 
çok söz söylemek anlamlarındaki “s-b-h” kökünden türeyen tesbih kavramı, bir şeyi yücelterek 
kötülüklerden ve noksanlıklardan soyutlamak demektir. 

Tesbih; Kur’an’a göre “Sübhanallah” (Allah’ı eksik sıfatlardan arındırırım) demek ve namaz 
kılmak” anlamlarına gelir. Allah’ı güzel isimleriyle anmak, onu yüceltmektir. 

“Sübhanallah” sözü, sonradan yaratılmış olmak, eşi ve benzeri olmak, zulüm, âcizlik ve ortağı 
bulunma gibi ilâhlıkla bağdaşmayan her türlü noksanlıktan Allah’ı arındırır, yüceltirim demektir.

107 İbn Mâce, Edeb, 25.
108 Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB Yayınları, Ankara, 2006, s. 715–716.
109 Ankebut suresi, 45. ayet.
110 Bakara suresi, 152. ayet.

DÜŞÜNELİM

Kur’an’a göre bütün varlıklar Allah’ı anmakta, O’nu tesbih etmektedir. 
Bizim dışımızdaki varlıkların Allah’ı tesbihi acaba nasıldır? Düşününüz.
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Tesbih kavramı, Kur’an’da 
“Sübhanallah”, “sübhane-
ke”, “sübhanehu”, “sübhane 
Rabb’î”, “sübhane Rabb’ina”, 
“sübhanellezî…” ifadeleri 
ile yer alır. Yaklaşık doksan 
kadar ayette kullanılmış ve 
bu kavramla bütün melekle-
rin (A’râf, 206), mü’minlerin 
(Secde, 15), akıllı insanların 
(Âl-i İmrân, 191), göklerde 
ve yerde bulunan her şeyin 
(İsrâ, 44) Allah’ı tesbihleri söz 
konusu edilmiştir.  111

O halde tesbih, Kur’an’a göre yalnızca kulların yerine getirdiği bir görev değildir. Saf, Haşr, 
Hadid, Teğabun ve Cuma gibi pek çok surenin ilk ayeti bunu ifade eder: 

“Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. Mülk yalnızca O’nundur, hamd de ona 
mahsustur. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” 112

İsra suresinin 44. ayeti ise biz fark etmesek de her varlığın kendi hal diliyle Allah’ı tesbih etti-
ğini kesin bir dille ortaya koyar : “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tesbih 
ederler. Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O, 
halîm’dir (hemen cezalandırmaz), çok bağışlayandır.”

Birçok ayette Allah’ın tesbih edilmesi emredilmiştir. Bu ayetlerden biri şöyledir: 

“Onu sabah akşam tespih edin!” 113

Allah’ı tesbih etmek, farkındalık isteyen bilinçli bir eylemdir. Bu yüzden “Sübhanallah, el-Ham-
dülillah, Allahu Ekber” dediğimiz anlarda ne yaptığımızın ve ne dediğimizin bilincinde olmalı, içi-
mizden gelerek, yavaş yavaş Allah’ı anmaya özen göstermeliyiz.

111 Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 653.
112 Teğabun suresi, 1. ayet.
113 Ahzâb suresi, 42. ayet.
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Secde

Sözlükte “itaat ve tevâzu içinde eğilmek, boyun eğmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek” 
gibi anlamlara gelen secde, dinî bir kavram olarak, Allah’ın emirlerine boyun eğmek, Allah’a kulluk 
etmek maksadıyla ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnın yere konması demektir.

Kur’an-ı Kerim’de secde kelimesi, itaat etmek, boyun eğmek anlamında kullanılmıştır. Yüce 
Allah, “Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaç-
lar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde ediyor; birçoğunun üzerine de azap hak 
olmuştur. Allah kimi hor ve değersiz kılarsa, artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. 
Şüphesiz Allah dilediğini yapar.”114; 

“Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Al-
lah’a boyun eğer.”115 buyurmuştur.

Namaz içerisinde secde yapmak namazın rükünlerinden olup farzdır. Tilâvet secdesiyle sehiv 
secdesi ise, müstakil olarak yapılan secdeler olup vaciptir. Ayrıca, bir nimete nail olmaktan veya 
bir felâket ve musibetten kurtulmaktan dolayı yapılan şükür secdesi de müstakil bir secde olup, 
müstehaptır. 116

Kur’an-ı Kerim birçok ayette 
rükû ve secdeden bir arada bah-
seder. Her ikisi de namazın içinde-
ki farzlarındandır ve Allah’a bağlı-
lığı, sadece 

O’na boyun eğmeyi simgeleyen 
eylemlerdir. Bunu belirten ayetler-
den biri şudur: 

“Ey iman edenler, rükû edin 
ve secde edin!..”117

Secde yalnızca Allah’a yapılır, 

114 Hac suresi,18. ayet
115 Ra’d suresi, 15. ayet.
116 Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 582–583.
117 Hac suresi, 77. ayet.
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sadece Allah’ın hakkıdır. Ondan başkasına boyun eğilmez. Secde aynı zamanda, Allah’ın emir-
lerine uymak, onun evrene koyduğu kanunlara itaat etmek, Allah’ın Rab oluşuna teslim olmak 
demektir. Kâinattaki bütün varlıklar isteyerek veya istemeyerek Allah’a secde ederler. Bunu ifade 
eden ayetlerden bazıları şunlardır:

 “Göklerde ve yerde olanların hepsi, Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve 
insanların çoğunun Allah’a secde ettiklerini görüyor musun?”118

“Göklerde ve yerde her ne varsa –isteyerek de olsa, istemeyerek de olsa- Allah’a secde 
ederler. Sabah akşam onların gölgeleri de (Ona secde ederler).”119

Peygamberimizin bize öğrettiğine göre secde hali, Rabbimize en yakın olduğumuz andır.120 

 Bu sebeple secdelerimizi uzun tutmalı, secde anında çokça dua etmeliyiz. “Sübhane Rabbi-
ye’l-A’la” tesbihini beşe, yediye kadar artırdıkça Allah’a olan yakınlığımızın süresini de uzattığımı-
zı bilmeliyiz.

118 Hac suresi, 18. ayet.
119 Ra’d suresi, 15. ayet.
120 Müslim, Salât, 215.

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

1. Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumanın önemi 
nedir? Söyleyiniz.

2. Tecvid ilminin faydası nedir? Anlatınız.

3. Alak suresinde hangi mesajlar verilmektedir. 
Söyleyiniz.

4. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail kıssasından neler 
öğrendiniz? Kısaca özetleyiniz.

5. Kur’an’da ne gibi dualar yer alır? Örnek veriniz.

6. “Secde” kavramı ne anlama gelir? Açıklayınız.

7. Allah’ı anmak nasıl olur? Anlatınız.
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