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Doğrusunu Allah bilir… 

 

  

 
 
 

İniş Sırası :49 Tertip Sırası :28 Ayet Sayısı :88 İndiği Yer : Mekke 

 
Adını 25. Ayetindeki Kasas kelimesinden alan sure 88 ayettir. Nüzul sıralamasında da tertip 

sıralamasında da Neml Suresinden sonraya yerleştirilmiştir. Mekke döneminin ikinci 

evresinde A’raf-En’am arasında inen surelerdendir ve bu dönemde inen surelerin 

karekteristik özelliğini yansıtır. Buhari’de yer alan bilgilere göre bu sure Ebu Talib’in ölüm 

yılına denk gelmektedir. 
 
Tevhid, vahiy, nübüvvet ve ahiret gibi konular ele alınırken, müşriklerin mucize beklentileri, 

ilahi ayetler en geniş anlamıyla ortaya konarak cevaplanır. Gaybi ayetler dehşetle 

vurgulanırken olgusal ayetler gözler önüne serilir. 
 
Örnek olarak anlatılan kıssalar üzerinden Hz. Peygamber ve arkadaşlarına sabır, ümit ve 

güven telkin edilirken zalimler ve onlara arka çıkanlar şiddetle tehdit edilir. 

 
 

نِِ ّللَاِِ بِْسمِِ الَرِحيمِِ الَرْحم َٰ  

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i) 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
 
 

(Kassas 49-28/1) 
 
 

 ٰطٓسٓم ۜٓ
Tâ-Sîn-Mîm 

 

Tâ, Sîn, Mîm. 
  
 
 
 

(Kassas 49-28/2) 
 

۪بينِۜٓ اْلِكت ابِۜٓ ٰاي ات ۜٓ تِْلك ۜٓ اْلم   
Tilke âyâtu-lkitâbi-lmubîn(i) 

 

Bunlar, Kitab-ı Mübîn’in (apaçık Kitab’ın) Âyetleri’dir. 

 
 
Apaçık: Herkesin anlayabileceği  
 

(Kassas 49-28/3) 

KASSAS SURESİ 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
 

فِْرع ْون ۜٓ م وٰسى ن ب اِۜٓ ِمنْۜٓ ع ل ْيك ۜٓ ن تْل وا ق ِۜٓ و  ي ْؤِمن ون ۜٓ ِلق ْوم ۜٓ بِاْلح   
Netlû ‘aleyke min nebe-i mûsâ ve fir’avne bilhakki likavmin yu/minûn(e) 

 
 
İman edecek bir toplum için Musa ile Firavunun haberinden bir kısmını* sana bir 

amaç ile [tilavet] etmekteyiz (okuyup aktarmaktayız). 

 
Ayette yer alan [min nebei] ifadesindeki [min] edatı, En‘âm 6:34, A‘râf 7:101; Hûd 11:120 

ve Tâhâ 20:99’da da olduğu gibi anlatılan kısmın kıssanın sadece bir bölümü olduğunu, 
olayların bütününün anlatılmadığını göstermektedir.  

 

 

(Kassas 49-28/4) 

 
 

ۜٓ فِْرع ْون ۜٓ اِن ۜٓ ع ل ۜٓ اْْل ْرِضۜٓ فِي ع ل  ج  ا و  ائِف ةًِمْنه مْۜٓ ي ْست ْضِعف ۜٓ ِشي عًا ا ْهل ه  ا ْبن ۜٓٓ ي ذ ب ِح ۜٓ ط ٓ

ي ْست ْحي۪ۜٓ اء ه مْۜٓ اء ه ْم ۜٓ و  ْفِس۪دين ۜٓ ِمن ۜٓ ك ان ۜٓ اِن ه ۜٓ نِس ٓ اْلم   
İnne fir’avne ‘alâ fî-l-ardi vece’ale ehlehâ şiye’an yestad’ifu tâ-ifeten minhum 

yużebbihu ebnâehum veyestahyî nisâehum(c) innehu kâne mine-lmufsidîn(e) 

 
Şüphesiz ki Firavun, o yerde (Mısırda) zorbalaşmış, erkek çocuklarını kestirip 

kadınlarını sağ bırakarak (ve) her birini (her grubu) zayıf düşürerek halkını çeşitli 

gruplara ayırmıştı. Şüphesiz ki o (Firavun) bozgunculardandı. 

 
 
 

(Kassas 49-28/5) 
 
 

ن ۪ريد ۜٓ ن ۜٓ ا نْۜٓ و  ن ْجع ل ه مْۜٓ اْْل ْرِضۜٓ فِي اْست ْضِعف وا ال ۪ذين ۜٓ ع ل ى ن م  ن ْجع ل ه م ۜٓ و  ةًو  اۜٓ ا ئِم  اْلو 

 ِر۪ثين  ۜٓ
Venurîdu en nemunne ‘alâ-lleżîne-stud’ifû fî-l-ardi venec’alehum e-immeten 

venec’alehumu-lvâriśîn(e) 

 
Biz ise o yerde, zayıf düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve 

onları (o topraklara) mirasçı kılmak istiyorduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                   Sayfa 1262 

 

 

 
Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

(Kassas 49-28/6) 
 
 

ن ۜٓ ك ِ ن م  ن ِري ۜٓ اْْل ْرِضۜٓ فِي ل ه مْۜٓ و  ان ۜٓ فِْرع ْون ۜٓ و  ه ام  ا و  ن ود ه م  ج  اك ان وا ِمْنه مْۜٓ و  ي ْحذ ۜٓ م 

ون ۜٓ  ر 
Venumekkine lehum fî-l-ardi venuriye fir’avne vehâmâne vecunûdehumâ 

minhum mâ kânû yahżerûn(e) 

 
Ayrıca onları o yerde hâkim kılmak; Firavun, Haman* ve ordularına korktukları 

şeyi göstermek de (istiyorduk). 
 
[Hâmân] kelimesi isim değil de bir “unvan” olarak, yüksek sınıftan rahiplere verilen “Hâ 

Amen” unvanının Arapça’ya geçmiş şeklidir. hâmân, Firavun’un veziriydi, Kasas 28:38. 

ayette de yer aldığı üzere tuğla işleri yapmayı bilen birisiydi.  
 
 

(Kassas 49-28/7) 
 

ْين ٓا ا ْوح  وٰسٓى ا م ِۜٓ اِٰلٓى و  ۜٓ فِي ف ا ْل۪قيهِۜٓ ع ل ْيهِۜٓ ِخْفتِۜٓ ف ِاذ ا ا ْرِض۪عيِه ۜٓ ا نْۜٓ م  ْل  و  ا۪في اْلي م ِ ت خ   
ٓۜ ْل  ۪ني ۜٓ و  ادُّوه ۜٓ اِن ا ت ْحز  اِعل وه ۜٓ اِل ْيكِۜٓ ر ٓ ج  ْرس ۪لين ۜٓ ِمن ۜٓ و  اْلم   

Ve evhaynâ ilâ ummi mûsâ en ardi’îh(i)(s) fe-iżâ ḣifti ‘aleyhi fe elkîhi fî-lyemmi 

velâ teḣâfî velâ tahzenî(s) innâ râddûhu ileyki vecâ’ilûhu mine-lmurselîn(e) 

 
Musa’nın annesine,1 “Onu emzir; onun hakkında korktuğunda2 onu denize 

(nehre) bırak; (başına bir şey gelmesinden) korkma ve hüzünlenme! Şüphesiz ki 

biz onu sana geri döndürecek ve kendisini elçilerden biri yapacağız!” diye 

vahyetmiştik3 (bildirmiştik). 
 
 
1 Bu ayetler (7-13), Tâhâ 20:38-40. ayetlerle okunmalıdır. Tevrat’a göre Hz. Musa’nın 

annesi, Levi kabilesinden Yokebed’dir (Kitab-ı Mukaddes, Çıkış: 2:1, 6:16-20, 7:7, 15:20; 

Sayılar, 26:59; I. Târihler, 23:12-14). 

 

2 Buradaki korku dönem itibariyle Firavun’un erkek çocuklarını öldürtmesinden 

kaynaklanmaktaydı 
 

3 Buradaki [evhaynâ] fiili muhatap bir peygamber olmadığı için bilinen anlamda 

“vahyetmek” değil de “bildirmek” şeklinde yorumlanmalıdır.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

(Kassas 49-28/8) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

ا ل ه مْۜٓ ِلي ك ون ۜٓ فِْرع ْون ۜٓ ٰال ۜٓ ف اْلت ق ط ه ٓۜٓ نًا ۜٓ ع د وًّ ز  ح  ا فِْرع ْون ۜٓ اِن ۜٓ و  ن ود ه م  ج  ان و  ه ام  ك ا و 
اِطـ۪ ين ۜٓ ن وا خ   

Feltekatahu âlu fir’avne liyekûne lehum ‘aduvven vehazenâ(en)(k) inne 

fir’avne vehâmâne vecunûdehumâ kânû ḣâti-în(e) 

Firavun ailesi (sonunda) kendilerine bir düşman ve bir üzüntü kaynağı (olacağını 

bilmeden) onu (Musayı) bulup almışlardı.1 Şüphesiz ki Firavun, Haman ve 

askerleri suçlu insanlardı. 

 

1 Benzer bir kalıpta ([yeltekıt]) bir kez de Yûsuf 12:10’da geçen [iltekata] fiili “bir şeyin 

tesadüfen bulunması” veya “yitik olarak bulunması” demektir.  

 

 

(Kassas 49-28/9) 
 
 
 

ق ال تِۜٓ ا ت ۜٓ و  ت ۜٓ فِْرع ْون ۜٓ اْمر  ل ك  ۜٓ ۪لي ع ْين ۜٓ ق ر  ۜٓ و  ل دًا ن ت ِخذ ه ۜٓ ي ْنف ع ن ٓاا وْۜٓ ا نْۜٓ ع ٰسٓى ت ْقت ل وه  ۜٓ ْل  ه مْۜٓ و  و   
ٓۜ ون ۜٓ ْل  ي ْشع ر   

Vekâleti-mraetu fir’avne kurratu ‘aynin lî velek(e)(s) lâ taktulûhu ‘asâ en 

yenfe’anâ ev netteḣiżehu veleden vehum lâ yeş’urûn(e) 

 
Firavunun hanımı1 (Asiye, Musa’yı görünce) “(Bu bebek) benim için de senin için 

de göz aydınlığı (olabilir); onu öldürmeyin! Belki bize yararı dokunur veya onu 

evlat ediniriz.” demişti.2 Oysa onlar (işin sonunun) farkına varmamışlar(dı). 
 
1 Hz. Musa nehirden alınınca Firavun’un hanımı olan Hz. Âsiye bunu göz aydınlığı vesilesi 

edinmişti. Yüce Allah Tahrîm 66:11’de Hz. Âsiye’yi müminlere örnek göstererek, onun 

sağlam duruşunun örnek alınması gerektiğine dikkat çekmektedir. 

 

2 Firavun’un hanımının bu sözü Hz. Yusuf’u köle pazarından satın alan Aziz’in sözlerine 

benzemektedir. Ayet için bkz. Yûsuf 12:21.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(Kassas 49-28/10) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

ا ْصب ح ۜٓ ۜٓ بِه۪ۜٓ ل ت ْب۪دي ك اد تْۜٓ اِنْۜٓ ف اِرًغا ۜٓ م وٰسى ا م ِۜٓ ف ٰؤاد ۜٓ و  ب ْطن ا ا نْۜٓ ل ْوْل ٓ ا ر  ِلت ك و ع ٰلىق ْلبِه 

ْؤِم۪نين ۜٓ ِمن ۜٓ ن ۜٓ اْلم   
Veasbeha fu-âdu ummi mûsâ fâriġâ(an)(s) in kâdet letubdî bihi levlâ en 

rabetnâ ‘alâ kalbihâ litekûne mine-lmu/minîn(e) 

 
 
Musa’nın annesinin kalbi korku dolmuştu. İnanıp güvenenlerden olması için 

kalbine dayanıklılık vermemiş olsaydık neredeyse işi açığa vuracaktı. 
 
 
Kalbine dayanıklık vermek: Annesinin kızına “onu takip et” demesini sağladık. 

 
 
 

(Kassas 49-28/11) 

 

ق ال تْۜٓ يِه ۜٓ ِْل ْختِه۪ۜٓ و  تْۜٓ ق ص ۪ ن ب ۜٓ ع نْۜٓ بِه۪ۜٓ ف ب ص ر  ه مْۜٓ ج  ۜٓ و  ون  ۜٓ ْل  ي ْشع ر   
Vekâlet li-uḣtihi kussîh(i)(s) febesurat bihi ‘an cunubin vehum lâ yeş’urûn(e) 

 
(Annesi, Musa’nın) ablasına “Onun izini takip et!” demişti. O da (Firavunun 

adamları) farkına varmadan uzaktan onu (Musayı) gözetlemişti. 

 

 

 

(Kassas 49-28/12) 
 
 

ْمن ا ر  ح  اِضع ۜٓ ع ل ْيهِۜٓ و  ر  ه ۜٓ ل ك مْۜٓ ب ْيت ي ْكف ل ون ه ۜٓ ا ْهلِۜٓ ع ٰلٓى ا د لُّك مْۜٓ ه لْۜٓ ف ق ال تْۜٓ ق ْبل ۜٓ ِمنْۜٓ اْلم  و 
ون ۜٓ ل ه ۜٓ مْۜٓ ن اِصح   

Veharramnâ ‘aleyhi-lmerâdi’a min kablu fekâlet hel edullukum ‘alâ ehli beytin 

yekfulûnehu lekum vehum lehu nâsihûn(e) 

 
 
Biz daha önce ona (Musa’ya) hiçbir kadının (sütannenin) sütünü emmesine izin 

vermemiştik (onları emmesini engellemiştik).1 Bunun üzerine (ablası, Firavun 

ailesine) “Size, onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve kendisine samimi 

davranacak bir aile göstereyim mi?” demişti. 
 
 
1 Bu ayette geçen [harramnâ] fiili, muhatap bebeklik çağındaki Hz. Musa olduğu için 

“haram kılmak” değil, “sevdirmemek, engellemek, izin vermemek” anlamındadır.  
 
 
 
 
 
 

(Kassas 49-28/13) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

د دْن اه ۜٓ ه۪ۜٓ اِٰلٓى ف ر  ا ت ق ر ۜٓ ك يْۜٓ ا م ِ ۜٓ ع ْين ه  ْل  ن ۜٓ و  ِلت ْعل م ۜٓ ت ْحز  ْعد ۜٓ ا ن ۜٓ و  ٰلِكن ۜٓ ّللٰاِۜٓ و  قٌّو  ه مْۜٓ ح  ا ْكث ر   
ٓۜ ي ْعل م ون  ۜٓ ْل   

Feradednâhu ilâ ummihi key tekarra ‘aynuhâ velâ tahzene velita’leme enne 

va’da(A)llâhi hakkun velâkinne ekśerahum lâ ya’lemûn(e) 

 
Derken gözü aydın olsun, üzülmesin diye onu annesine kavuşturduk. Ve Allah'ın 

sözünün gerçek olduğunu fakat onların çoğunun bunu anlamadığını bilsin. 

 
 

(Kassas 49-28/14) 
 
 

ا ل م  ى ا ش د ه ۜٓ ب ل غ ۜٓ و  اْست ٰوٓ ْكًما ٰات ْين اه ۜٓ و  ِعْلًما ۜٓ ح  ك ٰذِلك ۜٓ و  ْحِس۪نين ۜٓ و  ن ْجِزياْلم   
Velemmâ beleġa eşuddehu vestevâ âteynâhu hukmen 

ve’ilmâ(en)(s) vekeżâlike neczî-lmuhsinîn(e) 

 
(Musa) yetişkinlik çağına ulaşıp olgunlaşınca ona doğru hüküm verme yeteneği 

ve ilim vermiştik. Güzel davrananları biz işte böyle ödüllendiririz. 

 

(Kassas 49-28/15) 
  
 

ل ۜٓ د خ  ۪دين ة ۜٓ و  ا ِمنْۜٓ غ ْفل ة ۜٓ ۪حينِۜٓ ع ٰلى اْلم  د ۜٓ ا ْهِله  ج  ا ف و  ِن ۜٓ ۪فيه  ل ْينِي ْقت تِل  ج  ۪شيع تِه۪ۜٓ ِمنْۜٓ ٰهذ ا ر 

ٰهذ ا  ۪ه ۜٓ ِمنْۜٓ و  ِ ۪ه ۜٓ ِمنْۜٓ ال ۪ذي ۪شيع تِ۪هع ل ى ِمنْۜٓ ال ۪ذي ف اْست غ اث ه ۜٓ ع د و  ِ ه ۜٓ ع د و  ك ز  م ۜٓ ف و 
ِللش ْيط اِن ۜٓ ِمنْۜٓ ٰهذ ا ق ال ۜٓ ع ل ْيِه ۜٓ ف ق ٰضى وٰسى ِضلٌّۜٓ ع د وٌّۜٓ اِن ه ۜٓ ع م  ۪بين ۜٓ م  م   

Vedeḣale-lmedînete ‘alâ hîni ġafletin min ehlihâ fevecede fîhâ raculeyni 

yaktetilâni hâżâ min şî’atihi vehâżâ min ‘aduvvih(i)(s) festeġâśehu-lleżî min 

şî’atihi ‘alâ-lleżî min ‘aduvvihi fevekezehu mûsâ fekadâ ‘aleyh(i)(s) kâle hâżâ 

min ‘ameli-şşeytân(i)(s) innehu ‘aduvvun mudillun mubîn(un) 

 
(Musa), halkının habersiz olduğu bir sırada şehre girmiş ve orada biri kendi 

tarafından diğeri düşmanı tarafından olan iki adamı dövüşür bulmuştu. Kendi 

tarafından olanın, düşmanına karşı ondan yardım istemesi üzerine, (Musa, o) 

kişiyi itekleyip1 işini bitirmişti (ölümüne sebep olmuştu). (Sonunda) “Bu, şeytan 

işidir. Şüphesiz ki o, apaçık saptırıcı bir düşmandır.” demişti. 
 
1 Buradaki [vekeze] fiili “yumruk vurmak” değil, “üç parmağıyla iteklemek” demektir. Bu 

fiil Hz. Musa’nın bu olayda öldürme kastı taşımadığını, kavgayı ayırmaya çalıştığını 
göstermektedir.  
 
 
“Kadâ aleyhi” ifadesi, öldürmek anlamına gelmektedir. Ancak gerek seçilen fiil, gerekse 

arkasından gelen ifadeler kasten adam öldürmeye değil, hataen adam öldürmeye işaret 

etmektedir. (bkz.Şuara 20) 

 
 
(Kassas 49-28/16) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

ب ِۜٓ ق ال ۜٓ ي ر  ۪حيم ۜٓ ه و ۜٓ اِن ه ۜٓ ل ه  ۜٓ ف غ ف ر ۜٓ ۪لي ف اْغِفرْۜٓ ن ْف۪سي ظ ل ْمت ۜٓ اِن ۪ الر  اْلغ ف ور   
Kâle rabbi innî zalemtu nefsî faġfir lî feġafera leh(u)(c) innehu huve-lġafûru-

rrahîm(u) 

 
 
(Musa) “Rabbim! Doğrusu kendime haksızlık ettim; beni bağışla!” demiş, (Allah) 

da onu bağışlamıştı. Şüphesiz ki O Gafur’dur (çok bağışlayandır), Rahim’dir (çok 

merhametlidir). 

 
Gafur ismi Rahim isminden önce gelmesinin sebebi nedir? 
 
 
O’nun Gafur oluşu, O’nun Rahmetindendir. Çünkü bir şeyi bağışlamak için merhamet 

sahibi olmak gerek. Merhametin olmadığı yerde ne af, ne de mağfiret söz konusu olamaz. 

Af ve mağfiret Rahmetin gereğidir. 

 

(Kassas 49-28/17) 

 

 

ب ِۜٓ ق ال ۜٓ ا ر  ْجِر۪مين ۜٓ ظ ۪هيًرا ا ك ون ۜٓ ف ل نْۜٓ ع ل ي ۜٓ ا ْنع ْمت ۜٓ بِم ٓ ِلْلم   
Kâle rabbi bimâ en’amte ‘aleyye felen ekûne zahîran lilmucrimîn(e) 

 
(Musa) “Rabbim! Bana verdiğin nimetlere karşılık suçlulara asla arka 

çıkmayacağım!” demişti. 

 
Hz. Musa’nın Kasas 28:15-17. ayetlerinde geçen sözlerinden anlaşılıyor ki o, tarafını tuttuğu 
tanışının aslında haksız olduğunu bilmekteydi. Buna rağmen onun tarafını tutmaktan derin 

pişmanlık duyduğu bu ayetlerdeki ifadelerinde görülmektedir. Buradan anlaşılıyor ki bir 

insan peygamberlikten önce de sonra da hata işleyebilir. Önemli olan, Âl-i İmrân 3:135’te 
de belirtildiği gibi hatasından dolayı hemen tevbe etmesi ve hatayı bilerek işlemeye 

devam etmemesidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kassas 49-28/18) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

۪دين ةِۜٓ فِي ف ا ْصب ح ۜٓ ائِفًا اْلم  ق ب ۜٓ خ ٓ ه ۜٓ ال ِذي ف ِاذ ا ي ت ر  ه  ۜٓ اْست ْنص ر  و ل ه ۜٓ ق ال ۜٓ بِاْْل ْمِسي ْست ْصِرخ  م 

۪بين ۜٓ ل غ ِويٌّۜٓ اِن ك ۜٓ ٰسٓى م   

Feasbeha fî-lmedîneti ḣâ-ifen yeterakkabu fe-iżâ-lleżî-stensarahu bil-emsi 

yestasriḣuh(u)(c) kâle lehu mûsâ inneke leġaviyyun mubîn(un) 

 
Şehirde korku içinde, (etrafı) gözetleyerek sabahladıktan sonra bir de ne görsün, 

dün kendisinden yardım isteyen kişi, feryat ederek tekrar ondan yardım istiyor. 

(Musa) ona, “Doğrusu sen apaçık bir azgınsın!” demişti. 
 
Hz. Musa’nın bu sözü, gerektiğinde kendi yakını bile olsa birisinin hatasını fark edince artık 
onun yanında yer almamak gerektiğinin göstergesidir.  
 
 
 

(Kassas 49-28/19) 
 
 

ا اد ۜٓ ا نْۜٓ ف ل م ٓ ا ۜٓ ع د وٌّۜٓ ه و ۜٓ بِال ۪ذي ي ْبِطش ۜٓ ا نْۜٓ ا ر  وٰسٓى ي ا ق ال ۜٓ ل ه م  ا ا ْنت ْقت ل ۪ني ا ت ۪ريد ۜٓ م  ق ۜٓ ك م 
ۜٓ ن ْفًسا ت ْلت ۜٓ ۜٓ ت ۪ريد ۜٓ اِنْۜٓ بِاْْل ْمِس  ب اًرا ت ك ون ۜٓ ا نْۜٓ اِْل ٓ ا فِياْْل ْرِضۜٓ ج  م  ِمن ۜٓ ت ك ون ۜٓ ا نْۜٓ ت ۪ريد ۜٓ و 

ْصِل۪حين ۜٓ   اْلم 
Felemmâ en erâde en yebtişe billeżî huve ‘aduvvun lehumâ kâle yâ mûsâ 

eturîdu en taktulenî kemâ katelte nefsen bil-ems(i)(s) in turîdu illâ en tekûne 

cebbâran fî-l-ardi vemâ turîdu en tekûne mine-lmuslihîn(e) 

 
Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman: "Ey Musa! 

Dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer (öldürmek) 

istiyorsan, o taktirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun. Ve sen, 

barıştıranlardan olmak istemiyorsun." dedi. 

 

Hz. Musa bir komploya düşürülmüş görünmektedir. Kendi kavminden görerek yardım 

ettiği adam, Hz. Musa’yı ele vermekte, ertesi gün aynı düzeni yine tekrarlamaktadır. 
 
Aksi takdirde Hz. Musa (as) halk habersizken karıştığı kavgada bir adamın ölümüne sebep 

olması nasıl bilinebilirdi? Hz. Musa’nın; “Bu şeytanın işlerinden birisidir!” ifadesindeki şeytan 

işinden kasıt, İblis’in tuzağı olabilceği gibi, Firavun’un tuzağı da olabilir (15.ayet). Ayrıca, 

Hanedan üyesinin Hz.Musa’ya getirdiği bilgi de Firavun tuzağını ele vermektedir.(20.ayet). 

Hz. Musa’yı tuzağa düşüren bu adamı yakalamaya kalkınca Musa’yı zorba ve bozguncu 

olmakla itham ediyordu. Anlaşılan bu adam Firavun hesabına çalışıyordu. Musa’ya 

yardım edense Firavun hanedanından biriydi. 
 
Bu olay, inanç ve yüreğin soy bağından daha önemli olduğunu göstermektedir. Musa’ya 

yardım eden mü’minin kimliği için bkz. Mümin (Gafir) 8-45.ayetler. 

(Kassas 49-28/20) 
 
 

اء ۜٓ ج ٓ ل ۜٓ و  ج  ا ِمنْۜٓ ر  ۪دين ةِۜٓ ا ْقص  وٰسٓى ي اۜٓ ق ال ۜٓ ي ْسٰعى ۜٓ اْلم  ون ۜٓ اِن ۜٓ م  ل  ي أْت ِمر  لِۜٓ بِك ۜٓ اْلم 
جْۜٓ ي ْقت ل وك ۜٓ ي ف اْخر  الن اِص۪حين ۜٓ ِمن ۜٓ ل ك ۜٓ اِن ۪  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Vecâe raculun min aksâ-lmedîneti yes’â kâle yâ mûsâ inne-lmelee 

ye/temirûne bike liyaktulûke faḣruc innî leke mine-nnâsihîn(e) 

 

Şehrin ileri gelenlerinden1 bir adam koşarak gelmiş ve “Ey Musa! Şüphesiz ki 

yöneticiler (toplantı hâlinde) seni öldürmek için hakkında karar veriyorlar. 

Hemen (buradan) çık! Şüphesiz ki ben senin için samimi davrananlardanım!” 

demişti. 

 

1 Benzer bir ifade Yâsîn 36:20’de de geçmektedir. Her iki ayette de amaç, şehrin “öte 

ucundan gelen biri” değil de “ileri gelenlerinden birisi” olarak yorumlanmalıdır. Çünkü 
sanıldığı gibi şehrin öte ucundan gelen birisi şehrin yöneticilerinin özel bir gündemle gizli 

bir toplantı yapması ve orada Hz. Musa’yı öldürme kararının alınmakta olduğunu bilmesi 

mümkün değildi.  

 

(Kassas 49-28/21) 
 
 
 

ج ۜٓ ر  ا ف خ  ائِفًا ِمْنه  ق ب  ۜٓ خ ٓ ب ِۜٓ ق ال ۜٓ ي ت ر  ۪ني ر  الظ اِل۪مين  ۜٓ اْلق ْومِۜٓ ِمن ۜٓ ن ج ِ  
Feḣarace minhâ ḣâ-ifen yeterakkab(u)(s) kâle rabbi neccinî mine-lkavmi-

zzâlimîn(e) 

 
(Musa) korku içinde, (etrafı) gözetleyerek şehirden çıkmış (ve) “Rabbim! Beni 

zalimler topluluğundan koru!” diye dua etmişti. 
  
 

(Kassas 49-28/22) 
 
 

ا ل م  ه ۜٓ و  ج  دْي ن ۜٓ تِْلق ٓاء ۜٓ ت و  ٓي ع ٰسى ق ال ۜٓ م  ب ۪ اء ۜٓ ي ْهِدي ۪ني ا نْۜٓ ر  الس ۪بيلِۜٓ س و ٓ  
Velemmâ teveccehe tilkâe medyene kâle ‘asâ rabbî en yehdiyenî sevâe-

ssebîl(i) 

 
 
(Musa) Medyene1 doğru yöneldiğinde “Umarım ki Rabbim beni doğru yola 

ulaştırır.” demişti.2 
 
1 Medyen, Hz. Şuayb’ın peygamber olarak görevlendirildiği şehirdi. Medyen’in aslında Hz. 

İbrahim’in çocuklarından birisi olduğu, nüfus artınca onun çocuklarının isminin şehre 

verildiği rivayet edilmektedir. Bu bağlamda Hz. Şuayb’ın nesebinin de Şuayb b. Nüveyb 

b. Medyen b. İbrahim Halîlullâh olduğu ifade edilmektedir. 

 
2 Benzer mesajlar: Şu‘arâ 26:62; ‘Ankebût 29:26; Sâffât 37:99; Zuhruf 43:27.  

 

(Kassas 49-28/23) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

ا ل م  د ۜٓ و  ر  اء ۜٓ و  دْي ن ۜٓ م ٓ د ۜٓ م  ج  ةًۜٓ ع ل ْيهِۜٓ و  د ۜٓ ي ْسق ون  ۜٓ الن اِسۜٓ ِمن ۜٓ ا م  ج  و  ا ت ْينِۜٓ ِمْند ونِِهم ۜٓ و  ت ذ ۜٓ اْمر 
ا ق ال ۜٓ ود اِن ۜٓ ا ۜٓ م  ْطب ك م  ۜٓ ق ال ت ا خ  تٰى ن ْس۪قي ْل  اء ۜٓ ح  ع ٓ الر ِ ا ب ون ا ي ْصِدر  ك ۪بير ۜٓ ش ْيخ ۜٓ و   

Velemmâ verade mâe medyene vecede ‘aleyhi ummeten mine-nnâsi 

yeskûne vevecede min dûnihimu-mraeteyni teżûdân(i)(s) kâle mâ 

ḣatbukumâ(s) kâletâ lâ neskî hattâ yusdira-rri’â/(u)(s) ve ebûnâ şeyḣun 

kebîr(un) 

 
Medyen suyuna varınca, orada (hayvanlarını) sulayan bir grup insanla 

karşılaşmıştı. Onların gerisinde de (hayvanlarını) engelleyen (geri tutan) iki hanım 

(kız) görmüştü. Onlara “Derdiniz nedir (neden sulamıyorsunuz)?” diye sorunca, 

şöyle demişlerdi: “Çobanlar sulayıp çekilene kadar biz sulamayız; babamız da 

büyük, yaşlıdır (mecburen biz suluyoruz).”  
 

 

(Kassas 49-28/24) 

 

ا ف س ٰقى لٰٓى ث م ۜٓ ل ه م  ل ِۜٓ اِل ى ت و  ب ِۜٓ ف ق ال ۜٓ الظ ِ ي ر  ا اِن ۪ ْلت ۜٓ ِلم ٓ ْير ۜٓ اِل ي ۜٓ ا ْنز  ف ۪قير ۜٓ ِمْنخ   
Fesekâ lehumâ śümme tevellâ ilâ-zzilli fekâle rabbi innî limâ enzelte ileyye min 

ḣayrin fakîr(un) 

 

Bunun üzerine Musa onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip,"Rabbim 

Bana göndereceğin her hayra o kadar muhtacım ki” dedi. 

 
Fiili ve kavli duaya en güzel örnek: 
 

Bu ayette Hz. Musa duanın nasıl yapılması gerektiğine dair güzel bir örnek 

vermektedir. Önce yardımını yapıyor (Fiili Duası), sonra gölgeye çekilerek 

“Rabbim muhakkak ki ben, bana hayır olara indirdiğin her şeye muhtacım” 

demektedir. (Kavli Duası) 

 

✸✸✸ Günümüzdeki dua, hiçbir emek sarf etmeden, yapılması gereken işe başlamadan 

insanlar, ellerini açarak Allah’a yalvarmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kassas 49-28/25) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

تْه ۜٓ اء  ا ف ج ٓ ا ا ْجر ۜٓ ي دْع وك ِلي ْجِزي ك ۜٓ ا ۪بي اِن ۜٓ ق ال تْۜٓ اْستِْحي ٓاء  ۜٓ ع ل ى ت ْم۪شي اِْحٰديه م  س ۜٓ م 

ا ل ن ا ۜٓ ق ْيت ۜٓ ه ۜٓ ف ل م  اء  ق ص ۜٓ ج ٓ ۜٓ ق ال ۜٓ اْلق ص ص  ۜٓ ع ل ْيهِۜٓ و  ْف  ت خ  ْوت ۜٓ ْل  الظ اِلم۪ۜٓ اْلق ْومِۜٓ ِمن ۜٓ ن ج 

 ين ۜٓ
Fecâet-hu ihdâhumâ temşî ‘alâ-stihyâ-in kâlet inne ebî yed’ûke liyecziyeke 

ecra mâ sekayte lenâ(c) felemmâ câehu vekassa ‘aleyhi-lkasasa kâle lâ 

teḣaf(s)necevte mine-lkavmi-zzâlimîn(e) 

 

İkisinden biri, haya ederek (utanarak) ona geldi: "Muhakkak ki babam, bizim 
(sürümüzü) sulamandan dolayı bir ecirle mükâfatlandırmak için seni davet 
ediyor." dedi. Ve (Musa A.S), ona geldiği zaman hikâyesini anlattı. (İhtiyar adam): 
"Korkma! (Artık) sen, zalimler kavminden kurtuldun." dedi. 

 

 

(Kassas 49-28/26) 

 

 

ٓۜ ۜٓاْلق ِويُّ ْرت  ِنۜٓاْست أْج  ۜٓم  ْير  ۜٓخ  ۜٓاِن  اۜٓي ٓاۜٓا ب ِتۜٓاْست أِْجْره   اْْل ۪مين ۜٓق ال ْتۜٓاِْحٰديه م   
Kâlet ihdâhumâ yâ ebeti-ste/cirh(u)(s) inne ḣayra meni-ste/certe-lkaviyyu-l-

emîn(u) 

 
İki kızdan biri: "Ey babacığım! Onu ücretle tut. Muhakkak ki o, ücretle 
tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir." dedi.  

 

(Kassas 49-28/27) 
 
 

ٓي ق ال ۜٓ ك ۜٓ ا نْۜٓ ا ۪ريد ۜٓ اِن ۪ انِي ۜٓ ا نْۜٓ ع ٰلٓىۜٓ ه ات ْينِۜٓ اْبن ت ي ۜٓ اِْحد ى ا ْنِكح  ۪نيث م  ر  ج  ۜٓ ت أْج  ا ۜٓ ف ِانْۜٓ ِحج 
ْمت ۜٓ ا ِعْنِدك  ۜٓ ف ِمنْۜٓ ع ْشًرا تْم  م ٓ س ت ِجد ۪نٓي ا ش ق ۜٓ ا نْۜٓ ا ۪ريد ۜٓ و  اء ۜٓ اِنْۜٓ ع ل ْيك   الۜٓ ِمن ۜٓ ّللٰا ۜٓ ش ٓ

اِل۪حين ۜٓ  ص 
Kâle innî urîdu en unkihake ihdâ-bneteyye hâteyni ‘alâ en te/curanî 

śemâniye hicec(in)(s) fe-in etmemte ‘aşran femin ‘indik(e)(s) vemâ urîdu en 

eşukka ‘aleyk(e)(c) setecidunî in şâa(A)llâhu mine-ssâlihîn(e) 

 
(Kızların babası Musa’ya): “Bana bak!” dedi, “İşte şu iki kızımdan birisini, bana 

sekiz yıl işçilik yapman karşılığında seninle evermeyi diliyorum; fakat bu süreyi 

on yıla tamamlarsan, artık o da senin bileceğin iştir; zira ben seni zahmete 

koşmak istemem; inşaallah sen beni hep dürüst ve erdemli davranan bir (işveren) 

olarak bulacaksın!” 

 

 

 

 

(Kassas 49-28/28) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

ب ْين ك  ۜٓ ب ْي۪ني ٰذِلك ۜٓ ق ال ۜٓ ا و  ل ْينِۜٓ ا ي م  ْيت ۜٓ اْْل ج  ۜٓ ق ض  ان ۜٓ ف ل  اللٰه ع ٰلى ع ل ي  ۜٓ ع دْو  ا و  و ۜٓ ن ق ول ۜٓ م 
 ۪كيل  ۜٓ

Kâle żâlike beynî ve beynek(e)(s) eyyemâ-l-eceleyni kadaytu felâ ‘udvâne 

‘aley(ye)(s) va(A)llâhu ‘alâ mâ nekûlu vekîl(un) 

 

(Musa): “Bu seninle benim aramda kalsın!” dedi, “İki süreden hangisini 

doldurursam doldurayım, artık bana karşı bir husumet olmasın; Allah da bu 

söylediklerimize Vekîl olsun!” 

 
Musa b. İmran’ın burada ayrıntısı verilen kıssası, büyük dedesi sayılan Hz. Yusuf’un kıssasının 

tam tersi bir süreç izler. Biri saraydan ücretli çobanlığa, diğeri kölelikten saraya... Bu 
pasajda Hz. Musa’nın hayatı üzerinden şu hakikat verilir: İnsanoğlu gerçekte bir adım 

sonra kendisini neyin beklediğini bilmekten ve görmekten âcizdir. Bu yüzden parçada 

kötü gibi duran bütünde güzel durabilir. Parçayı gören insana düşen, bütünü gören 
Allah’a güvenmek ve teslim olmaktır. Zira bütünü gören Rabbu’l-Âlemîn, insanı eğitmeyi 

murad etmiştir: Hayat bir okul, insan bu okulun talebesidir.  

 

(Kassas 49-28/29) 

 

 

ا ل ۜٓ م وس ى ق ٰضى ف ل م  س ار ۜٓ اْْل ج  انِبِۜٓ ِمنْۜٓ ٰان س ۜٓ بِا ْهِل۪هٓۜٓ و  ق ال ۜٓ الطُّورِۜٓ ج  ِْل ْهِلهِۜٓ ن اًرا   
ٓي اْمك ث ٓوا ٓي ن اًرا ٰان ْست ۜٓ اِن ۪ ا ٰا۪تيك مْۜٓ ل ع ل ۪ ب ر ۜٓ ِمْنه  ة ِمن ۜٓ ا وْۜٓ بِخ  ذْو  ت ْصط ل ون ۜٓ ل ع ل ك مْۜٓ الن ارِۜٓ ج   

Felemmâ kadâ mûsâ-l-ecele ve sâra bi-ehlihi ânese min cânibi-ttûri nâran kâle 

li-ehlihi-mkuśû innî ânestu nâran le’allî âtîkum minhâ biḣaberin ev ceżvetin 

mine-nnâri le’allekum testalûn(e) 

 
Böylece Musa (A.S), süresini tamamladığı zaman ailesi ile (yürüyerek) yola çıktı. 

Tur dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine: "Durup bekleyin. Gerçekten ben bir 

ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz 

ısınasınız diye." dedi. 
 
Musa ailesi ile birlikte yola çıktığında hava kararmıştı ve yolunu kaybettiğini aşağıdaki 
ayetten anlıyoruz. 

 

“Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti:” Durup bekleyin! Muhakkak ki ben, bir 

ateş gördüm. Belki ondan, size bir kor getiririm veya ateşin başında yol gösterici bulurum” 

(Taha 10) 

 

 

 

 

 

 

(Kassas 49-28/30) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

ا ا ف ل م ٓ ادِۜٓ ش اِطئِۜٓ ِمنْۜٓ ن وِدي ۜٓ ا ٰتيه  نِۜٓ اْلو  ك ةِۜٓ اْلب ْقع ةِۜٓ فِي اْْل ْيم  ب ار  ةِۜٓ اْلم  ر  ا نْۜٓ ِمن الش ج 
وٰسٓى ي ا  ٓي م  بُّۜٓ ّللٰا ۜٓ ا ن ا ۜٓ اِن ۪ اْلع ال ۪مين  ۜٓ ر   

Felemmâ etâhâ nûdiye min şâti-i-lvâdi-l-eymeni fî-lbuk’ati-lmubâraketi mine-

şşecerati en yâ mûsâ innî ena(A)llâhu rabbu-l’âlemîn(e) 

 

Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından, mübarek yerdeki ağaçtan 

nida edildi: “Ey Musa! Muhakkak ki Ben, alemlerin Rabbi Allah’ım.” 
 
Ağaç neden sağ tarafta duruyor? Neden ağaç, kaya değil? Günümüze ne mesaj var? 
 

Ağaç hakikate ulaşmada bir araçtır. Günümüzdeki ağaçta, ağaçtan elde edilen 

musaftır. Hakikate ulaşmanın yolu musaftır.  

 

Allah ile konuşmanın yolu nedir? Musaf. Rabbimiz bu ağaç ile bize hitap ediyor. Neden 

bizle konuşuyor? Amel defterimiz sağımızdan verilsin diye. Amaç bu. Amaç her insanın 

kurtulması. Sağ cennetlikleri temsil eder. 
 

Kur’an’ı Kerim’de sağ bir yön değildir. “Sağ” güçü, kuvveti temsil, sembolize eder. İman 

eden Allah’a tevekkül eden insan kâfirden daha güçlüdür. O yüzden sağ ehli, kitabı 

sağdan verilenler gücü temsil ederler.  

 
İmanlı insan güçlü insandır. Dik durur, eğilmez. Hacda bile ihramda giydiğimiz kıyafetin 

sağ omuzunu açmamız inanmayanlara karşı bir güç gösterisidir. 
 
Allah ile konuşmak isteyen musafı açmak zorunda. Bir araç kullanmak zorunda. Allah ile 

sohbet etmek istiyorsan, vahye bir şekilde ulaşman lazım. 
 
Allah’ın Musa’ya ilk seslenişi “Ey Musa! Muhakkak ki Ben, âlemlerin Rabbi Allah’ım.” 

Sadece senin değil, âlemlerin Rabbi’yim diyor. Sonra; 

 

“Şimdi ayakkabılarını çıkar, mukaddes vadi Tuva’dasın.” (Taha 12) Biz bir başka 
mukaddes olan toprağa davet ediliyoruz. Mescidi Haram bölgesi, Kâbe. Kâbe’yi tavaf 

etmek için nasıl gideriz. Baş açık, yalın ayak. Üstümüzde sadece bir bez vardır. Bunun 

sembolize ettiği hakikat, Allah’ın evine gidiyoruz. İhrama bürünüyoruz. Mütevazi bir 
şekilde geliyoruz. Rütbelerden arınmış bir şekilde. Baş açık, yalın ayak tevazuyu sembolize 

eder. Yani Musa’ya diyor ki: “Artık çıkar. Gel. Çünkü Allah ona vahyedecek. Eski kimliğini, 

düşüncelerini bırak, gel. 
 

Tüm bu sembollerin anlattığı hakikat, Rabbin huzurundaki tevazu ve iddiasızlığın 

göstergesidir. Musa’dan böyle bir davranış istenmektedir. Bunun sebebi; Fiziki isteklerinin 

amacı Musa’nın içini ihya etmek. Bu bir inşaa projesi. İlk önce dışardan istekler yapılıyor 

ki, Musa’nın ruh dünyası inşaa olsun.  

 
“Musa! Muhakkak ki Hakim olan Allah’ım” Hz. Musa’ya esma dersi veriliyor. Kulluk 

edeceğin Rabbin özellikleri anlatılıyor. Ey Musa! İzzet ve şeref arıyorsan, elindeki, sırtındaki, 

ayağındaki ile olmaz. Hakim olanın hükümlerini izlemek lazım. 
 

“Ve Ben, seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle! (Taha 13) Seçmek için birçok 

alternatifin olması gerekir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Demek ki Musa birçok alternatifin içinden seçilmiş. Hz. Musa’nın annesi aynı Hz. İsa’nın 

annesi gibi Meryem’in ailesi, İmran ailesi, seçilmişlik taa neneden başlamaktadır. Burada 

da böyle, Hz. Musa’nın annesine vahyedilmesinin bir hikmeti var. Annenin tutumu, 

Musa’nın kurtuluşunu etkilemiştir, Musa’nın tutumu da Resul oluşunu etkilemiştir. 

 

Hz. Musa’nın da bir imtihanı olması lazımdır. “Ve birisini öldürmüştün. O zaman seni 

gamdan kurtarmıştık. Ve seni, sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde 

senelerce kaldın.” (Taha 40) Eğer o ışığı görmeseydi sınavı geçemeyecekti. 

 
Rabbimiz, bizi vahyolunanı anlayıp, yaşayıp aktarmak için seçer. Bizi de seçer Allah. Bizim 

burada bulunmamız tesadüf değildir. Geçmişte yaptığımız salih işler, düzgün işler 

sayesinde Allah kendi kitabına muhatap kılmıştır bizleri. Layık görmüştür. 

 

“Muhakkak ki Ben, Ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse Bana kul ol ve Beni 

zikretmek için namazı ikame et! (Taha 14) 

 

Burada diyor ki; namazı ikame et. Demek ki yerlerde sürünen bir ibadet var. Onu ayağa 

kaldır diyor.  
Bunun yolu şudur: Başka otoritelerin önünde eğilmemek, kula kul olmamak, farklı güçlerin 

sözlerin düşünce ve ideallerini Allah’ın sözlerinden üstün görmemek ile bu gerçekleşir. 

 

Kurtulmanın yolu; “Muhakkak ki o saat gelecektir. Bütün nefislere, çalışmalarının 

karşılığının verilmesi için neredeyse onu, kendimden bile gizleyeceğim.” (Taha 15) 

 

Demek ki insanların Allah’ı unutmamasının bir yolu da ölümü sürekli akıllarında 

tutmalarıdır. Hesap verecekleri bir anın geleceğini düşünmeleridir. 
 
Allah burada Hz. Musa’ya ve bizlere; yaşamın, ölümün, hayatın neden yaratıldığını, 

hikmetini amacını anlatıyor. Sen hesabını Bana vereceğin bir hayat yaşamaya geldin. 

 

“Öyleyse ona inanmayanlar ve hevasına tabi olanlar, sakın seni ondan alıkoymasın. O 

takdirde sen(de) helak olursun.” (Taha 16) 

 

Aziz ve Hakim olan Allah, Hz. Musa özelinde yaratılışın amacını bizlere anlatmaktadır. 

 

“Rabbimiz: “O sağ elindeki nedir, Ey Musa? (Taha 17) 

 

Allah Hz. Musa’nın sağ elindeki tuttuğunun asa olduğunu bilmiyor muydu da soruyor? El 

alim olan Allah bunları bilmiyor mu? Bu asa ile olan kıssa bize neden anlatılır? Günümüze 

ne der? 

 

“O benim asamdır, ben ona dayanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. 

Benim için onda, daha başka menfaatler de vardır.” dedi (Taha 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Onu at! Ey Musa” (Taha 19) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

1. Musa sağ elinde tuttuğu dünyevi değerlere dayanmayacaksın. Onu atacaksın 

diyor Rabbimiz. 

2. Artık senin çobanlığın bitti. Bu bir çobanlık aracıydı. 
3. Koyunları nasıl sağ elinle tuttuğunla koyunları besliyorsan, şimdide seni lider, önder 

bilen insanları hakikatin bilgisiyle doyuracak, onlara iyilik edeceksin.  
4. Dünyevi asanda menfaatler varken, uhrevi asanda faydalar bulacaksın 

5. Basit bir asa olan dünyevi bir dayanak bile mukaddes vadi ile birleşirse 

bereketlenir, hakikatin bilgisine dönüşür. 
 

Asa hakikatin bilgisiymiş. 

 

(Kassas 49-28/31) 
 
 

ا نْۜٓ اك  ۜٓ ا ْلقِۜٓ و  ا ع ص  ٰاه ا ف ل م  ا ت ْهت زُّۜٓ ر  انٌّۜٓ ك ا ن ه  لٰى ج ٓ دْبًِرا و  ل مْۜٓ م  وٰسٓى ي ع ق ِْب ۜٓ و  ا ۜٓ ي ام 
ۜٓ ْقبِلْۜٓ ْل  ۜٓ و  ْف  ِم۪نين ۜٓ ِمن ۜٓ اِن ك ۜٓ ت خ  اْْلٰ  

Veen elki ‘asâk(e)(s) felemmâ raâhâ tehtezzu keennehâ cânnun vellâ 

mudbiran velem yu’akkib(c) yâ mûsâ akbil velâ teḣaf(s) inneke mine-l-âminîn(e) 

  
Ve (o ses şöyle) devam etti: “Asanı yere bırak!” Fakat o asasının küçük ve çevik 

bir yılan gibi [Taha 20] hareket ettiğini görünce, ardına bakmadan dönüp 

kaçmaya (başladı). “Ey Musa! Yaklaş ve korkma (Neml 10); çünkü sen güvence 

altında olanlardan birisin! 

 

 

Musa(as) bereketli vadinin zirvede manevi yolculuğu için gerekli ışığı, nuru bulmaya 

çıkıyor. Nur ile karşılaşması eski kimliğini, olaylar karşısındaki duruşunu bırakıp, çobanlıktan 

Resullüğe terfi etmesine sebep oluyor. Artık yepyeni bir misyonu ve vizyonu vardır. Eski 

söylemi her durumda dik ve asa gibi sert iken, yeni söylemi “kavlen leyine”  

 

“Onu al ve korkma! Onu ilk suretine döndüreceğiz.” dedi. (Taha 21) 

 
 
“kavlen leyine”: Yerine ve durumuna göre insanların kalbine akarak giren yumuşak söz. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(Kassas 49-28/32) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

ْيبِك ۜٓ ۪في ي د ك ۜٓ ا ْسل كْۜٓ جْۜٓ ج  اء ۜٓ ت ْخر  مْۜٓ س ٓوء  ۜٓ غ ْيرِۜٓ ِمنْۜٓ ب ْيض ٓ اْضم  ك ۜٓ و  ن اح  ِمن ۜٓ اِل ْيك ج   
ْهبِۜٓ ب ِك ۜٓ ِمنْۜٓ ب ْره ان انِۜٓ ف ذ انِك ۜٓ الر  ِان ه مْۜٓ فِْرع ْون ۜٓ اِٰلى ر  ئِ۪ه  ل   م  ف اِس۪قين ۜٓ ق ْوًما ك ان وا و   

Usluk yedeke fî ceybike taḣruc beydâe min ġayri sû-in vadmum ileyke 

cenâhake mine-rrahb(i)(s) feżânike burhânâni min rabbike ilâ fir’avne vemele-

ih(i)(c) innehum kânû kavmen fâsikîn(e) 

 
Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan, kanatlarını 

kendine çek. Bu ikisi, senin Rabbinden, firavuna ve onun (kavminin) ileri 

gelenlerine iki burhandır (delildir). Muhakkak ki onlar, fasık bir kavimdir. 

 
 
Kanatlarını kendine çek darken, o anda vücudun yapmış olduğu istem dışı hareketlerdir. 

Onun için sakin ol diyor. Aklını kullan, bilgini kullan diyor. 
 
 
 

(Kassas 49-28/33) 
 
 

ب ِۜٓ ق ال ۜٓ ي ر  اف ۜٓ ن ْفًسا ِمْنه مْۜٓ ق ت ْلت ۜٓ اِن ۪ ي ْقت ل ونِۜٓ ا نْۜٓ ف ا خ   
Kâle rabbi innî kateltu minhum nefsen feeḣâfu en yaktulûn(i) 

 
 
(Musa A.S): "Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni 

öldürmelerinden korkuyorum." dedi. 

 
“Ve onlara göre ben, günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum.” (Şuara 

14) 
 
Öncelikle bir kişinin Resul olduğuna önce kendisi inanır. Bir kaza cinayeti işlemiş, eli kana 

bulanmış yani elleri kirli, kusurlu biri kalkıp halka 10 emirin 6.maddesi olan 

“öldürmeyeceksin” diyebilir mi? Kötü bir şey olduğunu, haram olduğunu ne kadar 

anlatabilir, karşı tarafı ne kadar ikna edebilir. 
 
Musa’nın endişesinin sebebi can korkusu değil, yüklendiği misyonun kötü sicili nedeniyle 

sekteye uğraması yerine getirilememesi. Rabbim sen bana çok mükemmel, çok yüksek 

bir değer verdin ama benim sicilim bozuk. Benim geçmişimde karanlık bir nokta var. 
 
Allah burada hem Musa hem de ona katil diyenlere Musa’nın gönlündeki, kalbindeki 

iman ile o elini temizlediğinin sembolik anlatımıdır, bu beyaz el. 
 
Günümüze söylediği; geçmişteki hatalara, kusurlara takılmak kişiyi yeni hayırlardan 

alıkoymamalıdır. Zaten adam öldüren yeni kişileri manen dirilterek tevbesini yapmış 

oluyor. Her günahın tevbesi kendi cinsinden. 

Alkol alan veya uyuşturucu kullanan kişinin tevbesi, halka bunun ne kadar kötü bir şey 
olduğunu anlatmasıdır. Zina eden biri zina ile savaşmalı, ahlaksızlıkla savaşmalı. Faiz çeken 

biri faizle savaşmalı. 
 

Ne kadar büyük günah işlersen işle Allah’ın bağışlayamayacağı büyüklükte bir günah 

işleyemezsin. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

(Kassas 49-28/34) 

 

ا ۪خي ون ۜٓ و  ي ا ْفص ح ۜٓ ه و ۜٓ ٰهر  ِعي ۜٓ ف ا ْرِسْله ۜٓ ِلس انًا ِمن ۪ ق ۪ني ۜٓ ِردًْءا م  د ِ اف ۜٓ ي ص  ٓيا خ  ا نْۜٓ اِن ۪  
ب ونِۜٓ  ي ك ذ ِ

Veeḣî hârûnu huve efsahu minnî lisânen feersilhu me’iye rid-en 

yusaddikunî(s) innî eḣâfu en yukeżżibûn(i) 

 
İşte kardeşim Harun! Onun dili benden daha açık, daha düzgün: beni destekleyip 

doğrulayan bir yardımcı olarak onu da benimle birlikte gönder! Çünkü ben, beni 

yalanlamalarından korkuyorum.” 
 
 
 

(Kassas 49-28/35) 
 
 

ن ْجع ل ۜٓ بِا ۪خيك ۜٓ ع ض د ك ۜٓ س ن ش دُّۜٓ ق ال ۜٓ ا و  ۜٓ س ْلط انًا ل ك م  ا ف ل  ا بِٰاي اتِن ا ۜٓ ي ِصل ون ِال ْيك م  نِۜٓ ا ْنت م  م  ات ب ۜٓ و 

ا اْلغ اِلب ون ۜٓ ع ك م   

Kâle seneşuddu ‘adudeke bi-eḣîke venec’alu lekumâ sultânen felâ yasilûne 

ileykumâ(c) bi-âyâtinâ entumâ vemeni-ttebe’akumâ-lġâlibûn(e) 

 
(Allah); “Senin pazunu kardeşinle güçlendireceğiz ve size öyle ikna edici bir güç 

ve belge vereceğiz ki, ikinize de asla ilişemeyecekler; ve âyetlerimiz sayesinde 

sizler ve sizi izleyenler galip gelecekler.” 
 

 

(Kassas 49-28/36) 
 
 

ا اء ه مْۜٓ ف ل م  ا ق ال وا ب ي ِن ات ۜٓ بِٰاي اتِن ا م وٰسى ج ٓ ۜٓ ٰهذ ٓا م  ا ِسْحر ۜٓ اِْل  م  ْفت ًرىو  ۪فٓي بِٰهذ ا س ِمْعن ا م 

۪لين ۜٓ ٰاب ٓائِن اۜٓ  اْْل و   
Felemmâ câehum mûsâ bi-âyâtinâ beyyinâtin kâlû mâ hâżâ illâ sihrun 

mufteran vemâ semi’nâ bihâżâ fî âbâ-inâ-l-evvelîn(e) 

 

Böylece Musa (A.S), apaçık âyetlerimizi getirdiği zaman: "Bu, uydurulmuş 

sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık." 

dediler. 

  
 

(Kassas 49-28/37) 
 
 

ق ال ۜٓ وٰسى و  ٓي م  ب ۪ نْۜٓ ا ْعل م ۜٓ ر  اء ۜٓ بِم  نْۜٓ ِعْنِده۪ۜٓ ِمنْۜٓ بِاْله ٰدى ج ٓ م  ۜٓ اِن ه ۜٓ الد اِر ۜٓ ل ه ع اقِب ة ۜٓ ت ك ون ۜٓ و  ي ْفِلح ۜٓ ْل 

ون ۜٓ   الظ اِلم 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Vekâle mûsâ rabbî a’lemu bimen câe bilhudâ min ‘indihi vemen tekûnu lehu 

‘âkibetu-ddâr(i)(s) innehu lâ yuflihu-zzâlimûn(e) 

 

Ve Musa: “O’nun katından, doğru yol kılavuzuyla gelenin kim olduğu ve bu 

yurdun en sonunda kime kalacağını benim Rabbim daha iyi bilir; şu bir gerçek 

ki, zalimler asla başarıya ulaşamazlar” dedi. 

 

 

(Kassas 49-28/38) 
 
 
 

ق ال ۜٓ ا ي ٓا فِْرع ْون ۜٓ و  ل  ۜٓ ا يُّه  ا اْلم  ان ۜٓ ۪لي ف ا ْوقِدْۜٓ غ ْي۪ري ۜٓ اِٰله ۜٓ ِمنْۜٓ ل ك مْۜٓ ت ۜٓع ِلمْۜٓ م  اۜٓ ع ل ى ي اه ام 
ينِۜٓ ْرًحا ۪لي ف اْجع لْۜٓ لط ۪ ٓي ص  ي اِٰلهِۜٓ اِٰلٓى ا ط ِلع ۜٓ ل ع ل ۪ اِن ۪ و  وٰسى  اْلك اذِۜٓ ِمن ۜٓ ْل  ظ نُّه ۜٓ م 

 ۪بين ۜٓ
Vekâle fir’avnu yâ eyyuhâ-lmeleu mâ ‘alimtu lekum min ilâhin ġayrî feevkid lî 

yâ hâmânu ‘alâ-ttîni fec’al lî sarhan le’allî ettali’u ilâ ilâhi mûsâ ve-innî 

leezunnuhu mine-lkâżibîn(e) 

 
 
Ve firavun: "Ey ileri gelenler! Ben, sizin için benden başka bir ilâh bilmiyorum. 

Benim için ıslak toprak üzerine ateş yak (tuğla pişir). Böylece bana (yüksek) bir 

kule yap. Belki ben Musa’nın ilâhına muttali olurum. Ve ben, onun mutlaka 

yalancılardan olduğunu zannediyorum." dedi. 
 
Burada 3 tane kuvvet var. Bir tanesi siyasi kuvvet firavun temsil ediyor, diğeri imar bakanı 

Haman temsil ediyor, öbürü de Maliye Bakanı para kaynağı, banka onu da Karun temsil 

ediyor. 
 
“Ve firavun şöyle dedi: “Ey Haman! Benim için yüksek bir kule inşa et. (Mu’min 36)  
 

Haman’ın görevi kuleler inşa etmesi piramitleri biliyoruz. Setler yapması firavunun 

iktidarının ne kadar büyük olduğunu halka göstermesi gereken yapılar inşa etmesi. 

Karun’un sarayı da Haman tarafından yapılmıştır. 

 

“Benim için ıslak toprak üzerine ateş yak. Belki ben Musa’nın ilahına muttali olurum. Ve 

ben, onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum”dedi (Kassas 38) 

 
Haman’a diyorki bana bir kule yap, bu Musa’nın âlemlerin Rabbi dediği neymiş bir 

bakayım. Firavunlaşmış mantık hakikate zanla yaklaşır. Bu zan sonucu yaptığının iyi, güzel 
olduğunu zannediyor. Zannı ona yaptıklarının süslü gösterilmesine sebep oluyor. Onu da 

Mu’minin suresi 37’de okuyoruz. 

 
“Ve işte böylece Firavun’a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve 

Firavun’un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı.” (Mu’minun 37) 
  

Firavunun hilesi halka gösterişli bir iktiar imajı vermesi. Bu yapıları ve büyücüleri kullanarak 

kendisini olandan daha güçlü gösterme çabası. 

 

(Kassas 49-28/39) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
 

اْست ْكب ر ۜٓ ن ود ه ۜٓ ه و ۜٓ و  ج  ق ِۜٓ بِغ ْيرِۜٓ اْْل ْرِضۜٓ فِي و  ظ نُّٓوا اْلح  ع ون ۜٓ اِل ْين ا ا ن ه مْۜٓ و  ي ْرج  ْل   
Vestekbera huve vecunûduhu fî-l-ardi biġayri-lhakki vezannû ennehum ileynâ 

lâ yurce’ûn(e) 

 

İşte o ve onun askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklendiler; ve sandılar ki 

kendileri Bizim huzurumuza hiç çıkmayacaklar. 

 
Büyüklenme hakkına sahip olan tek varlık (el-Mütekebbir) Allah’tır (59:23).  

 

 

(Kassas 49-28/40) 
 
 

ذْن اه ۜٓ ن ود ه ۜٓ ف ا خ  ج  ع اقِب ة الظ اِل۪مين ۜٓ ك ان ۜٓ ك ْيف ۜٓ ف اْنظ رْۜٓ اْلي م  ِۜٓ فِي ف ن ب ذْن اه مْۜٓ و   
Feeḣażnâhu vecunûdehu fenebeżnâhum fî-lyem(mi)(s) fenzur keyfe kâne 

‘âkibetu-zzâlimîn(e) 

 
Sonunda onu ve askerlerini enseledik ve onları suda terkettik: Bak gör işte, 

zalimlerin akıbeti nasıl olurmuş! 
 
 
 
(Kassas 49-28/41) 
 
 

ع ْلن اه مْۜٓ ج  ةًۜٓ و  ي ْوم ۜٓ الن ار ِۜٓ اِل ى ي دْع ون ۜٓ ا ئِم  ةِۜٓ و  ۜٓ اْلِقٰيم  ون ۜٓ ْل  ي ْنص ر   
Vece’alnâhum e-immeten yed’ûne ilâ-nnâr(i)(s) veyevme-lkiyâmeti lâ 

yunsarûn(e) 

 

Ve onları, (takipçilerini) ateşe çağıran rehberler kıldık; onlara kıyamet günü 

yardım da edilmeyecektir. 

 

 

 

 

 

 
 

(Kassas 49-28/42) 
 
 

ا تْب ْعن اه مْۜٓ ۜٓ الدُّْني ا ٰهِذهِۜٓ ۪في و 
ي ْوم ۜٓ ل ْعن ةً  ةِۜٓ و  ْقب و۪حين  ۜٓ ِمن ۜٓ ه مْۜٓ اْلِقٰيم  اْلم   

Veetba’nâhum fî hâżihi-ddunyâ la’ne(ten)(s) veyevme-lkiyâmeti hum mine-

lmekbûhîn(e) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
Zira Biz, lânet (halkasını) daha bu dünyada onların (yüreklerine) geçirmişizdir;1 

Kıyamet Günü’nde ise aşağılık ve iğrenç olan yine onlar olacaklar.2 

 
1 Kendi akıllarını doğru kullanmak yerine, başkalarının peşine körü körüne takılmak, 

“halkalı köle” olmak anlamına gelmektedir. Lanet’in “dışlama” anlamı için bkz: 3:87, not 

79. 

 

2 Kişi dünyada kendine ne değer biçiyorsa, âhirette kendini o değerde bulacaktır.  
  
 
 

(Kassas 49-28/43) 

 
 

ل ق دْۜٓ وس ى ٰات ْين ا و  ا ب ْعدِۜٓ ِمنْۜٓ اْلِكت اب ۜٓ م  ون ۜٓ ا ْهل ْكن ا م ٓ ائِر ۜٓ اْلق ر  ه دًى ِللن اِسۜٓ اْْل ۫وٰلىب ص ٓ ْحم ۜٓ و  ر  و 

مْۜٓ ةًۜٓ ون ۜٓ ل ع ل ه  ي ت ذ ك ر   

Velekad âteynâ mûsâ-lkitâbe min ba’di mâ ehleknâ-lkurûne-l-ûlâ besâ-ira 

linnâsi vehuden verahmeten le’allehum yeteżekkerûn(e) 

 
 
Ve doğrusu, önceki nesilleri (hak ettikleri) helâke sürükledikten sonra, insanlık 

için bir bilinç kaynağı, bir doğru yol rehberi ve bir rahmet membaı olarak 

Musa’ya Kitab’ı verdik ki belki (sorumluluklarını) hatırlayıp tezekkür ederler.1 

 
1 İlâhî vahiylerin tümü, Allah’ın insana olan merhametinin kelâm sûretindeki tecellisidir.  

 

(Kassas 49-28/44) 
 
 

ا م  انِبِۜٓ ك ْنت ۜٓ و  ِۜٓ بِج  ْين ٓا اِذْۜٓ اْلغ ْربِي  ا اْْل ْمر ۜٓ م وس ى اِٰلى ق ض  م  ِمن الش اِه۪دين  ۜٓ ك ْنت ۜٓ و   
Vemâ kunte bicânibi-lġarbiyyi iż kadaynâ ilâ mûsâ-l-emra vemâ kunte mine-

şşâhidîn(e) 

 

VE SEN (Ey Rasul)! Biz (vadinin bir yamacında) Musa’ya bu Emr’i 1 bildirirken, sen 

vadinin öbür2 yamacında değildin; dolayısıyla (olan biteni oradan) izleyen 

tanıklardan da değildin.3 

 

1 Emr, yani “şeriat”, “yasa” ya da “buyruk” anlamına gelen ve Eski Ahid’in ilk beş kitabını 

oluşturan Tora. Kur’an’da Musa’ya verilen vahiy A’lâ 19’da suhuf, diğer tüm âyetler de 

kitab olarak geçer. Sadece Enbiya 48’de kitab hem Musa, hem de Harun’a isnat edilir. 
Kur’an’ın Tevrat’la kastettiği şey 39 kitaptan (ya da 54 Peraşa/Sidra’dan) oluşan ve birçok 

İbranî peygamberin kitaplarının yer aldığı Eski Ahid’dir (Tanah). İşte bu yüzden olsa gerek, 

hiçbir âyette Tevrat ismi Musa adına izafe edilmez. Tevrat’tan esfâr (kitaplar) diye söz 
edilen tek yer 62:5’tir. 

 

2 Lafzen: “..batı..” 

 

3 Atıf yaptığı tarihî olayı ve onun içerisinde yer aldığı kıssayı Kur’an vahyinin ilâhîliğine delil 

olarak gösteren bir âyet. Zımnen: Bu olaylardan, böylesine ayrıntılı bir biçimde ancak 

vahiy sayesinde haberdar oldun. 45 ve 46. Âyetler de yer alan aynı delil, farklı formlarla 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Âl-i İmran 44 ve Yusuf 102’de de geçer. Kur’an’ın aktardığı bu kıssalar nüzul ortamında 

bilinenden farklı olmasaydı, bu türden meydan okuyucu ifadelere başvurmaz ya da bu 

ifadeler muhataplar tarafından alaya alınırdı. Böyle bir şey bilmiyoruz. Bu yüzden, “bunlar 
sana bildirdiğimiz gaybî haberlerdir” (11:49) âyetindeki ğayb “senin şahit olmadığın” 

mânasına alınabilirsede, sadece bu mânaya indirgenemez.  

 

(Kassas 49-28/45) 
 
 
 

ٰلِكن ٓا ونًا ا ْنش أْن ا و  ل ۜٓ ق ر  ر  ۜٓ ع ل ْيِهم ۜٓ ف ت ط او  ا اْلع م  م  دْي ن ۜٓ ۪فٓي ث اِويًا ك ْنت ۜٓ و  ٰاي اتِن ا ۜٓ ع ل ْيِهمْۜٓ ت تْل وا ا ْهِلم   
ٰلِكن ا ْرِس۪لين ۜٓ ك ن ا و  م   

Velâkinnâ enşe-nâ kurûnen fetetâvele ‘aleyhimu-l’umur(u)(c) vemâ kunte 

śâviyen fî ehli medyene tetlû ‘aleyhim âyâtinâ velâkinnâ kunnâ mursilîn(e) 

 
Tam aksine, Biz (o günden bu güne) nice kuşaklar var ettik ve bunların üzerinden 

de nice zaman akıp gitti. Dahası sen, kendilerine mesajlarımızı iletmek için1 

Medyen sakinleri arasında bulunmuş da değildin; fakat (bu mesajları) öteden 

beri gönderip duran da yine Bizdik.2 
 
1 Ya da: “kendileri önünde (diz çöküp öğrenmek maksadıyla) okumak için”. Zımnen: 
‘Musa okuma yazma bildiği ve Medyen’de bir üstattan eğitim gördüğü halde, sen ne 

okuma-yazma öğrendin, ne de bir üstattan ders aldın’! Seni Allah eğitti! 
 

2 Mukâtil, ‘aleyhimdeki zamirin Mekkelileri gösterdiğini söyler (Tefsir). Dahhâk ise bu zamirin 

Medyenlileri gösterdiği görüşündedir. Buna göre âyetin son cümlesi şöyle olur: “..fakat 
(bütün elçileri) başından beri gönderen yine Bizdik” (Râzî). Bu mâna da en az meale 

çıkardığımız mâna kadar isabetlidir. Fakat bağlam tercihimize daha münasiptir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Kassas 49-28/46) 
 
 

ا م  انِبِۜٓ ك ْنت ۜٓ و  ٰلِكنْۜٓ ن اد ْين ا اِذْۜٓ الطُّورِۜٓ بِج  ةًۜٓ و  ْحم  ب ِك ۜٓ ِمنْۜٓ ر  ا ِلت ْنِذر ۜٓ ر  ا ٰتيه مْۜٓ ق ْوًمام ٓ

ون ۜٓ ل ع ل ه مْۜٓ ق ْبِلك ۜٓ ِمنْۜٓ ن ۪ذير ۜٓ ِمنْۜٓ  ي ت ذ ك ر   
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Vemâ kunte bicânibi-ttûri iż nâdeynâ velâkin rahmeten min rabbike 

litunżira kavmen mâ etâhum min neżîrin min kablike le’allehum 

yeteżekkerûn(e) 

 
Yine sen, Biz nida ettiğimizde (Sina) Dağı’nın yamacında da değildin; ve fakat 

senden önce uyarıcı gelmemiş bir toplumu, ders alırlar umuduyla, uyarman için 

Rabbin tarafından rahmet olarak gönderildin. 

 

(Kassas 49-28/47) 
 
 

ٓۜ ل ْوْل ٓ ۪صيب ة ۜٓ ت ۪صيب ه مْۜٓ ا نْۜٓ و  ا م  تْۜٓ بِم  ب ن ا ف ي ق ول وا ا ْي۪ديِهمْۜٓ ق د م  ا ْرس ْلت ۜٓ ر  س ۜٓ اِل ْين ا ل ْوْل ٓ ر 

ن ك ون ۜٓ ٰاي اتِك ۜٓ ف ن ت بِع ۜٓ وًْلۜٓ ْؤِم۪نين ۜٓ ِمن ۜٓ و  اْلم   
Velevlâ en tusîbehum musîbetun bimâ kaddemet eydîhim feyekûlû rabbenâ 

levlâ erselte ileynâ rasûlen fenettebi’a âyâtike venekûne mine-lmu/minîn(e) 

 

Kendi ellerinin yapıp ettikleri nedeniyle başlarına bir musibet 

geldiğinde*“Rabbimiz! Bize bir resul gönderseydin de ayetlerine uyup 

müminlerden olsaydık!”diyecek olmasalardı (seni göndermezdik). 

 
 
   
(Kassas 49-28/48) 

 

ا اء ه م ۜٓ ف ل م  قُّۜٓ ج ٓ ۜٓ ق ال وا ِعْنِدن اۜٓ ِمنْۜٓ اْلح  ا ِمثْل ۜٓ ا ۫وتِي ۜٓ ل ْوْل ٓ ل مْۜٓ ا ۫وتِي ۜٓ م ٓ ا و  وٰسى  وا م  ي ْكف ر   
ا انِۜٓ ق ال وا ق ْبل  ۜٓ ِمنْۜٓ م وٰسى ا ۫وتِي ۜٓ بِم ٓ ا ۜٓ ِسْحر  ق ال ٓوااِن ا ت ظ اه ر  ون ۜٓ بِك ل  ۜٓ و  ك افِر   

Felemmâ câehumu-lhakku min ‘indinâ kâlû levlâ ûtiye miśle mâ ûtiye 

mûsâ(c) eve lem yekfurû bimâ ûtiye mûsâ min kabl(u)(s) kâlû sihrâni tezâherâ 

ve kâlû innâ bikullin kâfirûn(e) 

 

Kendilerine tarafımızdan hakikat gelince “Musa’ya verilen (mucizeler) gibi ona 

da verilmeli değil miydi?” demişlerdi. Daha önce Musa’ya verileni de inkâr 

etmemişler miydi? “Birbirine arka çıkan iki büyü(cü)” demişlerdi. (Sözlerine 

devamla) “Doğrusu biz hepsini inkar edenleriz.” demişlerdi. 

 

 

 

 
 

 

(Kassas 49-28/49) 
 

ا ا ْهٰدى ه و ۜٓ ّللٰاِۜٓ ِعْندِۜٓ ِمنْۜٓ بِِكت اب ۜٓ ف أْت وا ق لْۜٓ اِد۪قين ۜٓ اِنْۜٓ ا ت بِْعه ۜٓ ِمْنه م ٓ ك ْنت ْمص   
Kul fe/tû bikitâbin min ‘indi(A)llâhi huve ehdâ minhumâ ettebi’hu in 

kuntum sâdikîn(e) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
De ki: “Doğruysanız Allah katından bu ikisinden (Musa’ya ve bana indirilenden) 

daha doğru bir kitap getirin, ben de ona uyayım!” 
 
Bir peygamberin tâbi olabileceği prensip sadece ve sadece Yüce Allah’tan gelen kitapla 

sınırlıdır. Öyleyse günümüzde de insanlar din adına peşine gidecekleri şeyi doğru 
belirlemeli, sıhhatinden emin olunamayacak bilgileri ya da insan kaynaklı bilgileri, 

görüşleri, yaklaşımları din diye kabul ederek Yüce Allah’a kulluk yapılabileceğini 

sanmamalıdırlar. Peşine tâbi olunacak kaynak peygamberlerin de izini takip ettikleri 
vahiydir. Hz. Muhammed’e tâbi olmak onun da tâbi olmak zorunda olduğu ve 

yaşantısıyla hayata taşıdığı Kur’an’a tâbi olmaktır.  

 
 

(Kassas 49-28/50) 
 
 

ا ف اْعل مْۜٓ ل ك ۜٓ ي ْست ۪جيب وا ل مْۜٓ ف ِانْۜٓ اء ه ْم ۜٓ ي ت بِع ون ۜٓ ا ن م  نْۜٓ ا ْهو ٓ م  نِات ب ع ۜٓ ا ض لُّۜٓ و  بِغ ْيرِۜٓ ه ٰويه ۜٓ ِمم   
ۜٓ ّللٰا ۜٓ اِن ۜٓ ّللٰاِ ۜٓ ِمن ۜٓ ه دًى الظ اِل۪مين ۜٓ اْلق ْوم ۜٓ ي ْهِدي ْل   

Fe-in lem yestecîbû leke fa’lem ennemâ yettebi’ûne ehvâehum(c) vemen 

edallu mimmeni-ttebe’a hevâhu biġayri huden mina(A)llâh(i)(c) inna(A)llâhe lâ 

yehdî-lkavme-zzâlimîn(e) 

 
 
Sana cevap veremezlerse bil ki onlar arzularına uymaktadır. Allah tarafından bir 

yol gösterici olmaksızın kendi arzusuna uyandan daha sapkın kim olabilir ki! 

Şüphesiz ki Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. 

 

(Kassas 49-28/51) 
 
 
 
 

ل ق دْۜٓ ْلن ا و  ص  ون  ۜٓ ل ع ل ه مْۜٓ اْلق ْول ۜٓ ل ه م ۜٓ و  ي ت ذ ك ر   
Velekad vassalnâ lehumu-lkavle le’allehum yeteżekkerûn(e) 

 
 
Yemin olsun ki (gerçeği) hatırlasınlar diye o sözü (Kur’an’ı) onlara ulaştırmıştık.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Kassas 49-28/52) 
 

ي ْؤِمن ون ۜٓ بِه۪ۜٓ ه مْۜٓ ق ْبِله۪ۜٓ ِمنْۜٓ اْلِكت اب ۜٓ ٰات ْين اه م ۜٓ ا ل ۪ذين ۜٓ  
Elleżîne âteynâhumu-lkitâbe min kablihi hum bihi yu/minûn(e) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Ondan (Kur’an’dan) önce kendilerine kitap verdiklerimiz, ona (Kur’an’a) 

inanırlar. 

 
 

(Kassas 49-28/53) 
 

اِذ ا ن ا ق ال ٓوا ع ل ْيِهمْۜٓ ي تْٰلى و  قُّۜٓ اِن ه ۜٓ بِ۪هٓۜٓ ٰام  ب ِن ٓا ِمنْۜٓ اْلح  ْسِل۪مين ۜٓ ِمنْۜٓ ك ن ا اِن ا ر  ق ْبِل۪هم   
Ve-iżâ yutlâ ‘aleyhim kâlû âmennâ bihi innehu-lhakku min rabbinâ innâ kunnâ 

min kablihi muslimîn(e) 

 

Onlar, kendilerine (Kur’an vahyi) iletildiğinde “Buna iman ettik, çünkü bu 
Rabbimizden gelen hakikatin ta kendisidir; zaten biz bundan önce de (O’na) 

kayıtsız şartsız teslim olmuş kimselerdik!”1 derler2  
 
1 Veya: “biz bundan önce de müslüman olmuş kimselerdik..” İslâm ve müslüman 

terimlerinin tüm vahiylere iman etmiş kimseleri kapsadığının ve bu terimlerin 

özelleştirilemeyeceğinin, hepsinden öte, Kur’anî ifadelerin bir “isme” değil bir “niteliğe, 

duruşa ve hale” (yani “Allah’a kayıtsız şartsız itaat etme” haline) isim olduğunun açık ve 
net bir ifadesidir. Kur’an’ın bu konudaki yaklaşımının diğer tanıkları için bkz. “İslâm Allah’ın 

kabul ettiği tek hak dindir: 3:19 ve 85; Nûh müslümandır: 10:72; İbrahim müslümandır: 

2:131-132; 3:67; İsmail müslümandı: 2:128; Lût müslümandı: 51:36; Yusuf müslümandı: 
12:101; Musa ve İsrâiloğulları müslümandı: 10:84; tüm İbranî peygamberleri müslümandı: 

5:44; Firavun ölürken müslüman olmak istemişti: 10:90; Süleyman müslümandı ve Belkıs 

müslüman olmuştu: 27:44; İsa ve havarileri müslümandı: 5:111.” 
 

2 52-55 arasındaki âyetlerin gönderme yaptığı yaşanmış olay kaynaklarda şöyle geçer: 

“Habeşistanlı kitap ehlinden oluşan 20 kişilik bir gurup Mekke’ye gelir. Allah Rasûlü onlara 
Kur’an okur. Onlar gözyaşları içinde dinlerler ve okunanın Allah kelâmı olduğunu tasdik 

ederler“ (İbn Hişam ve Beyhaki). Bu âyetle daha önce inmiş olan Şu’arâ 197 arasında bir 

bağ vardır. Biz, teslisçi Hıristiyanlardan farklı olarak “Biz Nasârâ’yız” (5:14 ve 82) diyenlerin 
muvahhid İsevilerden oluşan farklı bir gurup olduğu kanaatindeyiz. İşte bu Habeşli gurup 

onların başında geliyordu. Bu muvahhid İseviliği Mekke’de üç kişi temsil ediyordu: Varaka 
b. Nevfel, Ubeydullah b. Cahş ve Osman b. El-Huveyris.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

(Kassas 49-28/54) 
 
 

ٰلٓئِك ۜٓ ه مْۜٓ ي ْؤت ْون ۜٓ ا و  ت ْينِۜٓ ا ْجر  ر  ا م  وا بِم  ب ر  ن ۜٓ ص  ؤ ۫ ي دْر  س ن ةِۜٓ و  ا بِاْلح  ِمم  ز ۜٓ الس ي ِئ ة و  ر 

ي ْنِفق ون ۜٓ ْقن اه مْۜٓ  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Ulâ-ike yu/tevne ecrahum merrateyni bimâ saberû veyedraûne bilhaseneti-

sseyyi-ete vemimmâ razeknâhum yunfikûn(e) 

 
İşte, her şeye (rağmen hakta) direnmelerine, kötülüğü iyilikle savmalarına ve 

kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak etmelerine karşılık olarak işte 

böylelerine, iki kat ecir verilecektir.  
 
 
Hem Kur’an vahyinden önceki vahye iman ettikleri hem de onlardan sonra gelen 

Kur’an’a iman ettikleri için. Açıktır ki, içinde yaşadığı geleneğin zincirini kırarak inandığı 
temel değerlerin en berrak ve parlak bir biçimde ifadesini bulduğu son vahye inanmak 

için harekete geçen her kitap ehli, eski çevresi tarafından maddî mânevî baskılara maruz 

kalacaktır.  
 

 
 

(Kassas 49-28/55) 
 
 

اِذ ا ض وا الل ْغو ۜٓ س ِمع وا و  ق ال وا ع ْنه ۜٓ ا ْعر  ال ن ا ل ن ٓا و  ل ك مْۜٓ ا ْعم  م ۜٓ و  س ل  ال ك ْم  ۜٓ ع ل ْيك ْم ۜٓ ا ْعم  اۜٓ ن ْبت ِغي ْل 
اِه۪لين ۜٓ  ْلج 

Ve-iżâ semi’û-llaġve a’radû ‘anhu ve kâlû lenâ a’mâlunâ velekum a’mâlukum 

selâmun ‘aleykum lâ nebteġî-lcâhilîn(e) 

 
 

 

İşte onlar, düşüncesizce söylenmiş bir söz1 işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve 

“Bizim yaptıklarımızın sorumluluğu bize, sizin yaptıklarınızın sorumluluğu da size 

aittir; size selam olsun2 biz kendini bilmezlerle bir arada bulunmak istemeyiz” 

derler. 

 
1 Lağvi böyle çevirimiz için bkz: 2:225, not 414. 

 

2  Lafzen: “size selam olsun”. Bu bağlamdaki en uygun karşılığı.  
 

 

“cahil”, boş şeylerin peşinde koşan kendini bilmez insanlar. Faydasız, faydası olmayan, 

bir şeyin önemini yeteri kadar kavramamış, farkında olmayan kimselerdir. 

 

 

 

 

 

 

(Kassas 49-28/56) 
 

ۜٓ اِن ك ۜٓ نْۜٓ ت ْه۪دي ْل  ٰلِكن ۜٓ ا ْحب ْبت ۜٓ م  نْۜٓ ي ْه۪دي ّللٰا ۜٓ و  اء  ۜٓ م  ه و ۜٓ ي ش ٓ ْهت ۪دين ۜٓ و  بِاْلم  ا ْعل م   
İnneke lâ tehdî men ahbebte velâkinna(A)llâhe yehdî men yeşâ(u)(c) vehuve 

a’lemu bilmuhtedîn(e) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

ŞÜPHESİZ ki sen sevdiğin herkesi doğru yola yöneltemezsin; ve fakat Allah tercih 

edeni/tercih ettiğini doğru yola yöneltir:1 zira O kimin doğru yola girmek istediğini 

çok iyi bilir.2 

 
 
1 Çevirimizin dilsel gerekçesi için bkz: 10:25; 14:4 ve 24:21, ilgili notlar. Âyetin sonundaki “O 

kimin doğru yola girmek istediğini çok iyi bilir” cümlesi tercihimizi desteklemektedir. 
 

 

2 İlk müfessirlerimiz bu âyeti, Allah Rasûlü’nün çok sevdiği amcası Ebu Talib’e İslâm’ı 

telkinlerinin sonuçsuz kalmasıyla ilişkilendirirler. Eğer rivayet doğru ise Ebu Talib bu telkinlere 

rağmen “Babalarının dini üzere olduğunu söyleyerek son nefesini vermişti” (Buhârî). 

Elbette âyet tüm zamanlar ve mekânda geçerli bu hakikati beyan eder: Hidayet kişinin 
kendi yönelişini Allah’ın ödüllendirmesidir. Belirleyici olan insanın iradesidir.  
 
 
 

(Kassas 49-28/57) 

 

ق ال ٓوا ع ك ۜٓ اْله ٰدى ن ت بِعِۜٓ اِنْۜٓ و  ط فْۜٓ م  ل مْۜٓ ا ْرِضن ا ۜٓ ِمنْۜٓ ن ت خ  نْۜٓ ا و  ك ِ ًما ن م  ر  ي جْۜٓ ٰاِمنًا ل ه ْمح 
ات ۜٓ اِل ْيهِۜٓ ٰبٓى ر  ه مْۜٓ ل د ن ا ِمنْۜٓ ِرْزقًا ش ْيء ۜٓ ك ل ِۜٓ ث م  ٰلِكن ا ْكث ر  ۜٓ و  ي ْعل م ون ۜٓ ْل   

Ve kâlû in nettebi’i-lhudâ me’ake nuteḣattaf min ardinâ(c) eve lem numekkin 

lehum haramen âminen yucbâ ileyhi śemerâtu kulli şey-in rizkan min ledunnâ 

velâkinne ekśerahum lâ ya’lemûn(e) 

 
Bir de, “Eğer seninle birlikte doğru yola girersek, yurdumuzdan yuvamızdan 

koparılırız” dediler.1 Onları, sayemizde her türlü ürünün gelip rızık olarak 

kendisinde toplandığı kutsal bir dokunulmazlığa sahip güvenli bir yere Biz 

yerleştirmedik mi? Ne ki onların çoğu bunun bilincinde bile değil 
 
1 Mekkelilerin tarihî korkusu, diğer kabileler tarafından Mekke’den çıkarılmaktı. Zira Mekke 

tarihinde bu çok yaşanmış ve kendileri de Mekke’deki bu konumlarını öyle elde 

etmişlerdi.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

(Kassas 49-28/58) 
 
 

ك مْۜٓ تْۜٓ ق ْري ة ۜٓ ِمنْۜٓ ا ْهل ْكن ا و  ا ۜٓ ب ِطر  ۪عيش ت ه  مْۜٓ ف تِْلك ۜٓ م  س اِكن ه  ۜٓ ب ْعِدِهمْۜٓ ت ْسك ْنِمنْۜٓ ل مْۜٓ م  ك ن ا ق ۪ليًل ۜٓ اِْل  و   
اِر۪ثين ۜٓ ن ْحن ۜٓ اْلو   
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Vekem Ehleknâ min karyetin batirat me’îşetehâ(s) fetilke mesâkinuhum lem 

tusken min ba’dihim illâ kalîlâ(en)(s) vekunnâ nahnu-lvâriśîn(e) 

 

Ama Biz, refahın şımartıp azgınlaştırdığı nice ülkeyi helâk etmişiz. Bakın, işte 

onların yaşadıkları mekânlar! Pek azı dışında arkalarından oralara bir daha 

yerleşen olmadı: ve zaten her şeyin ebedî vârisi sadece Biziz.  
 
 
 
 

(Kassas 49-28/59) 

 

 

ا م  بُّك ۜٓ ك ان ۜٓ و  ْهِلك ۜٓ ر  تٰى اْلق ٰرى م  ا ۪فٓي ي ْبع ث ۜٓ ح  ه  س وًْلۜٓ ا م ِ ٰاي اتِن ا ۜٓ ي تْل واع ل ْيِهمْۜٓ ر   
ا م  ْهِلِكي ك ن ا و  ى م  ۜٓ اْلق ٰرٓ ا اِْل  ا ْهل ه  ظ اِلم ون ۜٓ و   

Vemâ kâne rabbuke muhlike-lkurâ hattâ yeb’aśe fî ummihâ rasûlen yetlû 

‘aleyhim âyâtinâ(c) vemâ kunnâ muhlikî-lkurâ illâ veehluhâ zâlimûn(e) 

 

Ama senin Rabbin hiçbir ülkeyi, onların ana kentine kendilerine mesajlarımızı 

okuyup açıklayan bir elçi göndermedikçe asla helâk etmemiştir. Zaten Biz halkı 

zalim olmadıkça, hiçbir yerleşim biriminin helâk edicisi olmamışızdır.1 

 
1 Hz. Ömer’in “Adâlet mülkün temelidir” sözü, İbn Teymiyye’nin “Devlet küfürle değil 

zulümle yıkılır” sözü, hep bu gibi âyetlerin inşâ ettiği bir aklın ürünüdür. Değil mi ama: 
Adâlet devletin imanıdır.  
 
 

(Kassas 49-28/60) 
 
 
 

ا م ٓ ت اع  ش ْيء ۜٓ ِمنْۜٓ ا ۫و۪تيت مْۜٓ و  ٰيوةِۜٓ ف م  ا ۜٓ الدُّْني ا اْلح  ۪زين ت ه  ا و  م  ْير ۜٓ ِعْند ۜٓ و  ا ْبٰقى ۜٓ اللِٰهخ  ۜٓ و  ا ف ل 

 ت ْعِقل ون  ۜٓ 
Vemâ ûtîtum min şey-in femetâ’u-lhayâti-ddunyâ vezînetuhâ(c) vemâ 

‘inda(A)llâhi ḣayrun veebkâ(c) efelâ ta’kilûn(e) 

 

Size verilen şeyler, dünya hayatının geçimlikleri ve süsüdür. Allah katında olanlar 

ise hayırlı ve kalıcı olandır. Akıl etmiyor musunuz? 

 
 
 
 

(Kassas 49-28/61) 

 

نْۜٓ ع دْن اه ۜٓ ا ف م  ْعدًا و  س نًا و  ۪قيهِۜٓ ف ه و ۜٓ ح  نْۜٓ ْل  ت ْعن اه ۜٓ ك م  ت اع ۜٓ م  ٰيوةِالدُّْني ا م  ةِۜٓ ي ْوم ۜٓ ه و ۜٓ ث م ۜٓ اْلح  اْلِقٰيم   
۪رين ۜٓ ِمن ۜٓ ْحض  اْلم   
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Efemen ve’adnâhu va’den hasenen fehuve lâkîhi kemen metta’nâhu 

metâ’a-lhayâti-ddunyâ śümme huve yevme-lkiyâmeti mine-lmuhdarîn(e) 

 

Şimdi kendisine tarifsiz güzellikte bir vaadde bulunduğumuz ve sonunda ona 

kavuşan kimsenin durumu, kendisine dünya hayatının tadımlık hazlarını 

tattırdığımız ve Kıyamet Günü yargı önüne çıkarılacak birinin durumuyla aynı olur 

mu?  
 
Burada biri iki dünyalı diğeri tek dünyalı iki tipten söz edilir. İki dünyalı olan ebedî dünyasına 

yaptığı yatırımı kat kat fazlasıyla bulmuş, tek dünyalı olan onu da kaybedince elleri boş 

kalakalmıştır.  
 
 
 

(Kassas 49-28/62) 
 
 

ي ْوم ۜٓ اِءي ۜٓ ا ْين ۜٓ ف ي ق ول ۜٓ ي ن ا۪ديِهمْۜٓ و  ك ٓ ت ْزع م ون ۜٓ ك ْنت مْۜٓ ال ۪ذين ۜٓ ش ر   
Veyevme yunâdîhim feyekûlu eyne şurakâ-iye-lleżîne kuntum tez’umûn(e) 

 
 
İşte o gün (Allah) onlara seslenecek ve “Öteden beri Bana ortak olduğunu iddia 

ettikleriniz hani, neredeler?” diye soracak.  
 
 
 

(Kassas 49-28/63) 
 
 

ق ۜٓ ال ۪ذين ۜٓ ق ال ۜٓ ب ن ا اْلق ْول ۜٓ ع ل ْيِهم ۜٓ ح  ءِۜٓ ر  ْل ٓ ْين ا ۜٓ ال ۪ذين ۜٓ ٰهٓؤ   ا ا ْغو  ْين اه ْمك م  ْين ا ۜٓ ا ْغو  أْن ٓا غ و  ت ب ر   
ا اِل ْيك  ۜٓ ي ْعب د ون ۜٓ اِي ان ا ك ان ٓوا م   

Kâle-lleżîne hakka ‘aleyhimu-lkavlu rabbenâ hâulâ-i-lleżîne aġveynâ 

aġveynâhum kemâ ġaveynâ(s) teberra/nâ ileyk(e)(s) mâ kânû iyyânâ 
ya’budûn(e) 

 
(O gün) hüküm aleyhlerine gerçekleşmiş olanlar şöyle diyeceklerdir: “Rabbimiz! 

Şunlar, azdırdığımız kişilerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öyle azdırdık. 

(Kendilerinden) uzak olduğumuzu sana (arz ederiz). Zaten onlar, bize de 

tapmıyorlardı.”1  
 
1 Benzer mesajlar: Yûnus 10:28-29; İbrâhîm 14:22; Nahl 16:86; Meryem 19:82; Furkân 25:18-

19; ‘Ankebût 29:25; Rûm 30:13; Sebe’ 34:41; Fâtır 35:14; Ahkâf 46:6.  

 
 
 
 

(Kassas 49-28/64) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

۪قيل ۜٓ اء ك مْۜٓ ادْع وا و  ك ٓ ا ل ه مْۜٓ ي ْست ۪جيب وا ف ل مْۜٓ ف د ع ْوه مْۜٓ ش ر  ا و  ر  ي ۜٓ ك ان وا ل ْوا ن ه مْۜٓ اْلع ذ اب  ۜٓ و 
 ْهت د ون ۜٓ

Vekîle-d’û şurakâekum fede’avhum felem yestecîbû lehum veraevû-

l’ażâb(e)(c)lev ennehum kânû yehtedûn(e) 

 
Sonunda onlara: “Çağırın ortak (koştuk)larınızı!” denilecek ve onları yardıma 

çağıracaklar,1 fakat kendilerine asla karşılık verilmeyecek ama azabı 

görüverecekler2 Ne olurdu sanki, daha önceden doğru yolu bulmuş olsalardı! 

 
1 Lafzen: “denildi. çağırdılar.. verilmedi.” Âhirete ilişkin bir bağlamda kullanılan geçmiş 

zaman kipi, adı geçen eylemin mutlaka gerçekleşeceğine delâlet eder. Bu kipleme aynı 

zamanda gaybî bir hakikat olan âhiret hayatının zamanlar üstü oluşuna da bir îmâ taşır. 
 

2 Veya: “Yalvarıp yakarın ortak koştuklarınıza!” denilecek; bunun üzerine onlara yalvarıp 

yakaracaklar, fakat yakarışlarına asla karşılık verilmeyecek”.  

 
 
 

(Kassas 49-28/65) 
 
 

ي ْوم ۜٓ اذ ٓا ف ي ق ول ۜٓ ي ن ا۪ديِهمْۜٓ و  ْبت م ۜٓ م  ْرس ۪لين ۜٓ ا ج  اْلم   
Veyevme yunâdîhim feyekûlu mâżâ ecebtumu-lmurselîn(e) 

 

 

İşte o gün (Allah) onlara seslenecek ve “Gönderilen elçilere nasıl karşılık 

verdiniz?” diye soracak.1 

 
1 “Andolsun, kendilerine elçi gönderilenlerden soracağız…” (Krş: 7:6) âyetinin ilk yarısı 

burada ikinci yarısı 75. âyette dile getirilmektedir.  

 

(Kassas 49-28/66) 

 

ئِذ ۜٓ اْْل ْنب ٓاء ۜٓ ع ل ْيِهم ۜٓ ف ع ِمي تْۜٓ ۜٓ ف ه مْۜٓ ي ْوم  ل ون ۜٓ ْل  اء  ي ت س ٓ  
Fe’amiyet ‘aleyhimu-l-enbâu yevme-iżin fehum lâ yetesâelûn(e) 

 

Fakat artık onlara (kendilerini kurtaracak) haberlerin yolu kapanmış olacak; 

dahası onlar, birbirlerine de soramayacak.  
 
 
 
 

(Kassas 49-28/67) 

 

ا نْۜٓ ف ا م  ن ۜٓ ت اب ۜٓ م  ٰام  ع ِمل ۜٓ و  اِلًحا و  ْفِل۪حين ۜٓ ِمن ۜٓ ي ك ون ۜٓ ا نْۜٓ ف ع ٰسٓى ص  اْلم   
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Feemmâ men tâbe veâmene ve’amile sâlihan fe’asâ en yekûne mine-

lmuflihîn(e) 

 
(Fakat) tevbe eden, iman edip iyi iş(ler) yapanlara gelince, bunlar da 

kurtulanlardan olacaktır. 

 
Benzer mesaj: Furkân 25:70-71.  
  
 
 
 

(Kassas 49-28/68) 

 

 

بُّك ۜٓ ر  ا ي ْخل ق ۜٓ و  ي ْخت ار  ۜٓ ي ش ٓاء ۜٓ م  ا و  ة  ۜٓ ل ه م ۜٓ ك ان ۜٓ م  ان ۜٓ اْلِخي ر  ت ع اٰلى س ْبح  ا اللِٰهو  ي ْشِرك ۜٓ ع م 

 ون ۜٓ
Verabbuke yaḣluku mâ yeşâu veyaḣtâr(u)(k) mâ kâne lehumu-

lḣiyera(tu)(c)subhâna(A)llâhi vete’âlâ ‘ammâ yuşrikûn(e) 

 

Rabbin, (peygamber olarak) dilediğini yaratır ve seçer. Onların (bu konuda) 

seçim hakkı yoktur.1 Allah onların (inkârcıların) ortak koştuklarından yüce ve 

uzaktır 

 
1 Bu cümlede verilmek istenen mesaj peygamberliğin insan iradesi ve tercihiyle 

şekillendirilmediğine dikkat çekmektir. Kişiler peygamber olduktan sonra iradelerinin 

ellerinden alınması vs. söz konusu edilmemektedir.  

 

(Kassas 49-28/69) 

 

بُّك ۜٓ ر  ا ي ْعل م ۜٓ و  ه مْۜٓ ت ِكنُّۜٓ م  ا ص د ور  م  ي ْعِلن ون ۜٓ و   
Verabbuke ya’lemu mâ tukinnu sudûruhum vemâ yu’linûn(e) 

 
Rabbin, onların kalplerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. 
 
Benzer mesajlar: Bakara 2:77; Âl-i İmrân 3:5; En‘âm 6:3; Hûd 11:5; İbrâhîm 14:38; Nahl 16:19, 
23; Tâhâ 20:7; Enbiyâ 21:4; Nûr 24:29; Neml 27:25, 74; Yâsîn 36:76; Teğâbun 64:4; A‘lâ 87:7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Kassas 49-28/70) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

ه و ۜٓ ۜٓ ّللٰا ۜٓ و  ۜٓ اِٰله ۜٓ ْل ٓ ْمد ۜٓ ل ه ۜٓ ه و  ۜٓ اِْل  ةِ ۜٓ اْْل ۫وٰلى فِي اْلح  ِخر  اْْلٰ ل ه ۜٓ و  اِل ْيهِۜٓ و  و  ْكم  ع ون ۜٓ اْلح  ت ْرج   
Vehuva(A)llâhu lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) lehu-lhamdu fî-l-ûlâ vel-âḣira(ti)(s)velehu-

lhukmu ve-ileyhi turce’ûn(e) 

 
İşte O, Allah’tır. Kendisinden başka ilah yoktur. Önünde de (dünyada da) 

sonunda da (ahirette de) [hamd] (övgü) yalnızca O’na aittir. Hüküm, yalnızca 

O’na aittir ve yalnızca O’na döndürüleceksiniz. 
 

 

 

(Kassas 49-28/71) 

 

 

ا ْيت مْۜٓ ق لْۜٓ ع ل ۜٓ اِنْۜٓ ا ر  دًا ال ْيل ۜٓ ع ل ْيك م ۜٓ ّللٰا ۜٓ ج  ةِۜٓ ي ْومِۜٓ اِٰلى س ْرم  نْۜٓ اْلِقٰيم  بِِضي ٓاء  ۜٓ ي أْ۪تيك مْۜٓ ّللٰاِۜٓ اِٰله غ ْير ۜٓ م   
ٓۜ ع ون ۜٓ ا ف ل  ت ْسم   

Kul eraeytum in ce’ala(A)llâhu ‘aleykumu-lleyle sermeden ilâ yevmi-lkiyâmeti 

men ilâhun ġayru(A)llâhi ye/tîkum bidiyâ-/(in)(s) efelâ tesme’ûn(e) 

 
De ki: “Bir düşünsenize,1 Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinize aralıksız 

devam ettirse,2 Allah’tan başka size herhangi bir ışık getirebilecek ilah kimmiş! 

(Hâlâ gerçeği) duymuyor musunuz?” 

 
1 Kur’an’daki [eraeytüm] ifadeleri, “söyler misiniz!”, “gördünüz mü?”, “bir düşünsenize!”, 

“söyleyin bakalım!”, “ne dersiniz?”, “bana haber verin!” gibi anlamlar içermektedir. 
 

2 Kur’an’da sadece bu iki ayette geçen [sermed] kelimesi “uzatmak”, “sürekli ve devamlı 

kılmak” demektir. Yüce Allah insanoğlunun hayatını düzenli ve verimli bir şekilde 

yaşayabilmesi için gece ve gündüzü birbirini takip edecek şekilde yarattığını ve bunun 

çok büyük bir nimet olduğunu bildirmektedir.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(Kassas 49-28/72) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

ا ْيت مْۜٓ ق لْۜٓ ع ل ۜٓ اِنْۜٓ ا ر  ار ۜٓ ع ل ْيك م ۜٓ ّللٰا ۜٓ ج  دًا الن ه  ةِۜٓ ي ْومِۜٓ اِٰلى س ْرم  ْنِاٰله ۜٓ اْلِقٰيم  ي أْ۪تيك مْۜٓ ّللٰاِۜٓ غ ْير ۜٓ م   
ۜٓ ۪فيِه ۜٓ ت ْسك ن ون ۜٓ بِل ْيل ۜٓ ون ۜٓ ا ف ل  ت ْبِصر   

Kul eraeytum in ce’ala(A)llâhu ‘aleykumu-nnehâra sermeden ilâ yevmi-

lkiyâmeti men ilâhun ġayru(A)llâhi ye/tîkum bileylin teskunûne fîh(i)(s) efelâ 

tubsirûn(e) 

 
 
De ki: “Bir düşünsenize, Allah gündüzü kıyamet gününe kadar üzerinize aralıksız 

devam ettirse, Allah’tan başka dinleneceğiniz herhangi bir geceyi size getirecek 

ilah kimmiş! (Hâlâ gerçeği) görmüyor musunuz?” 

 
Gece, gündüzün, gündüz de gecenin vaktine giremez; hepsinin belirlenmiş bir yasası 

vardır; o yasaya göre varlıklarını devam ettirirler. Gece aralıksız bir şekilde gündüzü 
kovalar. Arada gündüz olmayan peş peşe “iki gece” yoktur; aynı şekilde arada gece 

olmayan “iki gündüz” de yoktur. Bu anlamda çeşitli ayetlerde “gece ve gündüzün birbirini 

izlediği ve bunun Yüce Allah’ın varlığının delillerinden biri olduğu” ifade edilmektedir.  
 
 
 

(Kassas 49-28/73) 
 
 

ِمنْۜٓ تِه۪ۜٓ و  ْحم  ع ل ۜٓ ر  ار ۜٓ ال ْيل ۜٓ ل ك م ۜٓ ج  الن ه  ِلت ْبت غ وا ۪فيهِۜٓ ِلت ْسك ن وا و  ل ع ل ك مْۜٓ ِمْنف ْضِله۪ۜٓ و  ت شْۜٓ و 

ون ۜٓ  ك ر 
Vemin rahmetihi ce’ale lekumu-lleyle ve-nnehâra liteskunû fîhi velitebteġû min 

fadlihi vele’allekum teşkurûn(e) 

 

(Birinde) dinlenesiniz, (diğerinde de) O’nun cömertliğinden (rızkınızı) arayasınız 

ve şükredesiniz diye (Allah) rahmetinin gereği sizin için geceyi ve gündüzü 

yaratmıştır. 
 
Benzer mesajlar: Yûnus 10:67; Mü’min 40:61.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

(Kassas 49-28/74) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

ي ْوم ۜٓ اِءي ۜٓ ا ْين ۜٓ ف ي ق ول ۜٓ ي ن ا۪ديِهمْۜٓ و  ك ٓ ت ْزع م ون ۜٓ ك ْنت مْۜٓ ال ۪ذين ۜٓ ش ر   
Veyevme yunâdîhim feyekûlu eyne şurakâ-iye-lleżîne kuntum tez’umûn(e) 

 
O gün (Allah) onlara seslenerek “Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz 

hani nerede?” diyecektir. 
 
Benzer mesaj: Kasas 28:62.  
 
 

(Kassas 49-28/75) 

 

ْعن ا ن ز  ة ۜٓ ك ل ِۜٓ ِمنْۜٓ و  وا ب ْره ان ك مْۜٓ ه ات وا ف ق ْلن ا ش ۪هيدًا ا م  ق ۜٓ ا ن ۜٓ ف ع ِلم ٓ ض ل ۜٓ اْلح  مْۜٓ ِللِٰهو  ا ع ْنه  ك ان ۜٓ م 

ون  ۜٓ وا ي ْفت ر   

Veneza’nâ min kulli ummetin şehîden fekulnâ hâtû burhânekum fe’alimû 

enne-lhakka li(A)llâhi vedalle ‘anhum mâ kânû yefterûn(e) 

 
(O gün) her ümmetten bir şahit çıkarmış olacağız1 ve (inkârcılara) “Kesin delilinizi 

getirin!” diyeceğiz. (İşte o zaman) bilecekler ki gerçek, Allah’a aittir ve 

uydurmakta oldukları şeyler de kendilerinden kaybolmuşlardır.2 

 

1 Benzer mesajlar: Bakara 2:144; Nisâ 4:41; Nahl 16:84, 89. 

 

2 Benzer mesajlar: En‘âm 6:94; A‘râf 7:37; Hûd 11:21; Nahl 16:87; Mü’min 40:74; Fussilet 

41:48.  

 

 

(Kassas 49-28/76) 

 
 

ون ۜٓ اِن ۜٓ ٰات ْين اه ۜٓ ع ل ْيِهْم ۜٓ ف ب ٰغى م وٰسى ق ْومِۜٓ ِمنْۜٓ ك ان ۜٓ ق ار  ا اْلك ن وزِۜٓ ِمن ۜٓ و  ه ۜٓ م ٓ ف اتِح  ل ت ن ٓوا ۜٓ اِن م 

وِلي بِاْلع ْصب ةِۜٓ 
ةِ ۜٓ ا   ه ۜٓ ل ه ۜٓ ق ال ۜٓ اِذْۜٓ اْلق و  ۜٓ ق ْوم  حْۜٓ ْل  ي ِحبُّۜٓ ّللٰا ۜٓ اِن ۜٓ ت ْفر  اْلف ِر۪حين ۜٓ ْل   

İnne kârûne kâne min kavmi mûsâ febeġâ ‘aleyhim(s) veâteynâhu mine-

lkunûzi mâ inne mefâtihahu letenû-u bil’usbeti ulî-lkuvveti iż kâle 

lehu kavmuhu lâ tefrah(s) inna(A)llâhe lâ yuhibbu-lferihîn(e) 

Şüphesiz ki Karun, Musa’nın kavmindendi ve onlara azgınlık ediyordu. Biz ona, 

anahtarlarını (taşımak) güçlü bir topluluğa bile zor gelecek hazineler vermiştik. 

Hani kavmi ona (Karun’a) şöyle demişti: “Şımarma! Şüphesiz ki Allah şımarıkları 

sevmez. 

 
“Kârûn” sermayeyi, ekonomik baskıyı ve vurguncu kapitalist kişiliği temsil etmektedir.  

 
 

(Kassas 49-28/77) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

اْبت غِۜٓ ا و  ة ۜٓ الد ار ۜٓ ّللٰا ۜٓ ٰاٰتيك ۜٓ ۪فيم ٓ ِخر  ۜٓ اْْلٰ ْل  ا ْحِسنْۜٓ ِمن ۜٓ ن ۪صيب ك ۜٓ ت ْنس ۜٓ و  اۜٓ الدُّْني او  ك م ٓ

ۜٓ اِل ْيك ۜٓ ّللٰا ۜٓ ا ْحس ن ۜٓ  ْل  ۜٓ فِي اْلف س اد ۜٓ ت ْبغِۜٓ و  ي ِحبُّۜٓ ّللٰا ۜٓ اِن ۜٓ اْْل ْرِض  ْفِس۪دين ۜٓ ْل  اْلم   
Vebteġi fîmâ âtâka(A)llâhu-ddâra-l-âḣira(te)(s) velâ tense nasîbeke mine-

ddunyâ(s) veahsin kemâ ahsena(A)llâhu ileyk(e)(s) velâ tebġi-lfesâde fî-l-

ard(i)(s) inna(A)llâhe lâ yuhibbu-lmufsidîn(e) 

 
Allah’ın sana verdiği şeyler sayesinde ahiret yurdunu iste; dünyadan payını 

unutma!1 Allah sana iyilik yaptığı gibi, sen de (insanlara) iyilik yap ve yeryüzünde 

bozgunculuğu arzulama! Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez.” 
 
1 Bu buyruk hem dünyadaki nimetler için çalışmayı, hem de ahiret hayatı için dünyada 

yapılması istenen görevleri yapmayı, fedakârlıklarda bulunmayı içermektedir.  
 
 
 
 
 

(Kassas 49-28/78) 

 

ا ق ال ۜٓ ل مْۜٓ ِعْن۪دي ۜٓ ِعْلم ۜٓ ع ٰلى ا ۫و۪تيت ه ۜٓ اِن م ٓ ونِۜٓ ِمن ۜٓ ِمْنق ْبِله۪ۜٓ ا ْهل ك ۜٓ ق دْۜٓ ّللٰا ۜٓ ا ن ۜٓ ي ْعل مْۜٓ ا و  اْلق ر 

نْۜٓ  ةًۜٓ ِمْنه ۜٓ ا ش دُّۜٓ ه و ۜٓ م  ا ْكث ر ۜٓ ق و  ْمعًا ۜٓ و  ۜٓ ج  ْل  ْجِرم ون ۜٓ ع ْنذ ن وبِِهم ۜٓ ي ْسـَٔل ۜٓ و  اْلم   
Kâle innemâ ûtîtuhu ‘alâ ‘ilmin ‘indî(c) eve lem ya’lem enna(A)llâhe kad 

ehleke min kablihi mine-lkurûni men huve eşeddu minhu kuvveten veekśeru 

cem’â(an)(c) velâ yus-elu ‘an żunûbihimu-lmucrimûn(e) 

 
(Karun ise) “O (servet), bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi!” demişti.1 

Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü ve 

(maddi) birikimi çok daha fazla olan kişileri elbette helak etmişti. Suçlulardan 

günahları(nın ne olduğu) sorulmaz.2 

 
1 Benzer mesajlar: Zümer 39:49; Fussilet 41:50. 

 

2 Bu ayet Kehf 18:105 ve Rahmân 55:39. ayetlerle birlikte okunmalıdır. Buradaki amaç, bu 

gibilerin hayır adına herhangi bir değere sahip olmadıklarına dikkat çekmektir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

49/79) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

ج ۜٓ ر  ٰيوة ۜٓ ي ۪ريد ون ۜٓ ال ۪ذين ۜٓ ق ال ۜٓ ۪زين تِ۪ه ۜٓ ۪في ق ْوِمه۪ۜٓ ع ٰلى ف خ  ا ِمثْل ۜٓ ل ْيت ل ن ا ي ا الدُّْني ا الْح  ا ۫وۜٓ م ٓ
ون  ۜٓ تِي ۜٓ ظ  ۜٓ ل ذ و اِن ه ۜٓ ق ار  ع ۪ظيم ۜٓ ح   

Feḣarace ‘alâ kavmihi fî zînetih(i)(s) kâle-lleżîne yurîdûne-lhayâte-ddunyâ yâ 

leyte lenâ miśle mâ ûtiye kârûnu innehu leżû hazzin ‘azîm(in) 

 
(Karun), süslü bir şekilde kavminin karşısına çıkmıştı. Dünya hayatını arzulayanlar, 

“Ah, keşke Karun’a verilenin benzeri bize de verilseydi! Şüphesiz ki o, çok büyük 

bir payın (servetin) sahibidir!” demişlerdi. 
 
Günümüzde pop yıldızlarının süslü hayatları, zenginlerin hayatları, dizilerde anlatılan 

hayatlar ve bunlara imrenen hayranlar. Salyaları akarak konserlere gidip onlara yakınlık 

gösteren insanların durumu aynı bu durum.  

 

 

(Kassas 49-28/80) 
 
 

ق ال ۜٓ ْيل ك مْۜٓ اْلِعْلم ۜٓ ا ۫وت وا ال ۪ذين ۜٓ و  اب ۜٓ و  ْير ۜٓ ّللٰاِۜٓ ث و  نْۜٓ خ  ن ۜٓ ِلم  اِلًحا ۜٓ ٰام  ع ِمل ص  ۜٓ و  ْل  ا و  ۜٓ ي ل قٰيه ٓ ال اِْل 
ون ۜٓ ابِر   ص 

Vekâle-lleżîne ûtû-l’ilme veylekum śevâbu(A)llâhi ḣayrun limen âmene 

ve’amile sâlihan velâ yulakkâhâ illâ-ssâbirûn(e) 

 

80 : Ve ilim verilenler: "Size yazıklar olsun! İman edenler ve salih amel 

yapanlar için Allah’ın sevabı daha hayırlıdır. Buna (hayırlı sevaba), 

sabredenlerden başkası mülâki olmaz (kavuşturulmaz)." dediler. 
 
 

(Kassas 49-28/81) 
 

س ْفن ا بِد اِرهِۜٓ بِه۪ۜٓ ف خ  ا اْْل ْرض ۜٓ و  ون ه ۜٓ فِئ ة ۜٓ ِمنْۜٓ ل ه ۜٓ ك ان ۜٓ ف م  ا د ونِالٰلِ ۜٓ ِمنْۜٓ ي ْنص ر  م  ْنت ۜٓ ِمن ۜٓ ك ان ۜٓ و  اْلم 

 ِص۪رين ۜٓ
Feḣasefnâ bihi vebidârihi-l-arda femâ kâne lehu min fi-etin yensurûnehu min 

dûni(A)llâhi vemâ kâne mine-lmuntasirîn(e) 

 

Sonunda biz onu da evini de yerin dibine geçirmiştik. Allah’a karşı kendisine 

yardım edecek grubu (kimsesi) de yoktu; kendini kurtarabileceklerden de 

değildi. 
 
Hamana yaptırdığı bina gösterişli firavunun istediği gibi yüksek ancak sağlam değildi. Ufak 

bir sarsıntıda çöktüğünü yine bu ayette öğreniyoruz. Diyor ki: O gösterişli balkonuna çıkıp 

halka gösteriş yapan, hava atan, çaka satan Karun’un sonu.  
 
 

(Kassas 49-28/82) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

ا ْصب ح ۜٓ ن ْوا ال ۪ذين ۜٓ و  ك ان ه ۜٓ ت م  ْيك ا ن ۜٓ ي ق ول ون ۜٓ بِاْْل ْمِسۜٓ م  نْۜٓ ي ْبس ط ۜٓ ّللٰا ۜٓ و  ْزق ِلم  ِعب اِده۪ۜٓ ِمنْۜٓ ي ش ٓاء ۜٓ الر ِ

ي ْقِدر  ۜٓ  ۜٓ و  ن ۜٓ ا نْۜٓ ل ْوْل ٓ س ف ۜٓ ع ل ْين ا ّللٰا ۜٓ م  ْيك ا ن ه ۜٓ ل خ  و  ۜٓ بِن ا  ون  ۜٓ ي ْفِلح ۜٓ ْل  اْلك افِر   

Veasbeha-lleżîne temennev mekânehu bil-emsi yekûlûne veykeenna(A)llâhe 

yebsutu-rrizka limen yeşâu min ‘ibâdihi veyakdir(u)(s) levlâ en menna(A)llâhu 

‘aleynâ leḣasefe binâ(s) veykeennehu lâ yuflihu-lkâfirûn(e) 

 
 
Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler, sabahlayınca "Vay! Öyleyse 

Allah, kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır (takdir eder). Eğer Allah 

bizi ni’metlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay! Demek ki 

kâfirler, felâha ermez." dediler. 
 
79. ayette "Keşke Karun’a verilenler kadar bizim de olsaydı”diyenlerin Karun’un elindeki 

nimetlere, zenginliklere artık nimet demiyorlar. Bakış açıları düzeldi, algıları düzeldi. 
 
Eğer “Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizide yere geçirirdi. Bizim de sonumuz 

Karun gibi olurdu. Kâfirler felâha ermez dediler. Böylece algı düzelmiş oldu. Firavun, 

Karunun, Hamanın uğraştığı sahte imaj yıkıldı. 
 
Bu adamlar mümin adamlardı böyle bir hakikati görünce de tamam, asıl biz rızıklanıyoruz, 

nimetleniyoruz dediler. Bu söylem halk arasında yayılmaya başlar. Firavun Hamanın 

yaptığı yüksek binadan dolayı Karunun ölmesi dolayısıyle halka bir kin beslemeye başlar. 

Şaşalı hayata özenmesinin azalmaya başlaması firavunun eskisi kadar imrenilecek bir 

hayatı olmadığı algısı hızla yayılmaya başlar. Firavun intikam almak istiyor. Çünkü 

iktidarının bir ayağa yıkıldı, sıkıntı içinde, böyle bir düşünce yayılmaya başladı köleler 

içerisinde.  

 

(Kassas 49-28/83) 
 

ة ۜٓ الد ار ۜٓ تِْلك ۜٓ ِخر  ا اْْلٰ ۜٓ ِلل ۪ذين ۜٓ ن ْجع ل ه  ا ي ۪ريد ون ۜٓ ْل  ف س ادًا ۜٓ اْْل ْرِضۜٓ فِي ع ل وًّ ْل  اْلع اقِب ة ۜٓ و  ت ۪قين ۜٓ و  ِلْلم   

Tilke-ddâru-l-âḣiratu nec’aluhâ lilleżîne lâ yurîdûne ‘uluvven fî-l-ardi velâ 

fesâdâ(en)(c) vel’âkibetu lilmuttekîn(e) 

 
O ahiret yurduna gelince, biz onu yeryüzünde kibirlenmek ve bozgunculuk 

(yapmak) istemeyenler için hazırlıyoruz.1 (Mutlu) son, [muttakî]ler (duyarlı 

olanlar) içindir.  
 
1 Cennetin hazırlanmasıyla ilgili ayetler bu ayet ışığında anlaşılmalıdır. Çünkü burada 

cennetin hazırlanmakta olduğu bildirilerek bunu insanların salih amellerinin belirleyeceği, 

bu yüzden hazırlanmanın son insan kalana, bu dünya hayatının sonuna kadar devam 

edeceği bildirilmek istenmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 

(Kassas 49-28/84) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

نْۜٓ اء ۜٓ م  س ن ةِۜٓ ج ٓ ْير ۜٓ ف ل ه ۜٓ بِاْلح  ا ۜٓ خ  نْۜٓ ِمْنه  م  اء ۜٓ و  ۜٓ بِالس ي ِئ ةِۜٓ ج ٓ ىال ۪ذين ۜٓ ف ل  ۜٓ الس ي ِـَٔاتِۜٓ ع ِمل وا ي ْجز  اِْل   
ا ل ون ۜٓ ك ان وا م  ي ْعم   

Men câe bilhaseneti felehu ḣayrun minhâ(s) vemen câe bi-sseyyi-eti felâ 

yuczâ-lleżîne ‘amilû-sseyyi-âti illâ mâ kânû ya’melûn(e) 

 

Kim bir iyilikle (hasenat ile) gelirse ona ondan daha iyisi vardır.1 Kim de bir 

kötülükle (seyyiat ile) gelirse, kötülükleri işleyenlere yaptıklarından başka karşılık 

verilmeyecektir.2 

  
1 Benzer mesaj: Neml 27:89. 

 

2 Konuyla ilgili ayetlerden anlaşılıyor ki iyiliklerin ödülleri “en az” o iyilik kadar, hatta sınırsız 

olabilir. Kötülüklerin karşılığı ise affedilmezse “en fazla” o kötülük kadardır.   
 

 

(Kassas 49-28/85) 

 

ضِ  الَ۪ذي اِنَِ نِ  ع ل ْيكِ  ف ر  ادُّكِ  اْلقُْراَٰ ى ل ر َٓ ع اد ِ  اِلَٰ َٓي قُلِْ م  ب ۪ اءِ  ا ْعل مُِ ر  ْنج َٓ ى م  نِْ بِاْلُهدَٰ م  هُوِ  و   
لِ  ۪في ُم۪بينِ  ض َل   

İnne-lleżî ferada ‘aleyke-lkur-âne lerâdduke ilâ me’âd(in)(c) kul rabbî a’lemu 

men câe bilhudâ vemen huve fî dalâlin mubîn(in) 

Kur’an’ı sana farz kılan (Allah) elbette seni dönülecek yere (Mekke’ye) 

döndürecektir.1 De ki: “Rabbim, kimin hidayetle geldiğini, kimin de apaçık bir 

şaşkınlık içinde olduğunu çok iyi bilendir.”2 

 
1 Bu ayet hicretin yakın olduğuna işaret etmekte, üzüntülü olan Hz. Muhammed’e tekrar 

Mekke’ye döndürüleceği dolaylı olarak müjdelenmektedir. 

 

2 Benzer mesajlar: En‘âm 6:117; Nahl 16:125; Kasas 28:56; Necm 53:30; Kalem 68:7.  

 
 

(Kassas 49-28/86) 
 
 

ا م  وا ك ْنت ۜٓ و  ۜٓ اْلِكت اب ۜٓ اِل ْيك ۜٓ ي ْلٰقٓى ا نْۜٓ ت ْرج ٓ ةًۜٓ اِْل  ْحم  ب ِك ۜٓ ِمنْۜٓ ر  ت ك ون ن ۜٓ ر  ِلْلك افِ۪رين  ۜٓ ظ ۪هيًرا ف ل   

Vemâ kunte tercû en yulkâ ileyke-lkitâbu illâ rahmeten min rabbik(e)(s) felâ 

tekûnenne zahîran lilkâfirîn(e) 

Bu Kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun.1 (Bu) ancak Rabbinden sana bir 

rahmet olarak (verilmiş)tir. Kâfirlere sakın arka çıkma! 

 
1 Bu cümle Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi dönemde risaletle 

görevlendirileceğini bilmediğinin delilidir.  

 
 

(Kassas 49-28/87) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

ٓۜ ْل  دُّن ك ۜٓ و  ادْع  اِل ْيك ۜٓ ا ْنِزل تْۜٓ اِذْۜٓ ب ْعد ۜٓ ّللٰاِۜٓ ٰاي اتِۜٓ ع نْۜٓ ي ص  ب ِك ۜٓ اِٰلىۜٓ و  ت ك ون ن ۜٓ ر  ْل  ْشرِۜٓ ِمن ۜٓ و  اْلم 

 ۪كين  ۜٓ

Velâ yesuddunneke ‘an âyâti(A)llâhi ba’de iż unzilet ileyk(e)(s) ved’u ilâ 

rabbik(e)(s) velâ tekûnenne mine-lmuşrikîn(e) 

 

Sana indirildikten sonra, artık onlar seni Allah’ın ayetlerinden sakın ha 

alıkoymasınlar! Rabbine davet et1 ve asla müşriklerden olma! 

 
1 Sadece Yüce Allah’a davetle ilgili benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:193; Yûnus 10:25; Yûsuf 

12:108; Ra‘d 13:36; İbrâhîm 14:1; Nahl 16:125; Hacc 22:67; Ahzâb 33:46; Fussilet 41:33; Cinn 
72:20.  

 

 

 

(Kassas 49-28/88) 
 

ٓۜ ْل  ع ۜٓ ت دْع  و  ر  ۜٓ اِٰلًها ّللٰاِۜٓ م  ۜٓ ٰاخ  ۜٓ اِٰله ۜٓ ْل ٓ ۜٓ ه اِلك ۜٓ ش ْيء ۜٓ ك لُّۜٓ ه و  ۜٓ اِْل  ه  ۜٓ اِْل  ْجه  ْكم ۜٓ و  اْلح  اِل ْيهِۜٓ ل ه  ع وۜٓ و  ت ْرج 

 ن ۜٓ
Velâ ted’u me’a(A)llâhi ilâhen âḣar(a)(m) lâ ilâhe illâ hu(ve)(c) kullu şey-in 

hâlikun illâ vecheh(u)(c) lehu-lhukmu ve-ileyhi turce’ûn(e) 

 
Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma! (Çünkü) O’ndan başka ilah yoktur. 

O’nun yüzü (zatı) hariç, (geri kalan) her şey yok olacaktır. Hüküm, yalnızca O’na 

aittir ve yalnızca O’na döndürüleceksiniz. 
 

 


