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Doğrusunu Allah bilir….  

  

  

Adını ilk ayetinden alan sure 3 ayettir. Nüzul sıralamasında Adiyat suresinden, tertip sırasında Mâun 
suresinden sonraya yerleştirilmiştir. Mekke döneminin birinci evresinde inen surelerdendir.  

 

ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	.َِّ 	 ِمْسِب  
 

 

(Kevser 108/1) 

َّنِا 	ََۜرثْوَكْلا َكَانْیَطَْعا آ
İnnâ a’taynâke-lkevśer(a) 

 

1. innâ    : muhakkak ki biz  
2. a’taynâ-kev   : biz sana verdik  
3. el-kevsere  : kevser  

Muhakkak ki Biz,sana Kevser’i verdik.  

İ’tâ, kelimesi,bir şeyi emanet veya geçici olarak değil temelli olarak vermeyi anlatır. Bu anlam aynı 
zamanda bir lütuf olarak vermeyi de içeren bir anlamdır.   

Ke zamiri, muhatabı teşrif içindir. Başka ayetlerde “leke” şeklinde gelir. O zaman, başkasına değil yalnız 
sana verdik manasına gelir. Sadece “ke” zamiriyle gelmiş olması bu nimetin başka resullere de verildiği 
kapısını açık bırakır.  

Kevser lügatte, alabildiğine, aşırı derecede çok” demektir. Kevser kelimesi Arapçada somut şeylerin 
çokluğu için kullanıldığı gibi, soyut kavramların çokluğu için de kullanılır. Aynı kökten olan ve bir sonraki 
sûrede zikredilen “tekasür” olumsuz bir biriktirme ve çokluğu ifade ederken “kevser” olumlu bir çokluğu, 
bolluk bereketi ifade eder.   

Kevser; Duhâ, İnşirah ve Fetih Sûrelerindeki leke (senin için) ifadesiyle tahsis edilen lütuflar haricinde “ke” 
verdik ifadesi ile düşünürsek kevser, vahiy, nübüvvet, ve hikmeti de kapsayan hayır ve iyiliklere bir atıf 
olabilir.   
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

  

(Kevser 108/2) 

	ْۜرَحْناَو َكِّبَرِل ِّلََصف
Fesalli lirabbike venhar 

 

1. fe    : artık, o halde, öyleyse  
2. salli    : namaz kıl, yönel  
3. li rabbi-ke  : Rabbin için  
4. venhar   : ve göğüsle  

 

Öyleyse Rabbine ibadet et ve ellerini göğe kaldırıp tekbirle onun şanını yücelt!  
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni): O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. 
 
Geleneksel yorumlarda suredeki “fe-salli” kelimesine “namaz kıl”, ve’n-har kelimesine ise “Kurban kes” 
anlamları verilmiş ve ayetin nazil olduğu dönemin bağlamından kopuk yorumlar yapılmıştır.  
 
Halbuki surenin nazil olduğu dönemde namaz ibadeti yoktu. Diğer bir deyişle henüz rükulu ve secdeli bir 
formda olmayıp, daha çok dua ve tezkiye  bağlamında bir ibadettir. 
 
Kurban ibadeti ise Medine dönemiyle alakalıdır. Bu itibarla salat kavramının geçtiği her ayete namaz 
veya namaz kılma anlamının verilmesi bağlamla örtüşmez. 
 
Salat: Salat; yöneliş, aracısız kulluk, dua, ibadet ve destek manalarına gelmektedir. Burada, sadece Rabb 
için aracısız Kevser’e yönelme manası Kur’an’da “salla” zıttı ile şöyle ifade edilmiştir. “O, ne tasdik etti 
(saddaka) neye yöneldi (salla), ama yalanladı (kezzebe) ve yüz çevirdi (tevalla). Kıyamet 31-32.ayette 
doğruluğun zıttı yalancılık iken yüz çevirmenin zıttı yönelmedir. 
 
Nahr: Göğüs anlamına gelir. (Lisan'ul-Arab) Namazda ayağa kalkıp göğsünü öne çıkarması anlamında 
da kullanılır. Kevserin sana verilmesinden dolayı sana buğuz edenlere karşı dik dur ve sadece Rabbin için 
onların yaptıklarına göğüs ger!   
 
Bağlam ile düşündüğümüzde, Biz sana kevseri verdik öyleyse sadece Rabbin için kevsere yönel ve sana 
buğuz edip düşmanlık yapanların hakaretlerine karşıda Rabbin için göğüs ger.  
 
Buradaki “Fe” zamiri bir önceki ayeti bağlıyor, “Biz sana kevseri verdik diye bunları yap…. Tezkiye : Bütün 
duyguların iman süzgeçinden geçirilerek arındırılması     
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

 
 
 
 
(Kevser 108/3) 

	َُرتَْبْالا َوُھ ََكئِناَش َّنِا
İnne şâni-eke huve-l-ebter(u) 

 

1. inne    : muhakkak  
2. şânie-ke  : sana buğuz etti  
3. huve    : o  
4. el ebteru  : ebter, kökünden kesip koparan  

Bil ki, asıl soyu kesik (ebter) sana buğuz edendir.   

Ebter: “be-te-ra” kökünden kesip kopardı manasına gelir. Daha çok kuyruğun kesik olması anlamında 
kullanılmıştır. Sonu olmayan, nasibi kesik, güdük, nesli devam etmeyen gibi çağrışımlar yapmaktadır. 
Sûrede soy ve sopla alakalı bir bağlam olmadığı için ebderi, kevserden istifade edemeyen olarak 
anlamak gereklidir.  

Bu bağlamda, senden nefret edip düşmanlık edenler, her türlü iyilik ve güzellikten, hakikat ve elçinin 
getirdiği vahyin bereketinden nasipleri kesik olacaktır.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


