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Adını ilk ayetinden alan sure 11 ayettir. Nüzul sıralamasında Fecr suresinden, tertip sırasında Leyl 
suresinden sonraya yerleştirilmiştir. Mekke döneminin birinci evresinde inan surelerdendir. Ana konusu 
vahiy, risalet, ahlak ve ümittir.   

Vahiy bir süre kesilince Allah Resulü (sav) bunun kendisinin yaptığı muhtemel bir hatadan kaynaklanmış 
olabileceğini düşünmüş ve müşriklerin alayları karşısında çok sıkılmıştı. Allah onun geçmişinden  bir örnekler 
vererek teselli etmekte ve ümit vermektedir. Geçmişini unutmaması hatırlatılarak fakir ve öksüzlere güzel 
davranması öğütlenmektedir. Vahiy kesilmesinin 2 ila 40 gün sürdüğü yönünde tahmini bilgiler mevcuttur. 
Buhari 2 veya 3 günden söz etmektedir (Tefsi,93)  

Bu kadar süre vahyin kesilmesinden dolayı Hz. Muhammed’in üzülmesine bakılırsa, daha önce vahyin 
kesilmediği anlaşılabilir. Bu da Müddesir suresinden önce 3 yıl vahyin kesildiği ve Hz. Muhammed’in intiharı 
düşündüğü yönündeki bilgilerin ne kadar abartılı ve gerçek dışı olduğunu gösterir.  

  

ِمْسِب 	&َِّ 	 ِنَٰمْح َّرلا 	 ِمیِحَّرلا  
Bismillâhirrahmânirrahîm  

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla  

  

(Duha 93/1) 

	ۙىٰحُّضلاَو
Ve-dduhâ 

 

1. ve    : andolsun  
2. ed duhâ  : kuşluk vaktine  

And olsun kuşluk vaktine,  

Duha güneşin doğuşu, yükselişi. Bizdeki kuşluk vaktine denk gelmektedir. Hani Kurban bayramlarında 
namaz kıldığımız vakit. Ne tam güneş doğmuş ne de karanlık. Tam  böyle seher vakti.   

Rabbimiz neden kuşluk vaktine yemin ediyor ? İkinci ayetimiz:  



 K u r ’ a n – ı  K e r i m M e a l i  v e T e f s i r i                                                                                                                   S a y f a | 148  

  

Doğrusunu Allah bilir….  

  

(Duha 93/2) 

	ۙىٰجَس َاذِا ِلْیَّلاَو
 

Velleyli iżâ secâ 
 
1. ve em leyli  

  :ve gece  

2. izâ      :olduğu zaman  
3. secâ      :en sessiz zaman, sakin 

zaman  
Ve sakinleşen geceye,  

 İlk önce kuşluk vaktini saydı , sonra sakinleşen geceyi saydı. Bunlar arasında nasıl bir bağlantı var?  

Üçüncü ayetimizi okuyalım.  

  
(Duha 93:3)  

 ََىلق اَمَو َك ُّبَر َكَع َّدَو اَم 

Mâ vedde’ake rabbuke vemâ kalâ 
 

1. mâ veddea-ke   :sana veda etmedi, seni terketmedi  
2. rabbu-ke    : senin Rabbin  
3. ve mâ kalâ    : ve darılmadı  

 
Rabb'in seni terketmedi ve sana darılmadı.  

Şimdi, kuşluk vaktine yemin olsun, sakinleşen geceye yemin olsun, Rabbin seni ne terketti ne sana darıldı. 
Bunlar arasında bir bağlantı yok gibi gözüküyor.   

Önce gece sayılsa sonra kuşluk sayılsa, eriz işte cahiliye karanlığı gitti, vahyin aydınlığı geldi. İşte Rabbin 
seni bırakmadı, terk etmedi deriz, bağlantı olur. Fakat kuşluk vakti önce sayılmış. Sonra sakinleşen gece. 
Bazı müfessirlerimiz bu sakinleşen geceyi, geçip giden gece olarak meallendirmişler. Böyle meallendirsek 
bile duha dan sonra gecenin sakinlemesi olmaz. İlk önce gece yaşanır ondan sonra kuşluk vakti yaşanır.   

Bu ikinci ayetteki “secâ” kelimesi, sakinleşmektir. Karanlık artık iyice çöküyor, insanlar uykuya çekiliyor, 
seca bu.   

Önce kuşluk vakti, sonra sakinleşen geceye yemin ediliyor. Bu iki ayet ile üçüncü ayet arasındaki bağlantı 
zahiren baktığımız zaman yok gibi geliyor. İşte sebebi nüzulü bilmemiz burada çok işimize yarayacak. İlk 
önce sebebi nüzulda bu nasıl anlaşılmış onu anlatacağız. Sonra günümüze almaya çalışacağız. Birde 
önce Rabbin seni terk etmedi diyor, sonra darılmaktan bahsediyor. Terketmek önce, darılmak sonra. 
Normalde nasıldır ? Bir insan bir insana önce darılır, küser ondan sonra onu terk eder. Üçüncü ayette farklı 
bir kullanım daha var.   
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Ben zımmen şöyle düşünüyorum. Rabbin seni terk etmedi, kuşluk vaktine duha’ya  gidiyor. Rabbin sena 
darılmadı da sakinleşen geceyi işaret ediyor olabilir.   

Neden ?   

Çünkü o dönemdeki bir Arap kültüründen size bahsedeceğim. Bu ayetlerin bağlantası zihnimizde daha 
rahat oturacak.   

O dönemin Arapları kendilerine misafir gelmesine çok sevinirlerdi. Düşünün, çölde uzaktan bir misafir 
geliyor, siz zaten yalnız yaşıyorsunuz veya kısıtlı bir çevreye sahipsiniz. Yabancı bir insanın gelip, evinize 
teşrif etmesi, bir de bu önemli bir kişi ise, bu sizin için çok güzel bir övünç kaynağıdır.   

Misafirler ortalığın aydınlandığı ve havanın serin olduğu “Duha” yani kuşluk vaktinde ev sahibine veda 
eder, yola çıkardı. Misafirin gelişi sevindirirken, kuşluk vakti terk edip gidişleri Arapları çok üzerdi. Vaktinden 
önce ayrılma, ev sahibine, misafirinin gece rahat edemediği veya iyi ağırlanmadığı gibi zanlar 
oluştururdu. 

Bakın Rabbimiz ne diyor: “ O kuşluk vakti şahittir ki, Rabbin seni terk etmedi, o sakinleşen gece de şahittir 
ki senin yaptıklarından dolayı sana darılmadı.   

Peki Allah Resulü, gece ne yapıyordu? Biz Müzemmil suresinde bunu okumuştuk. “Geceleyin üçte ikisinde 
kalkıp,  tertil ile Kur’an okuyordu.   

Şimdi çalar saatin olmadığı bir ortamda, sizin gece kalkma gibi bir alışkanlığınız da yoksa, bazen geceleri 
kalkmama ihtimaliniz yüksek olur, uyanamazsınız, uykuda kalırsınız. Allah Resulü’nün de bazen geceleri 
kalkmadığını burdan anlıyoruz. Bazı geceler kalkamıyor, vahyin bir süre gelmemesini  de buna bağlıyor.   

Rabbim o sakin gecelerde bana darıldı, o yüzden beni terk etti. Ben görevimi yerine getiremedim. Ben 
hakkını veremedim. Bu şekilde okuduğumuz zaman, gerçekten bu üç ayet bize birşeyler söylüyor.   

Vahyin 23 yılda indiğini düşünürsek, ara ara inmesi doğaldır. Ara ara inmesinin sebebi, çünkü bir 
yaşanmışlık olacak, bir kafir birşey söyleyecek,bir mümin birşey yapacak ki Kur’an’ı Kerim hayatı inşa için 
insin. Demek ki bu arada herhangi olağanüstü birşey de olmamış. Bundan dolayıda vahiy inmemiş. Allah 
Resulü’de bu doğal olayı, vahyin kesilmesi olarak algılıyor ve kendine hemen öz eleştiri yapıyor.   

Günümüzde böyle insanlar varmı? Onu da düşünmek lazım. Yaptığı bir fiilden dolayı, Rabbimin rızasını 
acaba kaybettim mi? O’nun nazarından düştüm mü? Deyip kendi kendini yiyen, kendini eleştiren insanlar 
kaldı mı?   

O yüzden bu ayeti günümüze almakta zorlanıyorum. Attığı her adımda rıza-i ilahiyi düşünen insanlar, 
sürekli kendilerini bu manada denetlerler.    

Ne anlıyoruz buradan?   

Rabbimiz bizi hiç bir zaman terk etmez. Bize darılmaz. Bizim kusurlarımız olsa dahi.   
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(Duha 93/4) 

	ۜىٰلُ۫وْالا َنِم ََكل ٌرْیَخُ ةَرِخَْٰاللَو
Velel-âḣiratu ḣayrun leke mine-l-ûlâ 

 

1. ve    : ve  
2. le    : mutlaka, elbette  
3. el âhıretu  : ahiret, bundan sonraki  
4. hayrun   : daha hayırlı  
5. leke    : senin için  
6. min(e)   : den  
7. el ûlâ    : evvel  

Ve muhakkak ki sonrası, senin için öncesinden daha hayırlıdır.  

Diyanet İşleri Meali (Yeni): Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. 
 

“Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.” Bu şekilde mi bunu meallendireceğiz. Dikkat 
ederseniz ayette “Ve le âhiratu hayrun leke minel dunya” demedi.  Çünkü ahiret veya öldükten sonra 
gidilecek cennetten bahsedilmez.  

Fakat malesef meallerin çoğunda, parantez içerisinde “ahiret dünyadan hayırlıdır” şeklinde dünyayı 
parantez içinde veya parantezi kullanmadan oraya eklerler. Fakat metnin orijinalinde dünya ifadesi yok.   

Ayet ölümden sonraki ahiretin, dünyadan daha hayırlı olduğunu ifade etmez. Buradaki konu ahiret değil.  

Neden ahiret değil?  

Düşünün vahiy yeni başlıyor. Siz insanları uyarmak için emir almışsınız. Ağır bir yükün altına girmişsiniz. Allah 
diyor ki: “Ölmen daha hayırlı. “Öl.Gel”. Bu insanı motive eder mi? Bu insanın yaptığını daha kuvvetli daha 
güçlü yapmasını sağlar mı? Ahir sonrası “ula”sonrası. Buradaki “ahir” sadece ahiret değil. Bizim 
ömrümüzün ilerleyen zamanlarına da biz, “ahir ömrümüz” deriz.   

O zaman ayetin doğru meali : “ Ve muhakkak ki sonrası, senin için öncesinden daha hayırlıdır” Yani bu 
çektiğin sıkıntılar aşama aşama geçecek . Bu Mekke’nin birde Medine’si olacak. Seni kimse sevmiyor, 
hakaret ediyor ama ilerde devleti yöneteceksin, ordu komutanı olacaksın, çevrende binlerce insan 
olacak. İşte ahiretin hayırlı olması budur. Bu da insanlara tebliğ yapan kişiyi çok güzel motive eden bir 
müjdedir. Gaybi bir müjdedir. Geçmişin geleceğinden daha kötüydü, geleceğin daha hayırlı olacak, 
diyor Rabbimiz.   

Din ilk etapta emir ve yasakla hayatı sınırlayan, zorlaştıran buyruklar gibi algılanabilir. Böyle bir algı insanda 
oluşabilir. Fakat inancın getirdiği o getiriler, bir tüccar mantığı ile hemen karşılığı beklenirse,burda insan 
hataya düşer.  "Âhiret" ve "ûla" kelimeleri ile kastedilen peygamberlik döneminin sonunun önceki 
döneminden daha hayırlı olacağıdır. İnancın getirdikleri zaman ömre yayılmalı , ömrün içerisinde aşama 
aşama, onun getirdikleri gözlemlenmeli, fark edilmelidir. Ancak bu şekilde daha hayırlı olduğu 
anlaşılacaktır. Çünkü inanç insanda, içsel ve dışsal inşa ve ihyaya sebep oluyor. Bu da hemen pat diye 
olacak birşey değil.   
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(Duha 93/5) 

	ۜىٰضَْرَتف َكُّبَر َكی۪طُْعی َفْوََسلَو
Ve lesevfe yu’tîke rabbuke feterdâ 

1. Ve    : ve  
2. Le    : elbette,  mutlaka  
3. Sevfe   : yakında olacak  
4. Yu’ti-ke  : sana verecek, ihsan edecek  
5. Rabbu-ke  : senin Rabbin  
6. Fe    : Böylece  
7. Terdâ   : sen razı olacaksın  

 
Ve muhakkak ki Rabb'in yakında sana verecek sen razı olacaksın!  

O yüzden bu ayet ahirete gitmiyor. “yakında sana verecek, öldükten sonra sana verecek” değil. İnancın 
kazandırdığı değerler, ahiret gibi öte yaşamdan önce bu dünyada razı olunacak, olumlu sonuçlara vesile 
oluyor. Karekterimiz değişir, huyumuz değişir, çevremizdeki insanlarla olan ilişkimiz değişir. Razı olacağımız 
hayata inanç bizi götürür.  

(Duha 93/6) 

	ۖىٰوَٰاف اًمیَ۪تی َكْدَِجی َْمَلا
Elem yecidke yetîmen fe-âvâ 
 

1. e      : mi  
2. hem yecid-ke    :seni bulmadı  
3. yetîmen    ;yetim  
4. fe      : sonra  
5. âvâ      : barındırdı  
Ve seni yetim bulup, barındırmadı mı?  

Rabbimiz bu 5 ayette birşeyler ifade etti. Kuşluk vaktine yemin etti, arkasından sakinleşen geceye atıf 
yaparak kendisini terk etmediğini ve darılmadığını söyledi. Sonra verdiği nimetleri hatırlatmak için , Allah 
Resulü’nün geçmiş yaşantısına bir atıf yapıyor.  

Yani sen yetimdin, biz seni alıp barındırmadık mı diyor. Yetimlik, sahipsizlik bu “ula” dediğimiz önceki 
dediğimiz dönemlerde sıkıntılı bir süreç. Fakat ahirinde onu akrabaları ile barındırıyor ve böyle bir sıkıntıya 
düşmediğini gösteriyor. Burada aslında psikolojik olarak bardağın dolu tarafını gösteriyor.  

Hayatta da karşımıza çıkan olumsuzluklarda bardağın boş tarafına değil dolu tarafına odaklanmamız 
gerektiği burada bize öğretiliyor. Bu bir temel felsefe olmalı. Yani elimde olmayanlara değil, elimde 
olanlara bakmam. Bu gerçekten insanı mutlu eder.  Yetimlik sadece ana baba yokluğu değil. Bilgi 
yetimliği, sevgi yetimliği. Bir insan hangi değerden yoksun ise, onun yetimidir. Günümüzde insanlar ahlak 
yetimi. Din yetimi, maneviyat yetimi. Bunlara barınak olmak lazım. Tebliğ, davetin görevi de bu.   
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(Duha 93/7) 

	ۖىٰدََھف Xالآَض ََكدَجَوَو
Ve vecedeke dâllen fehedâ 

 
1. ve vecede-ke    : ve seni buldu  
2. Dâllen     : dalâlette olanların arasında olma, dalalette olma  
3. fe      : sonra  
4. hedâ     : hidayete erdir di  

 
Ve seni şaşırmış bulup, hidayete erdirmedi mi?  

Buradaki dalalet, şaşkınlıktır, yol şaşırmadır, çözüm bulamamaktır. Yoksa küfre şirke batmak değil. 
Buradaki dalalet, Hirâdaki arayış mağarası. Çözümleri üretme gayretinin bir özetidir. Ona yol gösteriyor. 
O zaman buradaki yetimlik,hidayet yetimliği, bilgi yetimliği. Bak senin bilginde azdı, Biz sana hem barınak 
olduk hem de hidayet olarak başkalarına muhtaç etmedik.  

(Duha 93/8) 

	ۜىٰنَْغَاف ًالِئآَع ََكدَجَوَو
Ve vecedeke ‘â-ilen fe-aġnâ 

 

5. ve vecede-ke  : ve seni buldu  
6. âilen   : yokluk, muhtaç olma  
7. fe    : sonra  
8. agnâ   : gani kıldı, zengin kıldı,ihtiyaçsız kılma  
  

Ve Seni muhtaç bulup,ihtiyaçsız kılmadık mı?   

Bunu meallendirken şöyle diyorlar: “ Sen fakirken. Seni zengin yaptık.”  
 
Bayraktar Bayraklı Meali : Seni fakir bulup, zengin etmedi mi?  
Diyanet İşleri Meali (Eski)  : Seni fakir bulup zenginleştirmedi mi?  
Elmalılı Hamdi Yazır Meali  : Seni yoksul bulup zengin etmedi mi?  
Bakalım doğru mu?  

Allah Resulü’nün hayatına bakalım. Allah Resulü, Mekke’nin en zengin kişisi Hz. Hatice ile evli. En büyük 
ailenin himayesi altında. Amcası Mekke’nin en zenginlerinden.   

Fakat bu ayet indiğinde ve bundan sonraki dönemde Hz. Hatice bütün mal varlığını fakire fukaraya 
dağıttığı için maddi olarak bir sıkıntı yaşıyorlar. Boykot döneminde ellerindeki bütün mallar bitiyor. Öyle 
hicret ediyorlar. Yani bu ayetin anlattığının tam tersini söylemiş oluyor. Eğer biz zenginliği ve fakirliği maddi 
olarak anlarsak.   
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“ail” zaten fakir veya yoksul gibi maddi bir düşkünlükten öte, maddi ve manevi muhtaçlığı ifade 
etmektedir. “gnâ” kelimesi de,servet demek değildir. Gani oradan geliyor. Gani, zengin demektir. 
Zengine neden gani demişler? Çünkü ihtiyaçsız olduğu için. Kimseye muhtaç olmadığı için gani demişler. 
Servetinden dolayı değil.  

Buradaki biz seni “agnâ” kıldık. Yani “ihtiyaçsız” kıldık. Doğru mealimiz şudur: “ Ve seni muhtaç bulup, 
ihtiyaçsız kılmadık mı?”  

Allah Resulü kime muhtaç değildi? Hahamlara, ruhbanlara, diğer din ile uğraşan kişilere hidayet 
konusunda muhtaç değildi. Bu nedenle” Biz seni ihtiyaçsız kılmadık mı? Kur’an tek başına sana hidayet 
kaynağı olarak yetti. Bu bizede bu şekilde bir ifade sunuyor.   

Yani siz Kur’an’ı rehber edinirseniz, siz ihtiyaçsız olursunuz. Hidayet  fakiri, bilgi fakiri iken. Ku’an sizi 
ihtiyaçsız hale getirir. Kimseye muhtaç etmez.   

 

(Duha 93/9) 

	ْۜرَھَْقت ََالف َمیَ۪تیْلا اََّمَاف
Fe-emmâ-lyetîme felâ tekhar 

 
1. fe    

: artık  

2. emmâ   : amma,fakat, öyleyse  
3. el yetîme  : yetim  
4. fe    : bundan sonra  
5. lâ takher  : kahretme, ezme  
  

Öyleyse sakın yetimi ezme!  

6 ncu ayetten itibaren “Sen yetim idin, Biz seni barındırdık” dedi. Şimdi de diyor ki: “  Öyleyse sakın yetimi 
ezme.” Nasıl duha suresinin ilk üç ayetini bağladık. 9 ncu ayetle de 6,7,8 ve diğerlerini bağlanacak mana 
olarak.  
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(Duha 93/10) 

	ْۜرَھَْنت ََالف َلِئآَّسلا اََّماَو
Ve emmâ-ssâ-ile felâ tenher 
 

1. ve emmâ  : ve amma, fakat  
2. es sâile  : istemek, sormak,sorgulamak, araştırmak, bilgi dilenmek  
3. fe    : bundan sonra  
4. lâ tenher  : azarlama    

Ve sakın sorup isteyeni azarlama!  
 
Bunu da klasik mealler genelde “Dilenciyi azarlama veya dilenciye istediği zaman bir şeyler ver. El açıp 
isteyenlere ver şeklinde anlaşılıyor.”  
 
Buradaki “sorup isteyen” dilenci anlamında değildir. “saile” kelimesi “sual” ile aynı köktendir. Sail sadece 
dünyaya dair bir şey isteyen, dilenci değil, hem maddi hem manevi açıdan zor durumda iken yardım ve 
bir konuda aydınlanma isteyen herkestir. 
 
Sual, cevap istemektir. Ben size bir sual sorduğum zaman, sizden cevap beklerim. Fakat bu talepten farklı. 
Talep te Arapça bir kelime. 
 
Bir dilenci geliyor sizden maddi bir şey talep ediyor. Özellikle yol kenarlarında küçük çocuklara bozu para 
verip yardımda bulunmayın.  Çünkü siz o küçük çocuklara para verdiğiniz sürece anne-baba o çocuğu 
orada riske atmaya devam edecek. Bir hafta 10 gün çocuk para getirmese, zaten anne-baba onu oraya 
göndermez ve dilendirmez. 
 
Çocuklara verdiğimiz 3-5 kuruş ona iyilik değildir. Yardımlar organize olmalı. Bu nedenle ayete hem istedi 
hem de sordu manası veriyoruz. 
 
Yukarıdaki 6ncı ayetin sonucu iken, şimdiki okuyacağımız ayette bir sonraki ayetin sonucudur.   
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(Duha 93/11) 

	ّْثِدََحف َكِّبَر ِةَمْعِنِب اََّماَو
Ve emmâ bini’meti rabbike fehaddiś 

1. ve    : ve  
2. emmâ   : amma, fakat  
3. bi ni’meti  : ni’metini  
4. rabbi-ke  : senin Rabbin  
5. fe    : artık  
6. Haddis   : bahset, anlat  
 
 

 

Ve Rabb'inin ni’metini anlat.  

Bu ayette 8 nci ayetin bir sonucudur. 8 nci ayette “ Seni muhtaç bulup, ihtiyaçsız kılmadık mı? Bakışının 
sonucudur.   

Rabbim beni muhtaç buldu, ihtiyaçsız kıldı deyip, kendi muhtaçlığından öte Allah’ın verdiği ni’metleri 
anlatması tavsiye ediliyor.   

Buradaki “Tahdîs; rivayet etmek, anlatmak ve birinden görülen iyiliği herkese söylemek demektir.   

Peki Allah Resulü’nün çevresine söylediği iyilikler neler?   

Oda bu sureden sonra gelen İnşirah suresinde anlatılmaktadır.  

  

  

  


