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DOKSANALTINCI SÛRE-İ CELÎLE
el-ALAK SÛREİ CELİ LESİ
Mekkî(; Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir.
19 âyet-i kerimedir.
O Rahman ve O Rahim olan Allâh'ın ismiyle!
1- (Habîbim!) O Rabbinin ismiyle (başlayarak Kur'ân'ı) oku ki, (her şeyi) O
yaratmıştır!
2- İnsanları (sülük gibi rahim duvarına yapışıp kan emerek beslenen aşılanmış
yumurtadan ibaret) pıhtılaşmış kan parçalarından yaratmıştır!
3- Oku! Zaten en fazla iyilik sahibi olan, ancak senin Rabbindir! (Çünkü O,
karşılıksız verir ve hiçbir şeyden çekinmediği halde mühlet tanır.)
4- O Zât ki (yazıyı) kalemle öğretmiştir!
5- O, insana (işitme, görme ve anlama gibi birtakım kuvvetler vererek ve âyetler
indirip deliller sunarak) bilmediği şeyleri öğretmiştir!
6- Hayır! (İnsan bunca nimetlere nankörlük etmemelidir!) Gerçekten o (kâfir) insan
elbette haddi aşmaktadır;
7- Çünkü kendisini (Allah'tan ve imandan) ihtiyaçsız kalmış olarak görmüştür!
8- Şüphesiz (ölümün ardındaki) o (son) dönüş ancak senin Rabbinedir!
9- Gördün mü o engellemekte olan kişiyi;
10- Namaz kıldığında bir kulu!
11- Gördün mü? Eğer o (kulun namaz kılmasına mani olan kişi), dosdoğru bir yol
üzere bulunsaydı (da, engel olacak yerde yardımcı olsaydı);
12- Ya da (puta tapmayı öğütleyecek yerde, şirkten sakınma ve) takva ile emretmiş
bulunsaydı(, onun için daha iyi olmaz mıydı?)!
13- Gördün mü? Eğer o (böyle yaparak hakkı) yalanlamış ve (ondan) yüz
çevirmişse (ki öyle yapmıştır);

14- O bilmedi mi ki; gerçekten Allah (yaptıklarını) görmektedir?
15- Hayır! (Bir daha böyle yapmasın!) Andolsun; eğer vazgeçmeyecek olursa,
elbette o perçemden tutup (onu cehenneme) şiddetle sürükleyeceğiz!
16- O çok yalancı ve pek hatalı(nın) alın saçından!
17- Haydi (o zaman) çağırsın (da görelim) meclisini(nin adamlarını)!
18- Muhakkak Biz de çağıracağız (onu ateşe sürükleyecek) zebanileri!
19- Hayır! O'na itaat etme(meye devam et)! Böylece sen secde(ye devam) et de,
(Rabbine manen) iyice yakınlaş!
Rivayete göre; Ebû Cehil: "Bir daha Muhammed'in sizin aranızda secde yaptığını
görürsem, elbette boynuna basacağım ve yüzünü topraklara sürteceğim!" dedi.
Sonra onu namaz kılarken görünce yanına yaklaşmak istediyse de, aniden elleriyle
korunarak gerisingeri kaçmaya başladı. Kendisine bunun sebebi sorulduğunda ise:
"Onunla benim aramda birçok kanat ve ateşten bir hendek gördüm!" dedi. Bunun
üzerine Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Bana yaklaşacak olsaydı, elbette
melekler onun bütün uzuvlarını parçalayacaklardı!" buyurdu. Sonra Ebû Cehil'i tutup
sallayarak tehdit etti. O: "Bu vadide meclisi en kalabalık olan ben iken, sen nasıl beni
tehdit edersin?" deyince, bu âyet-i kerimeler indi! Bunun üzerine Rasûlüllâh
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Eğer meclisini toplamaya kalksaydı, elbette zebaniler
onu herkesin gözü önünde yakalayacaklardı!" buyurdu, (Beyzâvî, Nesefî. Hâzin)
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