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Mekkî(; Mekke-i Mükerreme döneminde inmişjdir.
56 âyet-i kerîmedir.
O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın ismiyle!
1- Ey (Hira'da Cibril'i, gökle yer arasını kaplamış olarak gördüğünde dehşete kapılıp
eşi Hadîce'ye dönen ve: "Beni ört! Beni ört!" diyerek) örtülere bürünen
(peygamberim)!
2- (Uzandığın yerden) kalk ve hemen (kavmine) uyarıda bulun!
3- Böylece ancak Rabbini tekbîr et(; hem inançla, hem de sözle O'nu büyük tanı)!
4- Giyeceklerini de (tüm pisliklerden) iyice temizle! / Kendini (kötü ahlâktan)
tamamen arındır (ve eteğini bütün ayıplardan temiz tut)! /
5- Bir de o azâb(a sebebiyet verecek şirk ve inkâr)ı terk et(meye devam et)!
6- (Yaptığın bir yardımı) çok görür olduğun halde iyilikte bulunma(; başa kakma) /
daha çoğunu bekleyerek (kimseye) bağışta bulunma / !
7- Sadece Rabbin(in rızasını kazanmak) için (her konuda) sabırlı ol!
8- Çünkü o (Sûr denen) boru içerisine üfürüldüğü zaman;
9- İşte sana! İşte o gün pek çetin bir gündür;
10- Kâfirlere karşı hiç de kolay değildir!
11- Beni, yaratmış olduğum o (Velîd ibni Muğîre adındaki) kişiyle tek başıma bırak
/ Beni, (kendisini hiçbir şeysiz) tek olarak yarattığım kişiyle birlikte bırak / !
12- Üstelik Ben ona uzunca döşenmiş bir mal vermiştim;
13- (Zengin oldukları için sefere ihtiyaç duymayıp) yanında duran oğullar da;

14- Bir de ona tam bir döşemeyle (bütün refah imkânlarını) yaymıştım!
15- Sonra da (hırsından dolayı hâlâ) artırayım diye hevesleniyor.
16- Hayır! (Bu beklentisini asla gerçekleştirmeyeceğim!) Çünkü şüphesiz o. Bizim
âyetlerimize karşı (bile bile inkârı sürdüren) çok inatçı biriydi.
17- Muhakkak Ben onu (yetmiş senede çıkıp, yetmiş senede ineceği ve sonsuza
kadar böylece azap edileceği) pek sarp bir yokuşa sardıracağım!
18- Zira gerçekten o (Kur'ân hakkında ne söyleyeceğini) çokça düşündü ve iyice
kurdu.
19- Kahrolası; nasıl da ölçüp biçti!
20- Sonra gebertilesi; nasıl da ayarladı!
21- Sonra (insanların suratlarına) baktı.
22- Ardından (tenkit edecek bir nokta bulamayınca) kaş çatıp suratını buruşturdu
ve (herkes kendisinden önemli bir açıklama beklerken) zamansız olarak suratsızlığını dışa vurdu.
23- Sonra (haktan uzaklaşmak üzere) ardını döndü ve (Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi
ve Sellem)e uymaktan) iyice buyüklendi!
24- Birden dedi ki: "İşte bu, (büyücülerden öğrenilip) nakledilegelen bir sihirden
başkası değildir!
25- İşte bu(, Allah kelâmı olamaz, olsa olsa) ancak beşer sözüdür."
26- Yakında muhakkak Ben onu Sekar'a girdireceğim.
27- Sekar'ın ne olduğunu sana bildirmiş olan şey nedir? (Kimse bilmez ki
bildirsin, ancak Ben bilirim, işte şimdi bildiriyorum; o öyle bir cehennemdir ki;)
28- Ne (et) bırakır, ne de (kemik) terk eder(; bilakis içine atılan her şeyi tümüyle
helak eder) / Ne (içine atılanı yakıp yok etmeden) terk eder, ne de (onu yok olmuş
haliyle) bırakır. (Bilakis yeniden yaratılmış haliyle ona azap etmeye başlar) / !
29- Derilerin üstünü çokça yakıp ,karartıcıdır / İnsana çokça parlayıcıdır(, o
derece ki cehennem ehli onu ayan-beyân göreceklerdir) / .
30- Üzerinde (görevli) ondokuz (melek) bulunmaktadır.
Rivayetlere göre; bu meleklerin gözleri şimşek gibi parlak, azı dişleri kaleler gibi
sağlamdır, ağızlarından alevler çıkmaktadır, her birinin iki omuz arası bir senelik
mesafedir ve her biri, yetmişbin kişilik topluluğu cehennemden istediği yere atacak
güçtedir. (Hâzin)
31Biz o (cehennem) ateşin(in) bekçilerini ancak pek güçlü birtakım melekler
yaptık (ki, azap ettikleri kulların cinsinden olmadıkları için onlara acıyamasınlar. Biz

onları İnsan cinsinden yapmadık ki, güçlerinizi karşılaştırmaya kalkıyorsunuz, oysa
onlardan her biri insanlar ve cinlerin tümünün gücüne sahiptir). Biz onların sayısını
(bu kadar az tutarak), o kâfir olmuş kimseler için ancak bir imtihan yaptık!
Tâ ki kendilerine kitap verilmiş olan o kimseler (bu sayıyı kendi kitaplarına uygun
bularak İslâm'ın doğruluğu hakkında) yakînî bir inanca sahip olsun, iman etmiş
olan o kimseler de (İlâhî kitaplar arasındaki bu uyumu görerek) inanç bakımından
artış kaydetsin, kendilerine kitap verilmiş olan o kimselerle, iman etmiş olanlar
(bu sayı hakkında) en ufak bir şüpheye dahi düşmesin, bir de (hicretin ardından
Medine'de münafıklık belirince) kalplerinde (nifak gibi) bir tür hastalık buluna(cak
ola)n o kimseler ve o (Mekke) kâfirler(i): "Bir örnek olarak Allah bununla ne (gibi
bir) şeyi kastetmiştir?" desin!
İşte sana! Böylece Allâh(, yanlış yolu seçtiğini bildiği için, saptırmayı) dilediği
kimseyi dalâlete düşürür, (hidâyeti seçtiğini bildiği için, doğru yola iletmeyi) istediği
kimseyi de hidâyete erdirir. Rabbinin ordularını Kendisinden başka kimse
bilemez! Bu (âyetlerde anlatılan Sekar ve zebanilerin sayısı) ise, beşer için ancak
büyük bir öğüttür!
Zebanilerin ondokuz adet olduğunu bildiren âyetin inişi üzerine, Ebû Cehil, Kureyş'e:
"Siz bunca kalabalığınızla birlikte, içinizden her bir on, bu ondokuz melekten birini
etkisiz hale getirmekten âciz midir?" deyince, deriyi ayağıyla parçalayacak derecede
güçlü olan Ebü'l-Eşüdd: "Onyedisine ben yeterim, siz de ikisini halledin!" demişti ki,
cevaben bu âyet-i kerime nazil oldu. (Âlûsi)
32- Hayır! (Onlar Zebanilerle baş edemezler.) Yemin olsun aya!
33- Arka dönüp gittiğinde geceye!
34- İyice aydınlandığında sabaha ki;
35- Gerçekten o (cehennem), elbette en büyük belaların biriciğidir!
36- Beşer için büyük bir uyarı olarak;
37- İçinizden (hayırlara doğru) ileri gitmeyi ya da (onlardan) geri kalmayı dilemiş
olan(; İnanan ve inanmayan) kimseler(in tümü) için!
38- Her nefis kazanmış olduğu (kötü) şeyler sebebiyle (Allah katında) rehin
alınmıştır.
39- Ancak o sağın adamları(, defterlerinde bulunan güzel ameller sayesinde
rehinlerini çözdürüp kurtuluşa ermişlerdir)!
40- (Onlar) pek değerli cennetler içindedir(ler). Birbirlerine sormaktadırlar;
41- O suçlular(ın durumun)dan(! Sonra aralarından perde açılınca dediler) ki:
42- "Sizi Sekar'a sokmuş olan şey nedir?"
43- (Cehennem ehli cevaben) dediler ki: "Biz namaz kılanlar(ın yaptığı işin
farziyetine inananlar)dan değildik!

44- (Müslümanlar gibi,) yoksulu da yedirmezdik!
45- (Allah'ın âyetleri hakkında inkâra) girişenlerle birlikte biz de dalmaktaydık!
46- Ceza gününü de yalan saymaktaydık!
47- Tâ ki o kesin gerçek (olan ölüm) bize geldi (çattı) !"
48- Artık (melekler, peygamberler ve salihlerden oluşan tüm) şefaatçiler (aracı
olmaya kalksa da, hiçbirin)in şefaati onlara fayda vermeyecektir.
49- Şimdi ne oldu onlara; o (Kur'ân gibi bir) öğütten yüz çeviren kimseler
olarak?!
50- Sanki gerçekten onlar şiddetle kaçan yaban eşekleridir ki;
51- Aslandan kaçmışlardır! (İşte bu müşrikler de Kur'ân'ı ve vaazları dinlemekten
böylece kaçmaktadırlar.)
52- Doğrusu onlardan her biri, (açma zahmetine dahi katlanmayacağı şekilde) iyice
açılmış (olan ve içerisinde: "Allah'tan falanca kula! Muhammed'e uy!" emri yazılı
bulunan) birtakım sayfalar kendisine verilsin diye arzulamaktadır.
53- Hayır! (Onlar bu taleplerine asla ulaşacak değillerdir!) Doğrusu onlar
(kendilerine böyle bir kitap verilmediği için değil,) âhiretten korkmuyorlar (da onun
için Kur'ân'dan yüz çeviriyorlar)!
54- Hayır! (Onların bu şekilde yüz çevirmeleri asla doğru değildir.) Şüphesiz ki o
(Kur'ân) büyük bîr öğüttür!
55- Artık (iki cihan saadetini kazanmak) dileyen onu (hiç unutmaksızın sürekli)
hatırlayıp öğüt alır!
56- (Onlar: "Madem Öyle, İstediğimiz zaman Kur'ân'ı inceleriz, işimize gelirse
inanırız!" diyorlar,) ama Allah dilemedikçe onlar hatırlayıp öğüt alamazlar! (Kendisinden) sakınılmaya lâyık olan da, (Zâtından sakınanlara karşı) mağfiret ehli olan
da ancak O'dur!
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