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 Ders  :  121 

Konu  : ÂYETE’L- KÜRSÎ 

 

Ayetin  Meâli 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.       

‘‘Allah O'dur ki, O'ndan başka ilah yoktur. O, Hayy ve Kayyumdur. Kendisini uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde 

ve yerde ne varsa O'nundur. O'nun izni olmadan, O'nun katında kim şefaat edebilir? Mahlûkâtın önünde ve arkasında 

bulunanı bilir. Onlar, -O'nun dilediği hariç- O'nun ilminden hiç birşey kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri 

kapsamıştır. Yer ile göğün korunması ona ağır gelmez. O, öyle yüce, öyle azâmetlidir.’’ 1 

Âyetin  Fazîleti 

Âyete'l-Kürsî, Kur'ân'ın en büyük âyetidir. Bu âyetle ilgili bir çok hadis vardır. Bu hadislerden birkaçını 

zikredelim: 

Bir adam Resûlullah’a (s.a.v.)  Kur'ân’daki en büyük âyet hangisidir? diye sordu. O da:   ‘‘Âyete'l- Kürsî’’ 

buyurdu.2 

‘‘Bakara Sûresi içerisinde bir âyet vardır ki o, Kur'ân'ın âyetlerinin en yücesidir. O, bir evde okunduğunda 

içeride şeytan varsa mutlaka çıkar. Bu, Âyete'l-Kürsi'dir.’’3 

‘‘Kim Bakara Sûresi’nin baş tarafından dört âyet, Kürsî âyetini, Kürsî âyetinden sonraki iki âyeti ve Bakara 

Sûresi’nin sonundan üç âyet okursa; o gün ona da, ailesine de ne bir şeytan, ne de hoşlanmayacağı bir şey yaklaşmaz! 

Bu âyetler, aklı başından gitmiş hiçbir kimsenin üzerine okunmaz ki, o iyileşmiş olmasın.’’ 4 

‘‘Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'ân'ın zirvesi ve doruğu da Bakara Sûresi'dir. Bu sûrede bir âyet vardır ki, Kur'ân 

âyetlerinin efendisidir. O âyet, Âyete'l-Kürsî'dir.’’ 5 

‘‘Kim, Âyete'l-Kürsî'yi her farz namazın peşinden okursa, cennete girmesine, ölümden başka hiçbir şey mâni 

olmaz (Ölünce cennete girer). Onu okumaya, ancak sıddîk veya âbid kişiler devam eder. Kim, onu yatağına girdiğinde  

okursa, Allah o kimseyi; kendi canı, komşusu, komşusunun komşusu ve etrafındaki evler hususunda emin kılar.’’ 6 

‘‘Âyete'l-Kürsi'yi akşamleyin okuyana, sabaha kadar şeytan yaklaşamaz.’’ 7 

                                                        

1 Bakara sûresi, 255. âyet 
2 Sünen-i Dârimî, C.6, sh. 434, Hd.No:3383. 
3 Terğib ve Terhib, Hâfız el-Münzîrî, C.3, sh. 302, Hd.No:5.                                                                                      
4 Sünen-i Dârimî, C.6, sh. 437, Hd.No:3386. 
5 Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, C.3, sh. 328, Hd.No:5  
6 Tefsîr-i Kebir, Fahruddin Râzî, C.5, sh. 403.          
7 Şifa Tefsiri, Mahmut Toptaş, C.1, sh. 504. 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه

َماَواتِ  ُ الَ إِلََه إاِله ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم الَ َتأُْخُذهُ ِسَنٌة َوالَ َنْوٌم لهُه َما ِفي السه َوَما  َّللاه

ِفي األَْرِض َمن َذا الهِذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ إاِله ِبإِْذنِِه َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوالَ 

َماَواِت َواألَْرَض َوالَ َيُؤوُدهُ  ُه السه ْن ِعْلِمِه إاِله ِبَما َشاء َوِسَع ُكْرِسيُّ ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء مِّ

َو اْلَعلِيُّ ْلَعِظيمِحْفُظُهَما َوهُ   
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Âyetin Tefsiri: 

الَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّومُ 
ِ
ََلَ ا

ِ
ُ اَل ا  اّلله

 ‘‘Allah O'dur ki, O'ndan başka ilah yoktur. O, Hayy ve Kayyum'dur.’’ 

Müşrikler, putlarının Allah'ın ortağı olduğunu idia ederek, putların kendilerine şefaat edeceklerini söylediler. 

Allah da onların bu yalanlarını reddederek bu âyeti indirdi ve ‘‘Allah'tan başka ilah yoktur. O, Hayy'dır, Kayyum'dur’’ 

buyurdu. Yani, hayatının başlangıcı ve sonu yoktur. O'na hiçbir kötülük isabet edemez. O, her varlık üzerine kaimdir ki, 

onların amellerine göre mükâfat ve ceza verir.8 

O, bütün kâinatın hâkimi, mülkün tek sahibidir. Zâtında, sıfatlarında ve fiilllerinde, gücünde, kudretinde, 

haklarında hiç kimse O'na ortak değildir. Yerde ve gökte, Allah'tan başka ilah edinmek; Hakk'a karşı savaş açmaktır. 

Allah'tan başka yaratan, yaşatan, yöneten, dirilten, öldüren Hayy ve Kayyum yoktur. 9 

نٌَة َواَل نَْومٌ   اَل تَأُْخُذُه س ِ

 ‘‘O'nu uyuklama ve uyku tutmaz.’’ 

Uyuklama, madde gözüyle olur. Bazen gelir, bazen gider. Uyku ise, gözden kalbe inendir. Kalbin uyumasından 

maksat, kalbin gafil olmasıdır. Halbuki bütün işleri yaratan ve idare eden Allah, gafil değildir. 

Rivayete göre; Hz. Mûsâ (a.s.), bir gün ‘‘Rabbimiz uyur mu, uyumaz mı? ’’ diye aklından geçirmiş.  

Bütün herşeyi bilen Allah, Hz. Mûsâ (a.s.)’ın hatırından geçeni bildiği için, iki eline iki şişe almasını ve 

uyumadan ayakta durmasını emretmiş. Hz. Mûsâ (a.s.) emredileni yapmış. Bir müddet sonra uykuya dalmış. Şişeler 

elinden düşüp kırılmış. Uyanıp şişelerin kırıldığını görünce mahcup olmuş. Bunun üzerine Yüce Allah şöyle buyurmuş: 

 ‘‘Ey Mûsâ! Yerler ve gökler benim elimde (kudretimde) bu şişeler gibidir. Eğer beni uyku tutsaydı; bütün  

mahlûkât, elindeki şişeler gibi helâk olurdu.’’10 

Allah'a uyku ve uyuklama ârız olmaz. O, daima herşeyi bilir, her şeyden haberdardır. 

َماَواِت َوَما ِِف اأَلْرِض           َلَّ  َما ِِف السَّ

 ‘‘Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur.’’ 

Görünür ve görünmez ne varsa hepsi O'nun mülküdür. Göklerde, yerde, her zaman ve mekânda mevcut olan 

bütün varlıklar O'nundur. Her şeyin asıl sahibi O'dur. 11 O'nun, mülkünde ortağı yoktur. 

Bütün varlıklar O'nun bir olduğunun delilidir. 

ْذِنهِ 
ِ

الَّ ِِب
ِ
ي يَْشفَعُ  ِعْنَدهُ   ا ِ  َمن َذا اَّلَّ

‘‘O'nun izni olmadan, O'nun katında kim şefaat edebilir ? ’’ 

Allah'ın izni olmadan, hiç kimse şefaat yetkisine sahip olamaz. Bu âyet; peygamberlerin, velilerin, şehitlerin 

şefaat edeceklerine delildir. Aynı zamanda; müşriklerin, ‘‘ Putlar bize şefaat eder ’’ iddialarını da reddeder.  

Ehl-i Sünnet'e göre; şefaat haktır ve Allah'ın huzurunda, yalnız Allah'ın izin verdiği kimseler şefaat edebilir. 

Şefaati inkâr edenler, farkına varmadan bu âyeti inkâr durumuna düşmektedirler. 12 

                                                        

8 El-Müsned, Ahmed b. Hanbel, C.5, sh. 423 
9 Tefsîru’l-Kur’an, Ebu'l-Leys Semerkandî, C.1, sh. 285. 
10 a.g.e. , Ebu'l-Leys Semerkandî, C.1, sh. 285.                                                                                                           
11 Hak Dini, Kur’an Dili, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır,  C.2, sh.128. 
12 a.g.e. Mahmut Toptaş, C.1, sh. 505. 
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 يَْعََلُ َما بَْْيَ أَ يِْدهِيْم َوَما َخلَْفهُمْ 

‘‘Mahlûkâtın önünde ve arkasında bulunanı bilir.’‘ 

Allah her şeyi bilir. Gizliyi, açığı, görüneni ve görünmeyeni, olmuşu ve olacağı bilir. Hiçbir şey O'na gizli 

değildir. İnsanların yaptığını, yapacağını, dünyayı, âhireti bilir. Çünkü O, ‘‘ Âlim ’’ dir. 

الَّ ِبمَ ا َشاء
ِ
ْن ِعلِْمِه ا ٍء مهِ يُطونَ   ِبََشْ  َواَل ُُيِ

 ‘‘Onlar, O'nun  dilediği hariç, O'nun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.’’ 

İnsanlar, Allah'ın dilediğinden başka bir ilme sahip olamazlar. O'nun ilminden, O'nun dilediği kadarını 

kavrayabilirler. Her şeyi mutlak, tam ve mükemmel olarak bilen Allah'tır. 

َماَواِت  َواأَلْرَض  يُُّه السَّ   َوِسَع ُكْرس ِ

 ‘‘O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kapsamıştır.’’ 

‘‘Kürsü’‘ kelimesi sözlükte, üzerinde tek olarak oturulan bir tür sandalyedir, koltuktur. Koltuk, otoriteyi temsil 

eder, yönetmeyi ifade eder. Ancak Allah'ın kürsüsü, bu mânâda değerlendirilemez. Busebeple müfessirler kürsü 

kelimesine şu anlamları vermişlerdir: 

1- Kürsü, gökleri ve yeri kaplamış büyük bir cisimdir. Arş'ın altındadır. Gökler ve yer kürsünün içindedir. 

2- Kürsü, saltanat, kudret ve mülk demektir. 

3- Kürsü, ilahî ilim demektir. 

4- Bundan kastedilen, Allah'ın büyüklüğünün ve ululuğunun tasviridir. 13  
  َواَل يَُؤوُدُه ِحْفُظهَُما َوُهَو الَْعِِلُّ الَْعِظيُ  

"Yer ile göğün korunması O'na ağır gelmez. O, öyle Yüce, öyle Azâmet'lidir.’’ 

Yer ile göğün idaresi Allah'a asla ağır gelmez. Asla yorgunluk ve meşakkat O'na ârız olmaz. 

Çünkü O'nun gücü herşeye yeter. O, tek ma'bud, tek hâkimdir. O'nu bilip tasdik etmek, O'nun gösterdiği yolu 

takip etmek, O'na ibadet etmek ve itaatta bulunmak kulun görevidir.14     

 Âyetten Alınacak Dersler 

1- Âyete'l-Kürsî, Kur'ân'ın en büyük âyetidir. Onu çok okumalı ve anlamalıyız. 

2- Her farz namazdan sonra mutlaka okumaya dikkat etmeliyiz. Çünkü bu, cennete götüren bir yoldur. 

3- Allah'ın ortağı, eşi, benzeri yoktur. O, kâinatın hakimi, mülkün tek sahibidir. Bizim her şeyimiz O'na aittir. 

Asıl sahibi gibi davranmamalıyız. 

4- Allah'tan başka ilah edinmek, Hakk'a karşı savaş açmaktır. 

5- Biz; uyuruz, uyuklarız ama Rabbimiz asla uyumaz, uyuklamaz. O, bundan münezzehtir. Her hâlimizi bilir.     

6- Şefaat haktır. İnkâr eden küfre girer. Ancak şefaat, Allah'ın iznine bağlıdır. 

7- Allah'ın ilmi sınırsız, bizim ilmimiz ise sınırlıdır. Bizim ilmimiz, O'nun bize nasip ettiği kadardır. 

8- Allah'ın; güç, kuvvet ve kudreti; yeri, göğü kaplamıştır. 

Bu hafta 

1- Her farz namazdan sonra okuduğumuz bu ayetin mânasını düşünerek okuyalım. 

2- Her gece yatmadan okumayı alışkanlık haline getirelim. Ailemize de okutalım. 

                                                        

13 a.g.e. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, C.2, sh.132.                                                                                               
14 Kur’ân-ı Kerîm’in Meâl-i Âlisi ve Tefsiri, Ömer Nasûhî Bilmen, C.1, sh. 66                                                                                                                   


