
Fatiha Suresi
Mekke'de nazil olmuştur.

 C Surenin Hedefleri:
Tam bir kulluk bilinciyle Allah Teâlâ'ya gerçek 
anlamda yönelmektir.

 C Tefsîr:
Kur'an-ı Kerim bu sure ile açıldığı için sureye 
Fatiha Suresi denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in 
ifade ettiği konuları genel olarak içermesinden 
dolayı da Ummu'l Kur'an denilmiştir. Bu surenin 
diğer başka isimleri de bulunmaktadır. Kur'an-ı 
Kerim'deki en azametli sure olup, kendisine 
Seb’ul-Mesânî de denilmiştir.
1  Kendisinden yardım dileyip, ismini zikrederek 

bereketini umduğumuz Allah'ın adıyla Kur'an 
okumaya başlıyorum. Besmele, Allah'ın esmâ-i 
hüsnâsında üç tanesini içermektedir. Bunlar: 1- « 
Allah»: Hak olan mabud/ibadet edilendir. Allah 
Telâlâ'nın en özel ismidir. Allah Subhanehu ve 
Teâlâ'dan başkası bu isimle isimlenemez. 2- « Er-
Rahmân»: O, geniş, bol rahmet sahibi ve zatında 
Rahman olandır. 3- « Er-Rahîm»: Rahmetini 
ulaştırandır. O rahmeti ile kullarından dilediğine 
merhamet edendir. Mümin kullar, rahmetini 
kendilerine ulaştırdığı canlılardan bir kısmıdır.
2  Yücelik ve kemal sıfatlarından bütün övgüler 

yalnızca onun içindir. O her şeyin Rabbi, yaratıcısı 
ve idare edenidir. «Alemler», «Alem» kelimesinin 

çoğuludur. Alem, Allah Teâlâ'nın dışındaki her şeydir.
3  Bir önceki ayette Allah Teâlâ'ya hamd edildikten sonra sena edilip, övgüde bulunulmuştur.
4  Yüce Allah burada kıyamet gününde olan her şeyin maliki olmakla övülmüştür. Öyle ki o gün kimse kimseye 

hiçbir fayda sağlayamayacaktır. "Din günü", karşılık ve hesap günüdür.
5  Tüm ibadet ve itaat çeşitlerini yalnızca sana has kılarız. Sana hiç bir kimseyi ortak koşmayız. Bütün işlerimizde 

yardımı, yalnız senden dileriz. Bütün hayır senin elindendir. Senden başka yardımcı yoktur.
6  Bize doğru yolu göster. Bizi bu yolda ilerlet ve bizi bu yolda daim kıl. Hidayetimizi arttır. "Sırat-ı mustakim", 

üzerinde eğrilik bulunmayan dosdoğru yoldur. O da Allah Teâlâ'nın Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e 
gönderdiği İslam dinidir.
7  Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler gibi hidayet nimetini bahşettiğin kullarının yoluna (ilet). Bunlar ne güzel 

arkadaştır. Yahudiler gibi hakkı bildiği halde ona tabi olmayıp gazaba uğrayanların ve Hristiyanlar gibi hakkı ve 
doğru yolu aramayı ihmal edip, haktan ve o yolda ilerlemekten sapanların yoluna değil.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah Teâlâ kitabına besmele ile başlamıştır ki, kulları amellerine ve sözlerine onunla başlamayı öğrensin ve 
böylece O'nun yardımı ve muvaffakiyetini talep etsinler.
2 - Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'yı övüp, O'na sena ederek duaya başlamak salih kulların izlediği bir yoldur. Kişi 
bundan sonra talep edeceği şeyi talep edip, ister.
3 - Müslümanlar, hakkı talep etmekte ihmalkâr davranan sapkın Hıristiyanlar gibi ya da hakkı bilip onunla amel 
etmeyen gazaba uğramış Yahudiler gibi olmaktan sakındırılmıştır.
4 - Fatiha Suresinde; ibadetin, yalnızca Allah Teâlâ has kılınarak yapılması ve yardımın yalnızca O'ndan talep 
edilmesi halinde imanın kâmil olacağına işaret vardır.
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Bakara Suresi
Medine'de nazil olmuştur.

 C Surenin Hedefleri:
Bu sure ümmetin yeryüzünü imar etmesi ve 
Allah'ın dinini yaşaması için onları hazır 
hale getirmektedir. İnsanların kısımlarını 
açıklamakta, imanın aslı ve dinin genel kurallarını 
içermektedir.

 C Tefsîr:
Surenin içerisinde İsrailoğulları'nda bulunan bir 
inek ile ilgili kıssanın bahis edilmesinden dolayı 
bu sureye Bakara Suresi denilmiştir. Bu surede 
Allah'ın emrini uygulamada acele etmenin farz 
olduğuna işaret vardır. Aksine Yahudilerin yaptığı 
gibi oyalanmamak gerekir.
1  {Elif, Lâm, Mîm} Kur'an-ı Kerim'in bazı 

surelerine bu harfler ile başlanmıştır. Bunlar 
alfabetik harfler olup, (Elif, be, te ve diğerleri) 
gibi tek başına geldiklerinde bir manası 
bulunmamaktadır. Bu harflerde hikmet ve gizli 
bir mana vardır. Öyle ki Kur'anda hikmetsiz 
hiçbir şey bulunmamaktadır. En önemli 
hikmetlerinden birisi de şudur: Bildikleri ve 
kendisi ile konuştukları harflerden oluşan bu 
Kur'an ile meydan okumak vardır. Bu surede 
olduğu gibi genellikle bu (harflerin) sonrasında 
Kuran-ı Kerim'in zikri gelmektedir.
2  Bu azametli Kur'an'ın ne indirilmesi, ne lafzı, 

ne de manasında hiç bir şüphe yoktur. O Allah'ın 
kelâmıdır. Takva sahiplerine O'na ulaştıran yolu 
gösterir.
3  4  Onlar gaybe inanırlar. Gayb; Ahiret günü gibi Allah'ın ya da Rasûlü'nün haber verdiği, bize gizli kalıp 

duyularla hissedilmeyen her şeydir. Onlar, Allah'ın emrettiği şekilde şartları, rükunleri, vacipleri ve sünnetlerine 
uygun olarak namazı dosdoğru kılan kimselerdir. Onlar, Allah'ın sevabını umarak zekât gibi verilmesi farz olan 
veya sadaka gibi farz olmayan Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği şeylerden infak ederler. Ey Peygamber! 
Onlar Allah'ın sana ve senden önce gönderdiği bütün peygamberlere -aleyhimusselam- indirdiği vahye ayırt 
etmeksizin iman ederler. Ve onlar ahirete, orada verilecek olan sevap ve cezaya kesin bir inançla iman ederler.
5  İşte bu vasıfları taşıyan kimseler dosdoğru yolda sebat edip ilerleyen kimselerdir. Dünya ve ahirette ümit 

ettiklerine nail olup, korktuklarından emin olan, kazançlı kimselerdir.
 C Ayetlerdeki Faideler:

1 - Şüpheyi def etmedeki mutlak güvenin Allah katından olduğuna delalet eder. Nitekim, hiç bir canlı bunu kendi 
sözlerinde iddia edemez.
2 - Kur'an-ı Kerim'de belirtilen bu azametli hidayet yollarından ancak Allah Teâlâ'dan hakkıyla korkan ve O'nu 
tazim eden kimseler faydalanır.
3 - Gayba iman etmenin en büyük mertebelerinden birisi de yalnızca Allah Teâlâ'nın bildiği ve Rasûlü'nün Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ-'dan haber verdiği her hususta O'na teslim olmaktır.
4 - Allah Teâlâ bir çok yerde namaz ile zekâtı bir arada zikretmiştir. Çünkü namaz yüce Allah'a ihlas ile bağlanmak, 
zekât ise kullara ihsanda bulunmaktır. Bu ikisi saadet ve kurtuluşun adresidir.
5 - Allah Teâlâ'ya iman ve yapılan salih ameller; hidayete ve dünyada başarılı olmaya, ahirette de kurtuluş ve 
kazanca sebep olur.



Allah, gözüken ve açık olan halleri düzgün takva 
sahibi müminlerin vasıflarını açıklamış, bununla 
birlikte gözüken ve açık olan bozuk halli kâfirlerin 
vasıflarını da zikrederek şöyle demiştir:
6  Şüphesiz ki kâfirler sapıklık ve inatlarında 

kalıcıdırlar. Senin onları uyarıp uyarmaman 
onlar için birdir.
7  Çünkü Allah, onların kaplerini içindeki 

sapıklıkla birlikte mühürleyerek kapatmıştır. 
Kulaklarını da mühürlemiştir. Kabul edip boyun 
eğmek kastıyla hakkı duymazlar. Gözlerinin 
önüne perde indirmiştir, apaçık olmasına rağmen 
hakkı görmezler. Onlar için ahirette büyük bir 
azap vardır.
Allah gizli ve açık halleri bozulmuş kâfirlerin 
vasıflarını açıkladıktan sonra, zahirleri insanlara 
düzgün gözüken ancak batınları bozulmuş 
münafıkların vasıflarını açıklayarak şöyle 
buyurmuştur:
8  İnsanlardan bir grup, iman ettiklerini iddia 

ederler. Bunu canları ve malları adına korktukları 
için sadece dilleri ile söylerler. Onlar içlerinden 
iman etmezler.
9  İmanlarını izhar edip küfürlerini gizleyerek 

Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. 
Hakikatte onlar sadece kendilerini aldatırlar. 
Ancak bunun farkında değillerdir. Çünkü 
Allah Teâlâ gizliyi de açık olanı da en iyi bilir. 
Müminlere de bu kimselerin durumlarını ve 
özelliklerini bildirmiştir.
10  Bunun sebebi kalplerinde şüphe olmasıdır. 

Bundan dolayı Allah şüphelerine şüphe katmıştır. 
Karşılık yapılan amelin cinsine göre verilir. Onlar için cehennem ateşinin en alt tabakasında elem verici bir 
azap vardır. Bununda sebebi Allah'a ve insanlara söyledikleri yalan ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-
'in getirdiğini yalanlamalarıdır. 11  Yeryüzünde küfür, günah ve benzeri şeylerle bozgunculuk yapmaktan men 
edildiklerinde, bunu inkâr edip kendilerinin dürüst ve ıslah ediciler olduklarını iddia ederler.
12  Hakikatte onlar bozgunculardır. Ancak onlar bunu hissetmezler. Amellerinin bozgunculuğun ta kendisi 

olduğunu da hissetmezler.
13  Onlar, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ashabı gibi iman etmeleri emredildiğinde, inkâr ve alay ederek 

şu sözlerle cevap verdiler: Aklı kıt olanlar gibi iman mı edelim! Hak olan şüphesiz onların akılsız olduklarıdır. 
Ancak onlar bunu bilmezler.
14  Müminlerle karşılaştıklarında: Sizin iman ettiklerinizi tasdik ediyoruz derler. Bunu müminlerden korktukları 

için söylerler. Müminlerden ayrılıp kendileriyle baş başa kaldıkları önderlerinin yanına gittiklerinde, onlara tabi 
olmada sebat edeceklerini vurgulayarak; "Biz sizin yolunuz üzereyiz. Zira bizler müminlerle dalga geçmek ve alay 
etmek için zahirde muvafakat ediyoruz" derler. 15  Müminlerle alay etmelerinin karşılığında Allah da onlarla alay 
eder. Bu, yaptıklarının karşılığıdır. Bundan dolayı dünyada onlara müslüman hükümleri uygulanır. Ancak ahirette 
küfür ve nifaklarının karşılığını onlara verilecektir. Aynı zamanda taşkınlık ve sapıklıkları içinde bocalayıp 
durmaları için onlara mühlet verir ve şaşkınlık ve tereddüt içinde kalırlar.
16  İşte onlar aklı kıt kimselerdir. Çünkü küfrü imana tercih etmişlerdir. Allah'a olan imanlarında hüsrana 

uğradıkları için alışverişleri onlara kâr getirmemiştir. Hak yol üzere gidenlerden değillerdir.
 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İnatları ve yalanlamaları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ayetler 

ne kadar yüce olsa da onlara fayda vermez. 2 - Allah Teâlâ'nın zalim ve yalanlayanlara mühlet vermesi onların 
halinden gafil yahut aciz olmasından değildir. Bilakis bu günahlarının çoğalması içindir. Böylelikle cezalarıda daha 
büyük olacaktır.
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17  Allah bu münafıklara iki misali örnek 
getirmiştir: Ateş misali ve su misali. Onlar 
hakkında verilen ateş misali şöyledir; Onlar, 
aydınlanmak için ateş yakan kimseye benzerler. 
Ateşin ışığı etrafı aydınlattığında o kimse ışından 
faydalanacağını zanneder, ateş söner ve parıltısı 
gider. Ancak yanması devam eder. Onun etrafında 
bulunanlar hiçbir şey göremez ve doğru yolu 
bulamazlar.
18  Kabul etmek kasdıyla hakkı kabul etmeyen 

sağırlar, hakkı konuşmayan dilsizler ve hakkı 
görmeyen körlerdir. Sapıklıklarından da geri 
dönmezler. 19  Onlara verilen su örneği ise 
şöyledir: Onların misali gök gürültüsü, şimşek, 
zifiri karanlıklar içeren şiddetli yağmur gibidir. 
Bunlar o topluluğa iner ve şiddetli bir korku onlara 
isabet eder. Bundan dolayı onlar parmaklarının 
ucuyla kulaklarını tıkarlar. Yıldırımın o şiddetli 
sesinden dolayı ölmekten korkarlar. Allah onları 
çepeçevre kuşatmıştır, O'nu aciz bırakamazlar.
20  Az kalsın yıldırımın parıltısı ve ışıltısı onların 

gözünü alıverecekti. Şimşek her çaktığında 
etrafı aydınlatır, onlar da yollarına devam 
ederler. Şimşeğin ışığı etrafı aydınlatmayınca 
onlar karanlıkta kalır ve hareket edemez hale 
gelirler. Eğer Allah isteseydi, her şeye yeten 
kâmil kudretiyle onları sağır ve kör eder, haktan 
yüz çevirmelerinden ötürü bir daha bu duyuları 
onlara geri dönmezdi. Bu ayetlerde geçen 
yağmur, Kur'an'ın misali, gök gürültüsünün sesi 
Kur'andaki yasaklanan şeylerin misali, şimşeğin 
parıltısı ise zaman zaman kendilerine açıkça 
gözüken hakkın misalidir. Gök gürültüsünün sesinin şiddetinden kulaklarını tıkamaları, haktan yüz çevirip ona 
icabet etmemelerinin misalidir. Münafıklar ile kendileri hakkında örnek verilen iki sınıf insan arasındaki ortak 
benzerlik (haktan) istifade edemeyişleridir. Ateş misalinde ise, ateşi yakan kimse karanlıkta kalmak ve ateşin 
yakıcılığı dışında hiç bir şeyden yararlanamamıştır. Su misalindeki kimse, gök gürültüsü ve yıldırımın korku ve 
rahatsızlığından başka bir şey hissetmemiştir. İşte münafık kimsenin durumu da böyledir, İslam dininde şiddet 
ve katılıktan başka bir şey görmezler. Allah Teâlâ mümin, kâfir ve münafık olarak insan kısımlarını zikrettikten 
sonra, hepsini ibadette kendisini birlemeye çağırmış ve şöyle demiştir: 21  Ey İnsanlar! Yalnızca Rabbinize ibadet 
ediniz. Çünkü sizi ve sizden önceki ümmetleri yaratan odur. Emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınarak 
ibadetlerinizi yalnızca O'na yapınız. Böylece bu davranışınız umulur ki, kendiniz ile Allah'ın azabı arasında bir 
koruma olur. 22  O, sizin için yeryüzünü kullanılmaya hazır bir şekilde dümdüz kıldı ve gökyüzünü de üzerine 
sağlam bir şekilde bina etti. Sizlere bir rızık olarak yağmur nimetini indirerek yeryüzünde çeşitli meyveler bitiren 
O'dur. Allah'a ortak ve benzerler edinmeyin. Sizler Allah -Azze ve Celle-'den başka yaratıcı olmadığını biliyorsunuz.
23  Ey İnsanlar! Kur'an'ın; kulumuz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e indirildiğinden şüphe duyuyorsanız, 

Kur'an'daki en kısa bir sure bile olsa onun benzeri bir sure getiremeyeceğiniz hususunda size meydan okuyoruz. 
İddia ettiğinizde sadık kimseler iseniz, güvendiğiniz kimseleri de yardıma çağırın.
24  Eğer bu işi yapamazsanız ki -buna kesinlikle güç yetiremeyeceksiniz- o zaman, azabı hak eden insanlar ve 

onların ibadet ettikleri birçok taş çeşidi ve diğer başka şeyler ile tutuşturulan ateşten kendinizi koruyunuz. Şüphesiz 
ki Allah, bu ateşi kâfirler için hazırlayıp düzenlemiştir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah Teâlâ, iki yüzlülükleri ve dosdoğru yoldan sapmalarının karşılığı olarak 
münafıkları en ihtiyaç duydukları ve sıkıntıda oldukları zaman yardımsız bırakmıştır. 2 - İbadette Allah'ın 
birlenmesinin gerekli olduğunun en büyük delillerinden birisi de, Allah Teâlâ'nın bu alemdeki her şeyi bizim 
için yaratmış ve hizmetimize sunmuş olmasıdır. 3 - Kulların, Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin benzerini getirme 
hususunda aciz kalmaları onun Hakîm ve Alîm olan (Allah) tarafından indirildiğine delalet etmektedir.
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25  Eğer (zikri) geçen tehdit kâfirler için ise: 
Ey Peygamber! Allah'a iman edip, salih amel 
işleyen Müminleri, saraylar ve ağaçlarının 
altından ırmaklar akan kendilerini mutlu edecek 
cennetlerle müjdele. Ne zaman rızık olarak 
kendilerine Cennet'in güzel meyveleri verilse, 
dünya meyvelerine olan aşırı benzerliklerinden 
dolayı: "Bu, daha önce de rızıklandığımız şey" 
derler. Onlara şekil, isim olarak benzer meyveler 
sunulmuştur ki bildikleri şeye yönelsinler. Ancak 
bu meyveler tat ve lezzet olarak çok farklıdırlar. 
Ve onlar için Cennet'te nefsin arzulamadığı 
ve dünya insanlarının kirli olarak kabul ettiği 
şeylerden uzak olan eşler de vardır. Onlar orada 
kesintiye uğrayan dünya nimetlerinin aksine, 
sürekli olan ebedî nimetler içindedirler.
26  Şüphesiz ki Allah -Subhanehu ve Teâlâ- 

dilediğini misal olarak getirmekten çekinmez. 
Sivrisineği örnek olarak vermiştir. Ondan daha 
büyük veya daha küçük şeyleri de örnek olarak 
getirir. İnsanlar bu misaller önünde iki kısımdır: 
Müminler ve kâfirler. Müminler bu misalleri 
tasdik eder ve verilen bu misallerin ardında 
bir hikmet olduğunu bilirler. Ancak kâfirler, 
Allah Teâlâ'nın bu hakir görülen sivrisinek, 
sinek, örümcek vb. gibi mahlukatı neden misal 
olarak getirdiğini alay etmek için birbirlerine 
sorarlar. Allah Teâlâ'dan ise bunlara cevap şu 
şekilde gelmektedir: Bu misaller yol göstermek, 
yönlendirmek ve insanları imtihan etmek 
içindir. Allah, bazılarını verilen bu misalerleri 

düşünmekten yüz çevirmekle sapıklığa sürükler. Bunların sayıları bir hayli çoktur. Sapıklığı hak edenden başkasını 
saptırmaz. Onlar münafıklar gibi Allah'a itaat etmeyi terk eden kimselerdir.
27  Allah'ın kendilerinden yalnızca O'na ibadet etmeyi ve kendisinden önceki rasûllerin haber verdiği rasûlüne ittiba 

etme sözünü aldığı kimseler Allah ile yaptıkları sözleşmeyi bozan kimselerdir. Allah'ın sözleşmesini kabul etmeyen 
kimseler, akrabalık bağı gibi Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi ayıranlar (kesenler) olarak nitelendirilmiştir. 
Yeryüzünde günahlar ile fesadı yaymak için çaba sarfederler. İşte bu kimselerin dünya ve ahiretteki nasibi eksiktir.
28  Ey kâfirler! Sizin bu işiniz ne şaşılacak şeydir. Kendi nefislerinizde O'nun kudretine delalet eden şeylere şahit 

olduğunuz halde Allah'a karşı nasıl kâfir olursunuz. Siz cansız (henüz yok) iken sizi yarattı ve size hayat verdi. 
Sonra sizi ikinci kez öldürecek, sonra ikinci bir hayat için sizi diriltecek, sonra yapmış olduklarınızdan dolayı 
hesaba çekmek için sizi kendisine döndürecektir.
29  Yeryüzündeki nehir, ağaç ve sayılamayacak kadar birçok nimetin tamamını sizin için yaratan Allah'tır. Sizler 

o nimetlerden faydalanır ve sizin hizmetinize sunduğu şeylerden istifade edersiniz. Sonra gökyüzüne yönelip onu 
yedi kat olarak yaratmıştır. İlmi ile her şeyi kuşatan O'dur.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Cennet'teki nimetlerin mükemmel olmasının bir sebebi de sunulan lezzetlerin ortadan kalkıp, yerine içinden 
çıkılmaz dert ve tasanın gelmemesidir. 2 - Allah Teâlâ'nın vermiş olduğu misallerden ancak müminler istifade eder. 
Çünkü onlar içtenlikle hidayeti isteyen ve hakkıyla onu talep eden kimselerdir.
3 - Fasıkların en belirgin özelliklerinden biri de Allah ve insanlar ile yapmış oldukları anlaşmaları bozmaları, 
Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparmaları ve yeryüzünde fesat çıkarmak için çaba sarfetmeleridir.
4 - Eşyada asıl olan temizlik ve mübahlıktır. Çünkü Allah Teâlâ yeryüzündeki her şeyi kulları için yaratarak onlara 
bol bol nimetler vermiştir.
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30  Allah -Subhânehu ve Teâlâ- yeryüzünde 
birbirinin yerini alacak beşeri yaratacağını 
meleklere söylediğini haber vermiştir. Bu beşer, 
Allah'a itaat ederek yeryüzünü imar edecektir. 
Bunun akabinde melekler Rablerine -kendilerine 
doğruyu göstermesi için- yeryüzünde ademoğlunu 
halife kılmasının hikmetini sormuşlardır. 
Halbuki, insanlar yeryüzünde bozgunculuk 
çıkaracak, zulümle kan dökeceklerdir. Melekler 
şöyle demiştir: Biz sana itaat edenleriz, seni eksik 
sıfatlardan tenzih eder sana hamd ederiz. Celalini 
ve kemalini tazim edenleriz. Bunlarda ihmalkâr 
davranmayız. Allah Teâlâ onların bu sorusuna 
şöyle cevap vermiştir: Yaratılmalarındaki 
olağanüstü hikmetleri ve halife kılınmalarındaki 
büyük hedef hususunda sizin bilmediğiniz şeyleri 
ben bilirim.
31  Allah Teâlâ Adem -aleyhisselam-'ın makamını 

beyan etmek için ona canlı cansız bütün varlıkların 
isimlerini; lafız ve mana olarak öğretti. Sonra bu 
isimlerin hepsini meleklere sunarak şöyle dedi: 
"Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, haydi bana 
bunların isimlerini bildirin. Şüphesiz ki sizler bu 
yaratılmıştan daha değerli ve faziletlisiniz."
32  Eksikliklerini itiraf edip, Allah'ın lütfunu 

umarak şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Hükmünde 
ve şeriat olarak belirlediğin şeyde sana karşı 
gelmekten seni tenzih ve tazim ederiz. Bizi 
rızıklandırdığın ilimden başkasını da bilmeyiz. 
Sen Alîm'sin hiçbir şey sana gizli kalmaz. Sen 
Hakîm'sin kader ve şeriat olarak belirlediğin 
şeyleri yerli yerince koyarsın."
33  O zaman Allah Teâlâ Âdem'e: "O eşyaların isimlerini onlara haber ver." dedi. Rabbinin öğrettiği gibi onlara 

haber verdiğinde, Allah, meleklere: "Şüphesiz yeryüzünde ve göklerde gizli olanı, açığa vurduğunuzu ve kendi 
nefislerinizde gizli tuttuğunuzu ben bilirim demedim mi?" buyurdu.
34  Allah Teâlâ meleklere Âdem için ihtiram ve saygı secdesi etmelerini emrettiğini beyan etmiştir. Bunun akabinde 

melekler Allah'ın emrini yerine getirmek için bir an önce secde ettiler. Ancak cinlerden olan İblis secde etmedi. 
Kendini Âdem'den üstün görerek Allah'ın emrine karşı gelip secde etmekten imtina etti. Bu ameliyle Allah Teâlâ'ya 
karşı gelerek küfre girenlerden oldu.
35  Dedik ki: Ey Adem! Sen ve eşin -Havva- Cenne'te yerleşin. Cennet'in hangi mekanından isterseniz afiyetle bol 

bol yiyin, orada rahatsızlık veren hiçbir şey yoktur. Siz ikinize (meyvesini) yemeği yasakladığım şu ağaca kesinlikle 
yaklaşmayın. Yoksa size emrettiğim şeye karşı gelerek zalimlerden olursunuz.
36  Şeytan o ikisine vesvese vermeye ve (o ağacın meyvesinden yemeyi) güzel göstermeye devam etti. Ta ki Allah'ın o 

ikisine yemeği yasakladığı ağaçtan yeme yanlışına düşürerek ayaklarını kaydırdı. Bu ikisinin cezası Allah'ın onları 
içinde yaşadıkları Cennet'ten çıkarması oldu. Allah o ikisine ve Şeytan'a şöyle buyurdu: Birbirinize düşman olarak 
yeryüzüne inin. Sizin için yeryüzünde ecelleriniz bitene ve kıyamet kopana kadar orada yaşamak ve hayırlarından 
istifade etmek vardır. 37  Adem, Allah'ın kendisine vahyettiği kelimeleri aldı. Allah o kelimelerle dua etmeyi ona 
ilham etti. Bu, Allah Teâlâ'nın şu buyruğunda zikredilmiştir: "Dediler ki: Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer 
bizi bağışlamaz ve bize acımazsan muhakkak ki biz hüsrana uğrayanlardan oluruz." (A'raf Suresi: 23) Bunun 
akabinde Allah onun tövbesini kabul etti ve onu bağışladı. O -Subhanehu ve Teâlâ- kullarının tövbesini çokça kabul 
eden, onlara merhamet edendir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah'ın bazı emir ve yarattıklarında olan hikmetler Mümin kimseye gizli kalırsa 
onun üzerine düşen şey, emrinde ve yaratmasında Allah'a teslim olmasıdır.
2 - Kuran-ı Kerim ilmin makamını yükseltmiş ve kulların birbiri arasında üstünlüklerinin sebebi kılmıştır.
3 - Kibir, günahların başı ve mahlûkata inen her belanın temelidir. Kibir, Allah'a karşı işlenmiş ilk günahtır.
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38  Onlara dedik ki: Hepiniz Cennet'ten 
yeryüzüne inin. Rasûllerim tarafından size 
hidayet gelecek olursa, kim ona tabi olur ve 
rasûllerime iman ederse, ahirette onlar için hiçbir 
korku yoktur ve onlar dünyada kaçırdıkları 
şeylere de üzülmezler.
39  Ayetlerimizi yalanlayıp, inkâr edenler var 

ya; işte onlar Cehennem ehlidir ve orada ebedi 
kalacaklardır.
40  Ey Allah'ın peygamberi Yakup'un çocukları! 

Allah'ın size bahşetmiş olduğu bir çok nimetini 
hatırlayıp şükredin. Bana ve rasûllerime iman 
etmek, şeriatlerim üzere amel etmek için vermiş 
olduğunuz sözleri yerine getirmeye bağlı kalın. 
Eğer bu sözleri yerine getirirseniz ben de size 
vadettiğim sözleri yerine getirir; bu dünyada 
güzel bir hayat ve kıyamet gününde yaptıklarınıza 
güzel karşılıkla karşılık veririm. Yalnızca benden 
korkun ve bana vermiş olduğunuz sözleri 
bozmayın.
41  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e 

indirdiğim Kur'an'a iman edin. Zira Allah'ın 
birliği ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-
'in peygamberliği konuları tahrif edilmemiş olan 
Tevrat'la da uyuşmaktadır. Bunu inkâr eden ilk 
topluluk olmaktan sakının. İndirmiş olduğum 
ayetlerimi yöneticilik ve makam gibi az bir paha 
karşılığında değiştirmeyin. Gazabımdan ve 
azabımdan korkun.
42  -Rasûllerime indirdiğim- hakkı, uydurmuş 

olduğunuz yalanlarla karıştırmayın. Emin ve 
kesin olarak onu bildiğiniz halde kitaplarınızda 

gelen Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hak olan vasıflarını gizlemeyin.
43  Rukünleri, farzları ve sünnetleri ile birlikte namazı tam bir şekilde eda edin. Allah'ın sizin elinize vermiş olduğu 

malların zekâtını çıkartıp verin. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ümmetinden itaat edenlerle birlikte 
Allah'a itaat edin.
44  Siz kendi nefislerinizi unutarak yüz çevirdiğiniz halde başkalarına imanı ve hayır işlemeyi emretmenizden 

daha kötü ne olabilir. Sizler Tevrat'ı okuyorsunuz. Onda Allah'ın dinine ve rasûllerini tasdik etmeye ittiba etmenin 
emredildiğini biliyorsunuz. Akıllarınızı kullanmıyor musunuz?!
45  Allah'a yakınlaştıran ve ulaştıran namaz ve sabır ile dinî ve dünyevî bütün hallerinizde yardım talep edin. Eğer 

böyle yaparsanız size yardım eder, sizi muhafaza eder ve size zarar verecek şeyleri giderir. Şüphesiz ki namaz, 
Rablerine itaat edenlerin dışındakilere çok ağır gelir.
46  Çünkü onlar kıyamet gününde Rablerine ulaşıp kavuşacaklarına kesin olarak inanırlar. Şüphesiz ki; onlar 

amellerinin karşılığını vermesi için O'na döneceklerdir.
47  Ey Allah'ın peygamberi Yakub'un evlatları! Size vermiş olduğum dini ve dünyevî nimetlerimi hatırlayın. 

Şüphesiz ki benim, zamanınızda yaşayan muasırlarınıza karşı sizi peygamberlik ve hükümdarlıkla üstün 
tuttuğumu hatırlayın. 48  Kendiniz ile kıyamet gününün azabı arasında emirleri yerine getirip yasakları terk 
ederek korunak edinin. O gün kimse kimseye fayda sağlayamaz. O günde bir zararı def etmek veya bir fayda 
sağlamak için Allah'ın izni olmadan bir kimsenin (başka bir kimseye) şefaati kabul edilmez. Yeryüzü dolusu altın 
dahi olsa fidye olarak kabul edilmez. O günde onlara yardımcı olacak kimse yoktur. Şefaatçinin fayda vermediği, 
fidyenin kabul edilmediği ve yardımcının da olmadığı zaman kaçış nereyedir?

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - En büyük hayal kırıklığından bir tanesi de insanın kendi nefsini unutup başkasına 
iyiliği emretmesidir. 2 - Sabır ve namaz kulun bütün işlerindeki en büyük yardımcısıdır.
3 - Kıyamet gününde şefaatçiler, fidyeler kişiden azabı uzaklaştıramazlar. Ona, salih amelinden başka bir şey fayda 
veremez.
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49  Ey İsrailoğulları! Çeşitli azaplarla size azap 
eden Firavun'un avanelerinden sizi kurtardığımız 
zamanı hatırlayın. Öyle ki (yeryüzünde) varlığınız 
kalmasın diye oğullarınızı keserek öldürüyorlardı. 
Ve daha da ileri giderek size ihanet etmek ve küçük 
düşürmek için kendilerine hizmet eden kadın 
olsunlar diye kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. 
Firavun ve avanesinin zulmünden sizi kurtarması 
Rabbinizden büyük bir imtihandır. Umulur ki 
şükredersiniz.
50  Size gönderdiğimiz nimetlerimizi hatırlayıp, 

anın. Sizin için denizi yarıp, üzerinde 
yürüyeceğiniz bir yol haline getirdik. Ardından 
sizleri kurtarıp, düşmanınız firavun ve avenesini 
gözlerinizin önünde boğduk. Sizler onların bu 
halini gördünüz.
51  Size bahşettiğimiz nimetlerimiz arasında 

şunu da hatırlayın; nur ve hidayet rehberi olan 
Tevrat'ın indirilme işleminin tamamlanması için 
Mûsa'ya kırk geceyi söz vermiştik. Sonra bu 
müddet içinde buzağıya tapınmıştınız. Sizler bu 
yaptığınızdan dolayı zalimler oldunuz.
52  Tövbenizden sonra sizi affettik. Umulur 

ki, Allah'a güzel bir şekilde itaat ve ibadet ile 
şükredersiniz diye sizleri cezalandırmadık.
53  Hak ile batılın, hidayet ile dalaletin arasını 

ayıran Tevrat'ı Mûsa -alehisselam-'a verdik, bu 
nimeti de hatırlayın. Umulur ki, bu nimetimizle 
hakkı bulursunuz.
54  Yüce Allah'ın bahşetmiş olduğu nimetlerden 

bir tanesi de sizleri buzağıya ibadet etmekten tövbe etmeye muvaffak kılmasıdır. İşte bu nimeti de anın. Zira 
Musa -aleyhisselam- size: "Şüphesiz ki buzağıyı ibadet ettiğiniz bir ilâh edinmekle nefislerinize zulmettiniz" dedi. 
Haydi sizi yaratan ve yoktan var eden yaratıcınıza tövbe edin, O'na dönün. Bu tövbe sizden birilerinin diğerlerini 
öldürmesiyle gerçekleşir. Bu tövbe sizin için, Cehennem'de ebedi kalmaya sebebiyet verecek küfürde devam 
etmekten daha hayırlıdır. Bu (tövbeyi) Allah'ın muvaffak kılması ve yardımı sayesinde ettiniz. O da sizin tövbenizi 
kabul etti. Çünkü O, tövbeleri çokça kabul eden, kullarına karşı merhametli olandır.
55  Musa -aleyhisselam-'la atalarınızın cüretle konuşup, ona söylediklerini hatırlayın. Onlar şöyle demişlerdi: 

"Bizden gizli olmadan aleni olarak Allah'ı görene kadar sana iman etmeyeceğiz". Bunun akabinde yakıcı ateş sizi 
alıverdi. Sizden bazısı diğerlerine bakıverirken sizi öldürdü.
56  Sonra ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik. Umulur ki size vermiş olduğu nimetinden dolayı Allah'a 

şükredersiniz.
57  Size bahşetmiş olduğumuz nimetlerimizden bir tanesi de; yeryüzünde yolunuzu kaybettiğinizde, güneşin 

sıcaklığından koruması için size bulut gönderdik. Size indirmiş olduğumuz nimetlerimizden bir diğeri de bal 
gibi tatlı içecek ve eti lezzetli olup bıldırcına benzeyen küçük kuştur. Size rızık olarak verdiğimiz güzel şeylerden 
yiyin dedik. Onların bu nimetlere nankörlük edip inkâr etmeleri bizden bir şey eksiltmedi. Ancak (bu nimetlerin) 
sevaplarından alacakları paylarını azaltarak ve azaba maruz bırakarak kendi nefislerine zulmettiler.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yüce Allah'ın İsrailoğulları'na bahşetmiş olduğu nimetleri pek çok ve bir o kadar da büyüktür. Nevar ki; 
kendilerine verilen bu nimetler, onların kibir ve inatlarını arttırmıştır.
2 - Kulların işledikleri günahlar ne kadar büyük olursa olsun, Allah Teâlâ'nın onlara karşı hoşgörü ve şefkati çok 
geniş ve kapsayıcıdır.
3 - Vahiy, hak ile batılın arasını ayıran keskin hükümdür.
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58  Size, ''Beytul Makdis'e girin, dilediğiniz 
yerde istediğiniz güzel şeylerden bol bol afiyetle 
yiyin. Oraya girerken Allah'a secde ederek/
boynu bükük, zelil olun, Allah'tan: "Rabbimiz 
günahlarımızı bağışla" diyerek isteyin size icabet 
edelim. Amellerinde güzel davrananların.'' 
mükâfatını güzelliklerinden dolayı arttıracağız 
dediğimiz zaman Allah'ın size bahşetmiş olduğu 
nimetlerini hatırlayın.
59  Onlardan zalim olanlar yapması gerekeni 

değiştirdiler, sözü tahrif ettiler. Arkaları üzerine 
sürünerek girdiler. Allah Teâlâ'nın emri ile 
alay ederek arpa tanesi manasına gelen (hınta 
kelimesini) söylediler. Bunun cezası olarak Allah, 
din sınırını aşıp emrine muhalefet etmelerinden 
dolayı zalim olanların üzerine gökyüzünden azap 
indirdi.
60  Çölde yolunuzu kaybettiğinizde Allah'ın 

size bahşetmiş olduğu nimetlerini hatırlayın. 
Size şiddetli susuzluk isabet ettiğinde Musa 
-aleyhisselam- Rabbine yalvararak O'ndan 
kendilerine su vermesini istedi. Biz ona asasını 
kayaya vurmasını emrettik. Kayaya vurduğunda 
boylarınız sayısınca on iki pınar yarıldı ve ondan 
su fışkırdı. Aralarında tartışma çıkmasın diye her 
boyun kendi su içeceği yeri gösterdik. Size, hiç 
bir çaba sarf etmeden Allah'ın size gönderdiği 
nimetlerinden yiyip için, yeryüzünde bozgunculuk 
yaparak fesat çıkarmayın dedik.

61  Allah'ın size indirmiş olduğu kudret helvası ve bıldırcın etini yemekten bıkıp Rabbinizin nimetine nankörlük 
ettiğiniz zamanı hatırlayın. Sürekli tek bir yemeğe sabretmeyeceğiz demiştiniz. Musa -aleyhisselam-'dan sizin için 
Allah'a dua edip yerden sebze, salatalık (salatalığa benzeyen ancak ondan daha büyük olan), hububat, mercimek, 
soğan bitirmesini talep etmiştiniz. Bunun üzerine Musa -aleyhisselam- zahmet ve zorluk çekmeden size gelen ve 
sizin için daha hayırlı ve değerli olan kudret helvası ve bıldırcını daha az ve düşük olanla değiştirme talebinizi 
hoş görmeyerek şöyle demişti: Bu yerden hangi beldeye isterseniz çıkıp gidin. İstediğiniz şeyleri tarlalarında, 
pazarlarında bulacaksınız. Heva ve heveslerine tabi olup, Allah'ın onlar için seçmiş olduğu şeyden tekrardan 
yüz çevirdiler. Bunun karşılığında aşağılık, fakirlik ve hüzün onlar için kaçınılmaz oldu. Allah'ın dininden yüz 
çevirmeleri, ayetlerini küfretmeleri, zulüm ve düşmanlık ederek peygamberlerini öldürmelerinden dolayı Allah'ın 
gazabına uğradılar. Bütün bunların sebebi ise, Allah'a isyan etmeleri ve sınırlarını aşmalarından dolayı idi.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Dini metinler ile oynayıp, tahrif eden kimsede yahudilere benzeme vardır. O kimse, Allah Teâlâ'nın azabı ile 
tehdit edilmiştir.
2 - Allah Teâlâ'nın İsrailoğulları'na lütfu çok büyük olmuş, buna karşılık Allah'tan ve dininden yüz çevirmişler, 
şiddetli inat ve inkar içine düşmüşlerdir.
3 - Kişinin üzerine inen zillet, aşağılık durum, düşmanların kendisine musallat olması Allah Teâlâ'nın koyduğu 
sınırların aşılması sebebiyle ve günahların kötülüğündendir.
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62  Şüphesiz ki bu ümmetten, Muhammed 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in gönderilmesinden 
önce geçmiş ümmetlerden; Yahudi, Hıristiyan 
ve Sabiiler'den (onlar bazı peygamberlere tabi 
olmuş, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş 
bir topluluktur) kim iman ederse, mükâfatları 
Rableri katındadır. Yönelmiş oldukları ahiret 
hayatında onlar için bir korku yoktur. Dünyada 
kaçırdıklarından dolayı da üzülmeyeceklerdir.
63  Allah'a ve rasullerine iman etme adına 

sizden sapasağlam aldığımız sözü hatırlayın. 
Verdiğiniz sözü terk etmekten sizi sakındırmak ve 
korkutmak için Tûr Dağı'nı üzerinize kaldırdık. 
Tevrat'ta size indirmiş olduğumuz şeyleri 
tembellik ve ihmal etmeden, ciddiyet ve gayret ile 
almanızı emrettik. Onda olanları muhafaza edin 
ve iyice düşünün; umulur ki bunu yapmanızdan 
dolayı Allah Teâlâ'nın azabından korunursunuz.
64  Sizden sapasağlam söz aldıktan sonra 

bazılarınız yüz çevirdi ve karşı geldi. Eğer 
Allah’ın yaptıklarınızı affetme lütfu ve tevbenizi 
kabul etme hususundaki merhameti olmasaydı, 
elbette yüz çevirmeniz ve karşı gelmenizden 
dolayı hüsrana uğrayanlardan olurdunuz.
65  Sizden önce yaşamış atalarınızın haberini 

şüphesiz biliyorsunuz. Öyle ki onlar cumartesi 
günü kendilerine avlanmak haram kılınmış 
olmasına rağmen yasağı çiğnediler. Cumartesi 
gününden önce ağları atarak hile yaptılar ve 
ağları pazar günü topladılar. Allah, yapmış 
oldukları bu hilenin cezası olarak bu hilecileri 
aşağılık/dışlanmış maymunlara çevirdi.
66  Biz bu köyü etrafındaki köylere ve onlardan sonra geleceklere ibret olarak kıldık. Öyle ki; o köy halkının 

yaptıklarını yapıp aynı cezayı hak etmesinler. Allah’ın azabından ve koyduğu sınırları aşmaktan korkan takva 
sahipleri için de bir öğüt vesilesi kıldık.
67  Musa -aleyhisselam- ile atalarınızın arasında geçen olayı hatırlayın. Allah'ın onlara herhangi bir ineği kesmeleri 

emrini haber verdiğinde, onlar bir an önce bu işi yapmak yerine inatla: "Bizimle alay mı ediyorsun!" dediler. Bunun 
üzerine Musa: "Allah adına yalan söyleyenlerden ve insanlarla alay edenlerden olmaktan Allah'a sığınırım." dedi.
68  Musa'ya şöyle dediler: "Bizim için Rabbine dua et de bize kesmemizi emrettiği ineğin vasfını açıklasın." Bunun 

üzerine (Musa) onlara şöyle dedi: "Şüphesiz Allah diyor ki: O, ne körpe, ne de yaşlıdır. Bu ikisi arasında bir inektir. 
Rabbinizin emrine itaat etmek için acele edin."
69  Musa -aleyhisselam-'a: Rabbine dua et de rengini bize açıklasın diyerek inat ve tartışmalarını sürdürdüler. 

Bunun üzerine Musa onlara: Allah diyor ki: Şüphesiz ki o, sapsarı bir inektir. Ona bakan herkesin hoşuna gider, 
dedi.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Birinci ayette zikredilen hüküm Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamber olarak gönderilmesinden öncesi 
içindir. Ama gönderildikten sonra Allah katında razı olunan din ancak İslam'dır. Ondan başkası kabul edilmez. 
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek. 
(Âl-i İmrân Suresi: 85)
2 - Allah, bazı günahların cezasını ahiretten önce dünyada çabucak verir ki; insanlar Allah Teâlâ'nın emrine 
muhalefet etmekten sakınsın ve bu cezalardan öğüt alsınlar.
3 - Şüphesiz ki, kim dinde kolaylaştırılmış bir konuda kendi nefsine sınırlamalar koyarak onu daraltırsa, bundan 
dolayı kendisine gelen emirler zorlaştırılır ve böyle cezalandırılır.
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70  Sonra inatlarında devam ederek: Bizim için 
Rabbine dua et de onun vasfını bize daha açık 
beyan etsin. Çünkü zikredilen vasıflardaki inekler 
çoktur. aralarından belirtileni bulmakta zorluk 
çekiyoruz. Şüphesiz ki onlar, -Allah dilerse- 
kesilmesi istenilen ineği kesin buluruz, dediler.
71  Bunun üzerine Musa onlara: Allah diyor 

ki; "Bu ineğin özelliği, tarla sürmek veya ekin 
sulamak için boyunduruk altına alınmamış, 
kusursuz, sarı renginden başka rengi olmayan bir 
inektir." dedi. O zaman; "İşte, şimdi tam olarak 
ineğin ayırt edici özelliğini bildirdin" dediler. 
Nihayet o ineği kestiler. Tartışma ve inatları 
sebebiyle az kalsın kesmeyeceklerdi.
72  Sizden birini öldürüp sonra da bundan dolayı 

birbirinizle itişip kakıştığınız zamanı hatırlayın. 
Herkes öldürme suçunu reddedip başkasına 
atıyordu da bundan dolayı münakaşa etmiştiniz. 
Allah, bu suçsuz kişinin öldürülmesinde 
gizlediğiniz şeyleri açığa çıkaracaktır.
73  Size: "Kesmek ile emrolunduğunuz ineğin 

bir parçasıyla öldürülen adama vurun" dedik. 
Şüphesiz ki Allah, katilin kim olduğunu haber 
vermesi için onu böyle diriltecektir. Onlar bunu 
yaptığında katilinin kim olduğunu haber verdi. 
Allah, bu ölüyü dirilttiği gibi kıyamet günü ölüleri 
diriltecektir. Kudretini açıklayan delilleri size 
gösterecektir. Umulur ki bunları akleder, Allah 
Teâlâ'ya hakkıyla iman edersiniz.
74  Bu etkileyici öğüt ve apaçık mucizelerden 

sonra kalpleriniz katılaştı da taş gibi oldu. Bilakis 
ondan daha da katı oldu. (Kalpleriniz) içinde bulunduğu halden kesinlikle değişmez. Ancak taşlar değişir ve 
başkalaşım gösterir. Nitekim öyle taşlar vardır ki, içinden nehirler kaynar, yarılıp içinden yeryününe akan pınarlar 
fışkırır. Bunlardan insanlar, hayvanlar istifade eder. Ve nice taşlar vardır ki, Allah'ın korkusundan dağların 
tepelerinden yuvarlanır. Ancak kalpleriniz böyle değildir. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Bilakis O, 
yaptıklarınızdan haberdardır. Yaptıklarınızın karşılığını size verecektir.
75  -Ey Müminler- Yahudilerin gerçek yüzünü ve inadını anladıktan sonra onların iman edeceklerini ve size icabet 

edeceklerini mi umuyorsunuz? Onların bir grup alimi, Tevrat'ta kendilerine indirilen Allah'ın kelamını dinliyor, 
iyice anlayıp kavradıktan sonra lafzını ve manasını değiştiriyorlardı. Ve onlar işlemiş oldukları suçun büyüklüğünü 
de biliyorlardı.
76  Yahudilerin hile ve tutarsızlıklarından bir tanesi de; onlardan bazısı Müminlerle karşılaştıklarında Tevrat'ın 

da şahitlik ettiği gibi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamberliğinin gerçekliğini ve risaletinin 
doğruluğunu itiraf ediyorlardı. Ancak Yahudiler birbirleriyle başbaşa kaldıklarında bu itiraflarından dolayı 
birbirlerini kınıyorlardı. Çünkü Müslümanlar (Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in) peygamberliğinin gerçekliğini 
itiraf etmelerini onlara delil olarak sunuyordu.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Bazı kulların kalpleri sert taştan daha katıdır. Öğüt ile yumuşamaz, nasihat ile de incelmez.
2 - Şüphesiz ki delil ve kanıtlar -ne kadar büyük olursa olsun- kalp, Allah'tan korkup teslim olmadığı sürece fayda 
vermez.
3 - Ayetler, Yahudilerin içlerinde gizledikleri şeylerin hakikatini açığa vurmuştur. Öyle ki, Yahudiler boşboğazlığı, 
düzenbazlığı ve din ile oynamayı miras edinmişlerdir.
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77  İşte bunlar yani Yahudiler yüz kızartıcı bu 
yolu seçtiler ve Allah'ın, onların gizlediği ve açığa 
vurduğu söz ve fiilleri bildiğinden gafil oldular. 
Kullarının bu yaptıklarını açığa vuracak ve onları 
rezil edecektir.
78  Yahudilerden bir grup sadece Tevrat'ı 

okumayı biliyordu. Ancak onun delalet ettiği 
manaları anlamıyorlardı. Onların sahip oldukları 
tek şey atalarından öğrendikleri yalanlardı. 
Bu öğrendikleri yalanları da Allah'ın indirdiği 
Tevrat'tan zannedip, biliyorlardı.
79  Kitab'ı elleriyle yazanları şiddetli bir azap 

ve helak beklemektedir. Sonra da doğru yola 
ittiba etmeyi ve hak olanı, dünyada yöneticilik 
ve mal sahibi olmak gibi az bir paha karşılığında 
satarak değiştirmek için yalan söyleyerek: «Bu, 
Allah katındandır» derler. Allah adına yalan 
söyleyip elleriyle yazdıklarından dolayı onlar için 
şiddetli bir azap ve helak vardır. Bunun akabinde 
kazandıkları yöneticilik ve maldan dolayı onlar 
için şiddetli bir azap ve helak vardır.
80  -Kibir ve yalan ile-: Ateş bize dokunmayacak 

ve bir kaç sayılı gün dışında ona girmeyeceğiz 
dediler. -Ey Peygamber- bunlara de ki: Allah'dan 
bu husus hakkında kesin bir söz mü aldınız? 
Eğer böyle ise; şüphesiz ki Allah vaadinden 
dönmez. Yoksa siz -bilmediğiniz halde -yalan ve 
sahtekârlıkla- Allah adına mı konuşuyorsunuz?
81  Durum asla onların zannettiği gibi değildir. 

Şüphesiz ki Allah, küfür içinde olan ve her 
taraftan günahlarının kendisini kuşattığı kimselere azap edecektir. Ateşe girmek ve orada kalmak ile onları 
cezalandıracaktır. Ve orada ebedi kalacaklardır.
82  Allah'a ve rasûlüne iman eden ve salih amel işleyen kimselerin sevabı Allah'ın katındadır. Bu sevap, Cennet'e 

girmek ve orada daimi kalmaktır. Orada ebedî kalacaklarıdır.
83  -Ey İsrailoğulları- Allah'ı birleyip, onunla birlikte kimseye ibadet etmemeniz, ana babaya, akrabaya, yetimlere, 

yoksullara, ihtiyaç sahiplerine iyilikte bulunmanız, insanlara güzel söz söylemeniz, şiddet ve kabalık yapmadan 
iyiliği emredip kötülüğü yasaklamanız, size emrettiğimiz şekilde namazı tastamam kılmanız, hak eden kimselere 
gönül rahatlığıyla zekatı vermeniz hususunda sizden aldığımız o sapasağlam sözü hatırlayın. Sizden bazıları bu 
verdikleri sözden sonra sözünü tutmayıp yüz çevirerek ondan vazgeçti.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Bazı ehl-i kitap Allah'ın indirdiği ilmi (bildiğini) iddia etmektedir. Hakikatte Allah'ın indirdiği ilimden 
bihaberdirler. Ancak o bildikleri şey cehalet ve kuruntudan başka bir şey değildir.
2 - En büyük günahı işleyen kimselerden birisi de Allah Teâlâ ve Rasûlü adına yalan uyduran kimsedir. Onlardan 
olmayan bir şeyi onlara nispet eder.
3 - Allah Teâlâ'nın yahudilerden aldığı sözlerin büyüklüğü ve bunu ıslarla pekiştirip, vurgulamış olması. Bütün 
bunlara rağmen onlar ise bundan yüz çevirip, verdikleri sözü terk ettiler.
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84  Tevrat'ta birbirinizin kanını dökmenin ve 
birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmanın haram 
kılındığı ile ilgili sizden aldığımız o sapasağlam 
sözü hatırlayın. Sonra bu hususta sizden aldığımız 
sözü itiraf ettiniz ve bunun doğru olduğuna 
şahitlik etmektesiniz.
85  Sonra sizler vermiş olduğunuz bu söze muhalefet 

ediyorsunuz. Birbirinizi öldürüyorsunuz. Sizden 
bir takım insanlara karşı zulüm ve düşmanlık 
ediyor ve düşmanlardan yardım alarak onları 
yurtlarından çıkarıyorsunuz. Düşmanın elinde 
esir olarak geldiklerinde ise, onları fidye verip 
kurtarmak için çaba sarfediyorsunuz. Bununla 
birlikte onları yurtlarından çıkarmak size 
haram kılınmıştır. Yoksa siz Tevrat'ta esirlerin 
fidyesini ödemenin gerekliliğine iman ediyor ve 
onda zikredilen kanların (canların) muhafaza 
edilmesi ve birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmanın 
yasaklanmasını inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden 
bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmak 
ve alçaklıktan başka bir şey değildir. Kıyamet 
gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. 
Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bilakis 
O, yaptıklarınızdan haberdar olandır. Bunun ile 
size yaptıklarınızın karşılığını verecektir.
86  Onlar baki olanı fani olana tercih ederek, 

ahireti dünya hayatına değişmiş kimselerdir. 
Ahirette azap onlara hafifletilmeyecektir. Ve 
o gün onlara yardım eden bir yardımcıları da 
olmayacaktır.

87  Andolsun, Mûsâ’ya Tevrat’ı verdik. O’ndan sonra birbiri ardınca onun izinden giden peygamberler gönderdik. 
Meryemoğlu İsa’ya da ölüleri diriltmek, doğuştan kör ve alacalıyı iyileştirmek gibi onun doğruluğunu açıklayan 
apaçık mucizeler verdik. O’nu Cebrâil -aleyhisselam- ile destekledik. -Ey İsrailoğulları!- Size ne zaman Allah 
tarafından bir peygamber hoşunuza gitmeyen bir şey getirse, hakka karşı büyüklük tasladınız ve Allah'ın rasûllerine 
karşı kendinizi üstün görerek bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi?
88  Yahudiler Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ittiba etmemelerinin bahanesini şu sözlerle beyan ettiler: 

Bizim kalplerimiz perdelidir, senin söylediğin hiçbir söz ona ulaşmaz, söylediklerini de anlamaz. Ancak durum 
onların iddia ettikleri gibi değildir. Bilakis Allah küfürlerinden dolayı onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Allah'ın 
indirdiğinin azı hariç bir çok şeye iman etmezler.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - En büyük küfürlerden biri de, Allah'ın indirdiğinin bazısına iman edip bazısını inkâr etmektir. Çünkü bunu 
yapan kimse hevasını ilah edinmiştir.
2 - Yahudiler inat ederek, hevalarına uyarak Allah Teâlâ'nın indirdiğiyle oynayarak çok tehlikeli bir noktaya 
ulaşmışlardır.
3 - Allah Teâlâ'nın kullarına olan rahmeti ve lütfu geniştir. Öyle ki, onlara peşpeşe rasûller göndermiş ve doğru yolu 
bulmaları için kitaplar indirmiştir.
4 - Şüphesiz ki Allah, hidayet yolundan yüz çevirip, inat edenleri ve emirlere karşı çıkanları öyle cezalandıracak  
ki, onların kalplerini mühürleyip, rahmetinden uzaklaştıracaktır. Bundan dolayı hakkı bulamayıp onunla amel 
edemeyeceklerdir.
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89  Allah katından bu kimselere sahih ve genel 
esaslarda Tevrat ve İncil'de zikredilenlerle 
örtüşen Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Onlar 
Kur'an indirilmeden önce şöyle diyorlardı: 
"Müşriklere karşı zafer elde edeceğiz, peygamber 
gönderildiğinde fetihler bize açılacak, o 
peygambere iman edip, tabi olacağız". Ne var 
ki; kendilerine Kur'an ve Muhammed -sallallahu 
aleyhi ve sellem- bildikleri vasıf üzerine ve 
bildikleri hak üzere geldiğinde onu inkâr ettiler. 
Allah'ın laneti, Allah'ı ve Rasûlünü inkar eden 
kâfirlerin üzerine olsun.
90  Allah'a ve Rasûlüne iman etmeyi nefislerinin 

arzuladığı şey karşılığında satmaları ne kötü 
bir şeydir. Allah'ın indirdiğini inkâr ettiler ve 
rasûllerini yalanladılar. Peygamberliğin ve 
Kuran'ın Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-
'e indirilmesinden dolayı haset edip zulmettiler. 
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'i inkâr 
etmeleri ve daha önceden de Tevrat'ı tahrif 
etmelerinden dolayı Allah Teâlâ'nın şiddetli 
gazabını hak ettiler. Muhammed -sallallahu 
aleyhi ve sellem-'in peygamberliğini inkâr edenler 
için kıyamet gününde alçaltıcı bir azap vardır.
91  Bu Yahudilere, Allah'ın rasûlüne indirdiği hak 

ve doğru yola iman edin denildiğinde, ancak bizim 
peygamberlerimize indirilene iman ederiz deyip, 
kendilerine indirilenin dışında Muhammed-
sallallahu aleyhi ve sellem-'e indirileni inkâr 
ederler. Oysa ki bu Kur'an haktır ve Allah'ın 
onlara verdiğiyle uyuşur. Eğer gerçekten kendilerine indirilene iman etselerdi, Kur'an'a da iman ederlerdi. -Ey 
Peygamber- onlara cevap olarak de ki: "Eğer size getirdikleri hakka gerçekten iman eden kimseler idiyseniz, daha 
önce niçin Allah’ın peygamberlerini öldürüyordunuz?”
92  Andolsun ki rasûlünüz Musa -aleyhisselam- kendi doğruluğuna işaret eden apaçık mucizeler ile geldi. Musa, 

Rabbi ile buluşmak için gittikten sonra buzağıyı ibadet edilen bir ilah edindiniz. Siz Allah'a şirk koştuğunuz için 
zalimlersiniz. O, ibadetin yalnızca kendisine yapılmasını hak edendir.
93  Musa -aleyhisselam-'a ittiba edeceğinize ve Allah'ın katından getirdiğini kabul edeceğinize dair sizden aldığımız 

sözü hatırlayın. Sizi korkutmak için dağı üzerinize kaldırdık. Size: "Tevrat'ta indirmiş olduğumuz şeye ciddiyet ve 
çalışkanlıkla, kabul etmek için dinleyerek ve itaat ederek sarılın, eğer bunu yapmaz iseniz dağı başınıza geçiririz!" 
dedik. Sizler de: "Kulaklarımızla işittik, amellerimizle karşı geldik" dediniz. Küfürlerinden dolayı kalplerine 
buzağıya ibadet etmeleri yerleşti. Ey Peygamber!- de ki: "Eğer müminlerden iseniz Allah'ı inkâr etmenizi emreden 
bu imanınız ne kötüdür. Çünkü doğru iman ile birlikte küfür olmaz."

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yahudiler insanlar içinde en çok haset eden kimselerdir. Öyle ki hasetleri onları Allah'ı inkâr etmeye ve indirdiğini 
reddetmeye götürmüştür. Bunun sebebi ise Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kendilerinden olmamasıdır.
2 - Şüphesiz ki, Allah Teâlâ'ya hakiki iman etmek, indirdiği bütün kitapları ve gönderdiği bütün rasûlleri tasdik 
etmeyi gerekli kılar.
3 - Doğru yolu bilip, delillerinin ikame edilmesinden sonra ondan ve haktan yüz çevirmek en büyük zulüm sayılır.
4 - Yahudilerin adetlerinden birisi de anlaşma ve sözleşmeleri bozmalarıdır. Bu da günümüze kadar devam eden 
davranışlarıdır.
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94  Ey Peygamber- Yahudiler'e şöyle de: "Eğer 
ahiret yurdundaki Cennet diğer insanların değil 
yalnızca sizin gireceğiniz bir yer ise; o zaman 
ölümü temenni edip isteyin ki, bu makama 
biran önce ulaşasınız. Şayet bu iddianızda doğru 
söyleyenler iseniz, böylece bu dünya hayatının 
dert ve yükünden rahata kavuşmuş olursunuz."
95  Yaşamış oldukları bu dünya hayatında Allah'ı 

inkâr ettikleri ve rasûllerini yalanladıkları ve 
kitaplarını tahrif ettiklerinden dolayı ölümü 
kesinlikle temenni edemezler. Allah onlardan 
olan ve diğer zalimleri en iyi bilendir. Herkesin 
ameline göre karşılığını verecektir.
96  -Ey Peygamber!- Sen, dünya hayatı ne kadar 

zelil ve hakir olsa bile, Yahudileri bu hayata 
en düşkün olan kimselerden bulursun. Bilakis 
onlar yeniden dirilmeye ve hesaba iman etmeyen 
müşriklerden de bu dünya hayatına daha 
düşkündürler. Oysa ki onlar yeniden dirilmeye 
ve hesaba iman eden kitap ehli kimselerdi. 
Onlardan her biri bin yıl yaşamaktan hoşlanır. 
Onların ömürleri ne kadar uzun olursa olsun, 
Allah'ın azabından onları uzaklaştıracak değildir. 
Allah onların amellerinden haberdardır ve bütün 
yaptıklarını görendir. Yaptıklarından hiçbir 
şey O'na gizli kalmaz ve onlara yaptıklarının 
karşılığını verecektir.
97  Ey Peygamber- Yahudilerden: «Cebrail 

meleklerden olan düşmanımızdır» diyenlere, de 
ki: "Kim Cebrail'e düşmanlık yapıyorsa bilsin 
ki, geçmişte inen Tevrat, İncil gibi ilahî kitapları 
doğrulayan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine 

o indirmiştir. Hayra yöneltmiş ve Allah'ın Müminler için hazırladığı nimetleri onlara müjdelemiştir. Kim bu vasıf 
ve amellere sahip olana düşmanlık yapıyorsa, o kimse dalalet ehlindendir.
98  Her kim Allah'a, meleklerine, rasûllerine ve Allah'a yakın olan bu iki meleğe, Cebrail ve Mikâil'e düşman 

olursa; bilsin ki Allah da sizin ve sizin dışınızdaki kâfirlerin düşmanıdır. Allah kimin düşmanı olursa, şüphesiz ki 
o kimse apaçık hüsranla dönecektir.
99  Andolsun ki -Ey Peygamber- biz sana, getirdiğin vahiy ve peygamberlikte doğru olduğunu bildiren apaçık 

işaretler indirdik. Apaçık ve aşikâr olan bu şeyleri ancak Allah'ın dininden çıkanlar inkar eder.
100  Yahudilerin kötü hallerinden biri de onlardan ne zaman bir söz alınsa -bu alınan sözler arasında Tevrat'ta 
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamberliğine iman etmeye delalet eden husus da bulunmaktadır- 
onlardan bir grup bu sözü bozdular. Bilakis Yahudilerin büyük bir çoğunluğu Allah Teâlâ'nın indirdiklerine 
hakikaten iman etmezler. Çünkü iman, verilen sözü yerine getirmeye sevk eder.
101  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- onlara Tevrat'ta vasfedilen vasfına uygun rasûl olarak geldiğinde, 
onlardan bir grup delalet ettiği bu şeyden yüz çevirdi. Ondaki hak ve doğru yoldan istifade etmeyi umursamayan 
cahilin durumuna benzeyerek önemsemeyip arkalarına attılar.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Gerçek mümin Allah'ın katında bulunan devamlı nimeti isteyip, arzular. Bundan dolayı Allah'a kavuşmaktan 
mutlu olur ve ölümden korkmaz.
2 - Yahudilerin dünya hayatı hakir, alçak ve değersizdir. Ancak onlar bu hayatta (yaşamak) için çok hırslıdır .
3 - Kim Allah'a yakın olan evliyalarına düşmanlık ederse, Allah Teâlâ da ona düşmanlık eder.
4 - Yahudiler kendilerine gönderilen kitaplarda Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamberliğinin 
tasdik edildiğini görüp, bilmişler, yine de yüz çevirmişlerdir.
5 - Kim ilminden istifade etmezse, o kimse cahil olarak vasf edilir. Çünkü o kimse cehalet hususunda cahile 
benzemiştir.
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102  Allah'ın dininden uzaklaştıktan sonra bunun 
karşılığında şeytanların Allah'ın peygamberi 
Süleyman -aleyhisselam-'ın saltanatı hakkında 
uydurdukları yalan sözlere tabi oldular. Öyle 
ki mülkünü sihir ile devamlı kıldı iddiasında 
bulundular. -Yahudilerin iddia ettiği gibi- 
Süleyman sihir yaparak kâfir olmadı. Ancak 
şeytanlar sihri insanlara öğrettikleri için kâfir 
oldular. Onlar insanlara imtihan ve ibtila olması 
için Irak'ın Babil şehrindeki iki meleğe, Harut 
ile Marut’a indirilen sihri öğretiyorlardı. Bu iki 
melek şu sözleri ile açıklama ve uyarma yapmadan, 
o kimseye sihri öğretmiyordu: Biz insanlar için 
bir imtihan vesilesiyiz, sakın sihri öğrenerek kâfir 
olma! Bu ikisinin nasihatini kabul etmeyenler, 
onlardan sihri öğrendiler. Öğrendikleri sihir 
arasında karı ile kocanın arasını ayırmak, 
aralarında düşmanlık tohumları ekmek de vardı. 
Bu yaptıkları sihirler Allah'ın izni ve dilemesi 
olmadan hiçbir kimseye zarar veremiyordu. 
Onlar kendilerine faydalı olanı değil, zararlı olanı 
öğreniyorlardı. Bu Yahudiler, Allah'ın kitabına 
karşılık büyüyü satın alanın ahirette bir nasibi 
olmadığını gayet iyi biliyorlardı. Allah'ın dini 
ve vahyine karşılık nefislerini sattıkları sihir ne 
kötüdür. Eğer kendilerine neyin fayda verdiğini 
bilselerdi, bu alçak amele ve büyük sapıklığa 
yönelmezlerdi.
103  Şayet Yahudiler Allah'a hakkıyla iman 
etselerdi, itaat ederek ve günahları terk ederek 
O'ndan korksalardı; Allah'ın onlara vereceği 
sevap elbette oldukları durumdan (hak ettiklerinden) daha hayırlı olurdu. Keşke kendileri için faydalı olanı 
bilselerdi.
104  Allah Teâlâ, Müminleri güzel söz seçmeye yönlendirerek şöyle demiştir: Ey İman edenler! “Râinâ” (bizim 
ahvalimizi gözet) demeyin. Çünkü Yahudiler bu sözü tahrif ediyor ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e 
bu sözle sesleniyorlardı. Bununla da fasit bir manayı kastediyorlardı. O da boşboğaz ve çabulcu manasına gelen 
“Râûne” kelimesidir. Bunun akabinde Allah Teâlâ bu kapıyı kapamak için bu sözü yasakladı. Bunun yerine 
kullarına “Unzurnâ” (bizi bekle senin ne kasdettiğini anlayalım) demelerini emretmiştir. Bu kelimenin ifade ettiği 
manada bir sakınca yoktur. Allah'ı inkar eden kâfirler için elem ve acı verici bir azap vardır.
105  Kâfirler -Kitap ehli ya da müşrikler hepsi aynıdır- Rabbinizden sizlere ister az ister çok olsun hiç bir hayrın 
indirilmesine hoşlanmazlar. Allah peygamberlik, vahiy ve iman gibi hususlarda dilediği kullarını rahmetiyle özel 
kılmıştır. Allah, çok büyük lütuf sahibidir. Yaratılmışlardan hiçbir kimse O'nun verdiğinin dışında bir hayra nail 
olamaz. Peygamberin gönderilmesi ve kitabın indirilmesi O'nun lütfundandır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yahudiler Allah'ın peygamberlerine karşı son derece saygısız kimselerdir. Öyle ki Süleyman -aleyhisselam-'a 
sihir yapmayı nispet etmişlerdir. Allah onu bundan beri kılmış ve onların bu iddialarını yalanlamıştır.
2 - Şüphesiz ki sihir gerçektir, akıllara ve bedenlere tesir eder. Büyücü kâfirdir ve cezası ölümdür.
3 - Allah Teâlâ'nın mülkündeki hayır ve şer, O'nun ilmi ve izni olmadan gerçekleşmez.
4 - Seddi Zerâî' (Haram ya da kötü davranışlara götüren yolların kapatılması) dinin gayelerindendir. Fasit bir 
düşünceye götüren her söz ve amele yaklaşmamak ve ondan uzak durmak gerekir.
5 - Muhakkak ki lütuf Allah Teâlâ'nın elindedir. Rahmeti ve hikmeti ile dilediğine bu lütfu has kılan O'dur.
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106  Allah Teâlâ Kur'an'daki bir ayetin 
hükmünü ya da lafzını kaldırıp da insanlar onu 
unuttuğunda, Allah -Subhanehu ve Teâlâ- hemen 
ya da daha sonra insanlar için daha faydalı olanını 
yahut onun benzerini gönderir. Bu Allah'ın 
ilmi ve hikmeti ile gerçekleşir. -Ey Peygamber!- 
Allah'ın her şeye kadir olduğunu sen biliyorsun. 
O dilediğini yapar ve istediği ile hükmeder.
107  -Ey Peygamber!- Şüphesiz ki yerlerin ve 
göklerin malikinin Allah olduğunu, dilediği gibi 
hükmettiğini bilmektesin. O kullarına dilediğini 
emreder ve dilediğini de yasaklar. Dinde dilediğini 
belirler ve dilediğini nesh eder. Allah'tan başka 
sizin işlerinizi üstlenecek bir dostunuz yoktur, 
sizden zararı def edecek bir yardımcınız da 
yoktur. Bilakis Allah bunların hepsinin velisi 
(işin icrasını yüklenen) ve bunları yapmaya kadir 
olandır.
108  -Ey Müminler!- Peygamberinize -karşı çıkmak 
ve inat için- sormak sizin işiniz değildir. Daha önce 
Musa'nın kavmi, aynı şu sözlerinde olduğu gibi 
"Allah'ı bize açıkça göster" (Nisa Suresi: 153) diye 
peygamberlerini sorguya çektiler. Kim imanı küfür 
ile değiştirirse, dosdoğru olan orta yoldan sapmış 
olur.
109  Yahudi ve Hristiyanların bir çoğu iman 
ettikten sonra putlara taptığınız zamandaki 
gibi küfre dönmenizi temenni ederler. Bunun 
sebebi kendi nefislerindeki hasettir. Peygamberin 
Allah'tan getirdiğinin hak olduğu kendilerine 
aşikâr olduktan sonra bunu temenni ettiler. -Ey 
Müminler!- Allah'ın onlar hakkındaki hükmü 

gelene kadar nefislerindeki kötülük ve cehaletlerinden dolayı onlara aldırmayın onları affedin. -Şüphesiz, Allah'ın 
bu husustaki hükmü ve emri gelmiştir. Kâfir olan kimse İslam'a girmek, cizye ödemek ve savaşmak arasında 
muhayyer bırakılmıştır.- Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. O'nu aciz bırakamazlar.
Allah Teâlâ Müminlere başlarına gelen eziyetlere karşı sabretmelerini emrettikten sonra onlara dinlerinde sebat 
etmelerini ve imanlarını güçlendirmelerini emretmiş ve şöyle buyurmuştur:
110  Namazınızı rükunleri, farzları ve sünnetleriyle tam olarak eda edin ve mallarınızın zekâtını hak edenlere verin. 
Hayatınızda hangi salih ameli işlerseniz, ölümünüzden önce kendiniz için hayrı biriktirmiş olarak yollarsanız 
sevabını kıyamet gününde Rabbinizin katında bulursunuz ve bunun mükâfatını size verir. Şüphesiz ki Allah, 
yaptıklarınızı görendir. Herkesin amelinin karşılığını verir.
111  Yahudi ve Hristiyanlardan her bir topluluk Cennet'in kendilerine has kılındığını söylemiştir. Yahudiler: 
Yahudiden başkası oraya giremeyecek demiştir. Hristiyanlar ise Hristiyanlardan başkası oraya giremeyecek 
demiştir. Bu onların batıl dileklerinden ve bozuk kuruntularından başka bir şey değildir. -Ey Peygamber!- Onlara 
cevap olarak de ki: "Şayet iddia ettiğinizde sadık kimseler iseniz, iddia ettiğiniz şeydeki delilinizi getiriniz."
112  Cennet'e, sadece ihlaslı bir şekilde Allah'a (ibadet eden) ve ona yönelen kimse girecektir. O kimse -ihlası ile 
birlikte- Rasûl'un getirdiğine ittiba ederek ibadetini güzel yapan kimsedir. İşte bu kimse hangi topluluktan olursa 
olsun Cennet'e girecektir. O kimsenin sevabı Rabbi katındadır. Onları bekleyen ahirette onlar için bir korku yoktur. 
Dünyada kaçırdıklarından dolayı da üzülmeyeceklerdir. Bu vasıflar Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 
gelişinden sonra ancak Müslümanlar için gerçekleşir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Şüphesiz ki bütün işler Allah'a aittir. Şeriat ve hükümlerini, dilediği gibi değiştirir ve onlardan dileğini olduğu 
gibi bırakır. Bunların hepsi O'nun ilmi ve hikmeti iledir. 2 - Kitap ehlinin büyük bir çoğunluğu bu ümmete haset 
etmektedir. Zira yüce Allah bu ümmete iman ve rasûle ittiba etmek gibi özel bir konum vermiştir. Bundan dolayı, 
Kitap ehli bu ümmetin tekrardan küfre geri dönmesini temenni etmiştir.
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113  Yahudiler: "Hristiyanlar sahih din üzere 
değildir" dediler. Hristiyanlar da: "Yahudiler 
sahih din üzere değildir" dediler. Hâlbuki; onların 
hepsi Allah'ın kendilerine indirdiği kitapları 
okumakta ve o kitaplarda bütün peygamberlerin 
arasını ayırmadan iman etmelerinin emredildiğini 
bilmektedirler. Onlar bu yaptıklarında ne 
söylediklerini bilmeyen müşriklere benzerler. 
Onlar rasûllerin tamamını ve kendilerine 
indirilen kitapları yalanladılar. Bundan dolayı 
Allah, kıyamet günü ihtilafa düşenlerin tamamı 
hakkında, kullarına haber verdiği gibi adaletle 
hüküm verecektir. Şüphesiz ki Allah Teâlâ'nın 
bütün indirdiklerine iman etmeden kurtuluş 
yoktur.
114  Allah'ın mescitlerinde isminin anılmasını 
yasaklayandan daha zalim kimse olamaz. O 
kimseler orada namazı, zikri ve Kur'an okumayı 
yasaklarlar. Mescidlerin yıkılıp tahrip edilmesine 
ya da orada ibadet edilmesine engel olmaya 
sebep olarak gayretle çalışırlar. İşte oraların 
tahrip edilmesi için çaba sarfedenler Allah'ın 
mescidlerine (eğer girerlerse) ancak içinde 
bulundukları küfür ve Allah'ın mescidlerinden 
alıkoydukları için kalpleri korkudan titreyerek 
korka korka girebilmelidirler. Onlar için dünya 
hayatında Müminlerin ellerinden çekecekleri zillet 
ve rezillik vardır. İnsanları Allah'ın mescidlerine 
girmelerini yasakladıkları için ahirette de büyük 
azap vardır.
115  Doğunun, batının ve ikisi arasındakilerin 
mülkü Allah'ındır. Kullarına dilediği gibi 
emreder. Hangi yöne yönelirseniz yönelin, Allah Teâlâ'ya yönelmiş olursunuz. Şayet size Beytü'l-Makdis ya da 
Kâbe'ye yönelmenizi emrederse veyahut kıbleye dönmekte hata eder ya da kıbleye yönelmekte zorluk çekerseniz, 
bunda sizin için bir günah yoktur. Çünkü bütün yönlerin tamamı Allah Teâlâ'nındır. Şüphesiz ki Allah, rahmeti ve 
kolaylaştırması ile kullarını kuşatmıştır. Onların niyetlerini ve amellerini hakkıyla bilendir. 
116  Yahudiler, Hristiyanlar ve Müşrikler: "Allah çocuk edindi" dediler. Allah bundan münezzeh ve yücedir. O, 
yarattıklarından müstağnidir. Çocuğu ancak ona ihtiyaç duyan edinir. Bilakis göklerin ve yerin mülkü Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ-'nındır. Bütün yaratılmışlar O'nun kullarıdır ve O'na boyun bükerler. Onlar hakkında 
dilediği gibi tasarrufta bulunur.
117  Allah -Subhanehu ve Teâlâ- gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri benzersiz bir şekilde yaratmıştır. Eğer bir 
işi dileyip, takdir ederse o işe: "Ol" der; Allah'ın olmasını istediği gibi oluverir. O'nun emir ve kaderini kimse 
reddedemez.
118  Kitap ehli ve müşriklerden bilmeyenler hakka karşı inat ederek: "Allah arada vasıta olmadan bizimle neden 
konuşmuyor?" veya "Bize has bir mucize gelse ya?" dediler. Yaşadıkları zaman ve mekan farklı olsa bile bu sözün 
aynısını önceden peygamberlerini yalanlayan kavimler de söylemişti. Biz âyetleri, hakka kesin olarak inanacak bir 
toplum için açıkladık. Onlara şüphe gelmez ve inatçılık da onlara engel olmaz.
119  -Ey Peygamber!- Müminleri Cennet ile müjdelemen ve kâfirleri Cehennem ile uyarman için, biz, seni üzerinde 
şüphe olmayan hak din ile gönderdik. Senin apaçık bir şekilde bildirmekten başka bir sorumluluğun yoktur. Allah 
Cehennem ehlinden iman etmeyenler hakkında sana hesap sormayacaktır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Irkları ve yaşadıkları beldeleri farklı olsa dahi küfür tek millettir. Onlar 
küfürlerinde ve Allah hakkında ilimsizce konuşmalarında birbirlerine benzemektedirler.
2 - Suç işleme açısından insanların en büyüğü ve günaha girme bakımından en çok günah işleyeni Allah'ın yolundan 
alıkoyan ve hayır işlemeyi isteyene engel olan kimsedir.
3 - Allah Teâlâ eş ve çocuk edinmekten münezzehtir. O -Subhanehu ve Teâlâ- mahlukatına asla ihtiyaç duymaz.
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120  Allah peygamberine hitap ederek, onu 
uyararak şöyle demiştir: İslamı terk edene 
ve onların üzerinde olduğu yola tabi olana 
kadar Yahudiler de Hristiyanlar da senden 
razı olmayacaktır. Şayet apaçık hak geldikten 
sonra senden ve sana tabi olan bir kimseden 
bu hasıl olursa, Allah'tan bir destek ve yardım 
bulamayacaksın. Bu tehdit, hakkı terk etmenin ve 
batıl ehlinin yanında olmanın tehlikesini açıklama 
kabilindendir.
121  Kur'an-ı Kerim, kendilerine indirilmiş, 
yanlarında olan kitaplarla amel eden ve hakkıyla 
o kitaplara tabi olan kitap ehlinden bazı 
topluluklardan bahsetmektedir. Bu kimseler 
bu kitaplarda Muhammed -sallallahu aleyhi 
ve sellem-'in doğruluğuna işaret eden deliller 
bulmuşlardır. Bundan dolayı ona iman etmekte 
çabuk davranmışlardır. Bir diğer topluluk ise 
küfrü üzerinde ısrarcı olmuş ve hüsranı hak 
etmiştir.
122  Ey İsrailoğulları! Size vermiş olduğum dini 
ve dünyevî nimetlerimi hatırlayın. Zamanınızda 
yaşayan muasırlarınıza karşı sizi peygamberlik 
ve hükümdarlıkla üstün tuttuğumu hatırlayın.
123  Allah'ın emirlerine ittiba ederek ve 
yasaklarından kaçınarak kendiniz ile kıyamet 
günü azabı arasında korunak edinin. Çünkü -o 
günde- kimse kimseye fayda sağlayamayacak, 
ne kadar çok olursa olsun ondan fidye kabul 
edilmeyecek, makamı ne kadar yüksek olursa 
olsun o gün kimseye şefaati fayda vermeyecek, 

Allah'tan başka yardım edecek hiçbir yardımcı olmayacaktır.
124  Allah'ın İbrahim -aleyhisselam-'ı kendisine emrettiği hüküm ve sorumluluklarla imtihan ettiği zamanı 
hatırla. İbrahim en güzel şekilde bu sorumlulukları yerine getirip tamamlamıştı. Allah, peygamberi İbrahim'e: 
"Ben, ahlakını ve yaptıklarını örnek almaları için seni insanlara önder kılacağım" dedi. İbrahim: "-Ey Rabbim!- 
Soyumdan gelenlerden de insanların örnek alacakları önderler kıl!" dedi. Allah ona cevap olarak: "Sana vermiş 
olduğum dinde önder olma sözüme soyundan gelen zalimler nail olamayacaktır." diye karşılık verdi.
125  Allah'ın Beytu'l Haram'ı insanların toplandığı, kalplerinin bağlandığı yer kıldığı zamanı hatırla. Oradan ne 
zaman ayrılsalar oraya dönmek isterler. Allah orayı insanlar için güvende kıldı. Orada, kimse onlara saldırmaz. 
İnsanlara: "-İbrahim'in Kâbe'yi inşa ederken üzerinde durduğu- taşın olduğu yerde namaz kılacağınız bir yer 
edinin." dedik. İbrahim ve oğlu İsmail'i Beytu'l Haram'ı putlardan, pisliklerden temizlemesi ve tavaf, itikaf, namaz 
ve diğer ibadetleri yapmak isteyenler için hazırlaması hususunda görevlendirdik.
126  -Ey Peygamber!- İbrahim'in Rabbine dua ederken dediklerini hatırla: "Rabbim! Mekke'yi emin bir belde kıl. 
Orada kimse kötülükle karşılaşmasın. Halkını çeşitli meyvelerle rızıklandır. Bu rızkı sana ve ahiret gününe iman 
eden kullarına has kıl." Yüce Allah da buna karşılık olarak şöyle buyurdu: “Onlardan inkâr edeni dünyada az 
bir rızıkla rızıklandırır, sonra ahirette onu Cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Kıyamet günü oraya 
varacak kimse için ne kötü dönüş yeridir.”

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Şüphesiz ki Müslümanlar, Yahudi ve Hristiyanlar için ne kadar çok iyilik yaparsa yapsınlar, (Müslümanları) 
dinlerinden çıkarıp, sapıklıklarında kendilerine tabi olmadıkça razı olmayacaklardır.
2 - Dini önderliğe, ancak kesin inanç ve Allah Teâlâ'nın emrini yerine getirmede sabırlı olmakla nail olunur.
3 - İbrahim -aleyhisselam- haram belde (Mekke) için bereket duasında bulundu da Allah, orayı insanlar için 
güvenilir bir belde kılıp, halkına çeşitli rızıklarla lütufta bulundu.
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127  -Ey Peygamber!- İbrahim ve İsmail Kâbe'nin 
temellerini yükseltirken -zelil bir şekilde boyun 
bükerek- dediklerini hatırla: "Rabbimiz! Bizden 
amellerimizi kabul buyur. -bunlardan bir tanesi 
de Kâbe'nin inşaasıdır- Şüphesiz sen dualarımıza 
icabet edensin. Niyet ve amellerimizi hakkıyla 
bilensin."
128  Rabbimiz! İkimizi emrine teslim olan, 
sana boyun eğen, sana hiç kimseyi ortak 
koşmayanlardan kıl. Soyumuzdan sana teslim 
olan bir ümmet çıkar. Sana olan ibadetimiz nasıl 
olacak bize öğret. Sana olan itaatlerimizdeki 
eksiklerimizi ve günahlarımızı bağışla. Şüphesiz 
ki sen kullarından tövbe edenlerin tövbesini çokça 
kabul edensin, onlara merhamet edensin.
129  Rabbimiz! Onlara İsmail'in soyundan bir 
rasûl gönder. Onlara inen ayetlerini okusun. 
Onlara Kur'an'ı ve sünneti öğretsin. Onları şirk ve 
rezilliklerden temizlesin. Şüphesiz güçlü ve galip 
olan, hükümlerinde ve fiillerinde hikmet sahibi 
olan sensin.
130  Ahmaklığından dolayı kendi nefsine 
zulmeden, kötü tasarrufundan dolayı hakkı 
sapıklığa değiştiren ve nefsi için alçaklığı kabul 
edenden başka kimse İbrahim'in dininden ayrılıp 
başka dinlere mensup olmaz. Andolsun, biz onu 
dünyada rasûl ve halil olarak seçtik. Muhakkak ki 
o, ahirette de Allah'ın kendilerine farz kıldıklarını 
yerine getiren böylece en yüksek makamlara nail 
olan salihlerden birisidir.
131  Allah onu bir an önce İslama girmesi için 
seçtiğinde, Rabbi ona: "İbadeti yalnızca bana 
halis kıl. İtaat ile bana boyun eğ!" dediğinde, Rabbine cevap olarak: "Kulları yaratan, onlara rızık veren ve işlerini 
idare eden Allah'a teslim oldum" demişti.
132  İbrahim oğullarına bu kelimeler ile vasiyette bulundu: "Alemlerin Rabbine teslim oldum". Aynı zamanda Yakub 
da oğullarına böyle vasiyet etti; her ikisi de evlatlarına şöyle seslendiler: Şüphesiz ki Allah, sizin için İslam dinini 
seçti. Ölüm size gelene kadar bu dine sımsıkı sarılın. Sizler açıkta ve gizlide Allah'a teslim olan Müslümanlarsınız.
133  Yakub'a ölüm gelip çattığında çocuklarına sorarak: "Benim ölümümden sonra kime ibadet edeceksiniz?" 
dediğinde, onun bu sorusuna cevap olarak dediler ki: “Senin ilâhına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın 
ilâhı olan hiçbir ortağı olmayan tek bir ilâha ibadet edeceğiz ve bizler yalnızca ona teslim olan itaatkâr kullarız." 
dediklerinde orada hazır mı bulunuyordunuz?
134  Onlar sizden önce yaşamış ümmetlerdir. Yaptıkları amellerin karşılığına ulaşacaklardır. İyilik ya da kötülük 
olarak kazandıkları onlarındır. Sizin için de kazandıklarınız vardır. Onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. 
Onlar da sizin yaptıklarınızdan sorumlu tutulmayacaklardır. Hiçbir kimse başkasının günahından dolayı hesaba 
çekilmeyecektir. Bilakis herkes yaptığının karşılığını bulur. Sizden önce yaşayanların yapmış oldukları, sizi kendi 
yaptıklarınıza bakmanızdan alıkoymasın. Şüphesiz ki bir kimseye Allah'ın rahmetinden sonra salih amelinden 
başka fayda verecek yoktur.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Takvalı olan mümin bir kimse salih ameli ile gururlanmaz. Bilakis amelinin geri çevrilmesinden ve kabul 
edilmemesinden korkar. Bundan dolayı amelinin kabul edilmesini Allah'tan çokça ister.
2 - Peygamberlerin babası İbrahim -aleyhisselam-'ın duasının bereketi. Öyle ki Allah, duasına icabet etmiş, 
peygamberlerin sonuncusunu ve rasûllerinin en faziletlisini Mekke ehlinden kılmıştır.
3 - İbrahim -aleyhisselam-'ın dini, fıtrata uygun olan hanif dindir. Ondan ancak fıtratına muhalefet eden cahilden 
başkası yüz çevirip, terk etmez. 4 - Zürriyetine doğru inanca tabi olmayı vasiyet etme, onlardan hakka sımsıkı 
sarılma ve onun üzerinde sebat etme hususunda söz almanın meşru olduğuna delalet eder.
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135  Yahudiler bu ümmet için: "Yahudi olun 
ki hidayet yolunu tutmuş olursunuz" dediler. 
Hristiyanlar da: "Hristiyan olun ki hidayet yolunu 
tutmuş olursunuz" dediler. -Ey Peygamber!- onlara 
cevap olarak de ki: "Bilakis biz batıl dinlerden 
hak dine yönelen İbrahim'in dinine ittiba ederiz." 
O, Allah'la beraber başkasını (ilahlıkta) ortak 
koşanlardan olmadı. 136  -Ey Müminler!- Yahudi 
ve Hristiyanlardan bu batıl iddiada bulunanlara 
şöyle deyin: "Bizler Allah'a ve bize indirilen 
Kur'an'a iman ettik. İbrahim'e oğulları İsmail, 
İshak ve Yakub'a indirilene de iman ettik. Yakub'un 
soyundan gelen peygamberlere indirilene de 
iman ettik. Allah'ın Musa'ya verdiği Tevrat'a da, 
İsa'ya verdiği İncil'e de iman ettik. Allah'ın bütün 
peygamberlere verdiklerine de iman ettik. Bazısına 
iman edip bazısını inkâr ederek onlardan hiçbirinin 
arasını ayırt etmeyiz. Bilakis bütün hepsine iman 
ederiz. Bizler yalnızca Allah -Subhanehu ve Teâlâ-
'ya boyun eğer ve itaat ederiz." 137  Şayet Yahudi, 
Hristiyan ve diğer kâfirler sizin iman ettiğiniz 
gibi iman ederlerse, Allah'ın razı olduğu doğru 
yol üzere ilerlemiş olurlar. Eğer peygamberlerin 
tamamını ya da bazısını yalanlayarak iman 
etmekten yüz çevirirlerse onlar ihtilaf ve 
düşmanlık içindedirler. -Ey Peygamber!- Üzülme, 
Allah onların eziyetlerine karşı sana yeter. Onların 
şerrinden seni koruyacak ve onlara karşı sana 
yardım edecektir. Allah onların sözlerini hakkıyla 
işiten, niyetlerini ve amellerini hakkıyla bilendir.
138  Allah'ın zahiri ve batini olarak sizi yaratmış 
olduğu dini üzere kalmaya devam edin. Allah'ın 

dininden başka daha güzel bir din yoktur. O fıtrata uygundur. O din faydalı şeyleri emreder ve zararlı şeyleri men 
eder. Deyin ki: Bizler yalnızca Allah'a ibadet eder ve O'nunla beraber başkasını da ortak koşmayız.
139  -Ey Peygamber!- De ki: -Ey Ehl-i kitap!- Dininiz daha önce geldiği ve size verilen kitap daha evvel indirildiğinden 
dolayı sizler Allah'a ve dinine daha layık olduğunuzu mu bizimle tartışıp duruyorsunuz? Bu size fayda vermez. 
Oysa ki Allah, hepimizin Rabbidir. Size özel değildir. Bizim yaptıklarımız bizimdir, ondan sorumlu tutulmazsınız. 
Sizin yaptıklarınız da sizindir. Biz de ondan sorumlu tutulmayız. Herkes kendi amelinden hesaba çekilecektir. Biz 
ibadeti ve itaati yalnızca Allah'a has kılanlarız, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayız.
140  -Ey Ehl-i kitap!- Yoksa siz, İbrahim’in, İsmail’in, İshak’ın, Yakub’un ve Yakub'un soyundan gelen 
peygamberlerin, Yahudi yahut Hristiyan dininden olduklarını mı söylüyorsunuz? -Ey Peygamber!- Onlara cevap 
olarak de ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Eğer onlar kendi dinlerinden olduğunu iddia ediyorlarsa 
yalan söylüyorlar. Çünkü onların gönderilmesi ve vefatları Tevrat ve İncil'in indirilmesinden önce idi! Böylece 
onların söyledikleri sözlerin Allah ve rasûlleri hakkında yalan oldukları ve kendilerine indirilen hakkı gizledikleri 
anlaşılmıştır. Kitap ehlinin yaptıkları gibi Allah tarafından bilmiş oldukları şahitliği gizleyenden daha zalim kimse 
yoktur. Allah yaptıklarınızdan gâfil değildir. Bunun karşılığını size verecektir.
141  Onlar sizden önce yaşamış bir ümmettir. Yaptıkları amellere ulaşmışlardır. Onlar için kazandıkları vardır. Sizin 
için de kazandığınız vardır. Onların yaptıklarından sorumlu tutulmayacaksınız. Onlar da sizin yaptıklarınızdan 
sorumlu tutulmayacaklardır. Hiçbir kimse başka bir kimsenin günahından dolayı cezalandırılmaz. Başkasının 
işlemiş olduğu amelden de fayda görmez. Bilakis herkese yaptıklarının karşılığı verilecektir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Ehl-i kitabın hak üzerine oldukları iddiası, Allah'ın, peygamberi Muhammed- 
sallallahu aleyhi ve sellem-'e indirdiğini inkar etmelerinden dolayı onlara asla fayda vermez.
2 - Elbisenin üzerinde boyanın izi nasıl belli oluyor ise Müslümanın üzerindeki görünüşünden ve amellerinin 
zahir olmasından dolayı din de boya olarak isimlendirilmiştir. 3 - Şüphesiz Allah Teâlâ bütün kullarının fıtratına, 
rububiyet ve uluhiyetini ikrar etmeyi yerleştirmiştir. Ancak Şeytan ve avaneleri, onları bundan saptırırlar.
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