
Enbiyâ Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Rasûllerin hallerini hatırlatıp dinlerinin ve 
yalnızca Yüce Allah'a ibadet etmede davetlerinin 
bir olduğu açıklanmıştır.

 C Tefsîr:
1  İnsanların kıyamet günü amellerinden dolayı 

hesaba çekilmeleri çok yaklaştı. Oysa ki onlar 
gaflet içinde dünya ile meşgul olmaları sebebiyle 
ahiretten yüz çevirmektedirler.
2  Rableri katından kendilerine Kur'an'dan 

her bir ayet indiğinde, onu faydalanacak bir 
şekilde dinlemezler. Bilâkis içinde verilen mesajı 
umursamadan alay ederek dinlerler.
3  Kalpleri ondan gâfil bir şekilde dinlediler. 

Zalimler ayetleri inkâr ettiklerini gizleyip kendi 
aralarında fısıldaşarak şöyle dediler: Bu rasûl 
olduğunu iddia eden sizin gibi beşer değil midir? 
Size karşı üstün bir özelliği yoktur. Getirdiği 
ancak bir sihirdir. Sizin gibi bir beşer olduğunu 
anladığınız halde ona tabi mi olacaksınız? 
Şüphesiz ki onun getirdiği sihirden başka bir şey 
değildir.
4  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

Rabbim gizlediğiniz sözü bilir. O, göklerde ve 
yerde her kişinin söylediği tüm sözleri hakkıyla 
bilir. O, kullarının sözlerini hakkıyla işiten, 
yaptıkları amellerini hakkıyla bilendir. Bütün 
bunların ardından karşılık olarak onları 
mükâfatlandıracaktır.
5  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in getirdiği din hakkında bocaladılar. Hakkında, kimi zaman; 

"Açıklaması olmayan karmakarışık rüya!" dediler. Bazen, "Hayır! Bu aslı olmayan bir yalandır" dediler. Kimi 
zaman da: "O şairdir" dediler. Eğer çağırdığı şeyde doğru söylüyor ise bize daha önceki peygamberlerin, Musa'nın 
asası ve Salih'in devesi gibi bir mucize getirsin.
6  Bu memleket halkından önce mucizeler indirilmesini isteyenler iman etmediler. Oysa ki onlara istemiş oldukları 

mucizeler verilmişti. Ancak onlar bunu yalanladır. Biz de onları helak ettik. Şimdi bunlar mı iman edecekler?
7 -Ey Rasûl!- Senden önce ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Bizler

melekleri peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız sizden önceki Ehl-i Kitab'ın (alimlerine) sorun.
8  Gönderdiğimiz rasûlleri yemek yemeyen bedenlere sahip özellikte kılmadık. Bilâkis onlar diğer insanların 

yemek yediği gibi yerler. Ölümsüz bir şekilde dünyada kalıcı da değillerdir.
9  Sonra rasûlleri ve Müminlerden dilediğimiz kimseleri helâk olmaktan kurtarıp rasûllerimize verdiğimiz sözü 

yerine getirdik. Allah'ı inkâr ederek ve günahları işleyerek haddi aşanları helâk ettik.
10  Andolsun ki size Kur'an'ı indirdik, eğer onu tasdik eder onun içindeki ile amel ederseniz şeref ve itibarınız 

ondadır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? Ona iman etmeye ve içerdiği şey ile amel etmek için acele etmeyecek 
misiniz?

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kıyametin çok yakın olması, onun için hazırlık yapmayı gerektirir.
2 - Kalplerin boş işlerle meşgul olması onları haktan uzaklaştırır.
3 - Yüce Allah'ın ilmi, kulların tüm söz ve fiillerini kuşatmıştır.
4 - Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in konumu ile ilgili müşriklerin ihtilaf etmesi, karışıklık ve huzursuzluk içinde 
olduklarına delalet eder.
5 - Şüphesiz ki düşmanlarına karşı yardım ederek ve destek olarak Yüce Allah rasûller ve Müminlerle beraberdir. 
6 - Kur'an, kendisine iman edip onunla amel eden kimseler için şeref ve izzettir.
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11  Biz küfür ile zulmetmekte olan nice 
memleketleri helâk ettik. Onlardan sonra başka 
kavimler yarattık.
12  Helâk olanlar onları köklerinden söküp, yok 

eden azabımızı görünce, korku içinde yaşadıkları 
şehirlerinden hızlıca kaçıyorlardı.
13  Küçümsenerek/alaya alınarak onlara şöyle 

seslenildi: Kaçmayın, zevküsefa sürdüğünüz 
bolluk içindeki yaşantınıza ve evlerinize 
dönün. Çünkü yaptığınız dünyalık işlerden 
sorulacaksınız.
14  Günahlarını itiraf eden bu zalimler şöyle 

dediler: Vay başımıza gelenler bizim helakımız 
ve hüsranımız yakındır. Şüphesiz biz Allah'ı 
küfredip inkâr etmekle zalimlerden olduk.
15  Onlar günahlarını itiraf etmeye ve kendilerine 

helâk olmaları için beddua etmeye, ettikleri duayı 
tekrarlarlamaya devam ederken onları biçilmiş 
ekine ve hareket edemeyen ölülere çevirdik.
16  Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri boş iş 

ve oyun olsun diye yaratmadık. Bilâkis o ikisini 
kudretimize delalet etmesi için yarattık.
17  Eğer bir eş ve çocuk edinmek isteseydik kendi 

katımızdan bunu edinirdik. Ancak bundan beri 
olduğumuz için böyle yapacak değiliz.
18  Bilâkis rasûllerimize vahyettiğimiz hakkı, 

küfür ehlinin sahip olduğu batılın üzerine atar, 
bırakırız da onun işini bitirir ve yok olup gider. -Ey 
Allah'ın eş ve çocuk edindiğini söyleyenler!- O'nu 
kendisine yakışmayan şeylerle vasıflandırdığınız 
için helâk olacaksınız.
Zira eş ve çocuk edinmek muhtaç olmayı ifade 

eder. Nitekim, Allah -Subhânehu ve Teâlâ- bu kevnin/kâinatın maliki olduğunu beyan ederek şöyle buyurmuştur:
19  Göklerin ve yerin mülkü yalnızca Allah -Subhânehu ve Teâlâ-'ya aittir. O'nun katında bulunan melekler O'na 

ibadet etme hususunda kibirlenmez ve yorgunluk hissetmezler.
20  Gece ve gündüz Yüce Allah'ı aralıksız tesbih etmeye devam ederler. Bundan bıkıp usanmazlar.
21  Bilâkis müşrikler, Allah'tan gayrı ilahlar edindiler. Onlar ölüleri diriltemezler. Bunu yapmaktan aciz olana 

nasıl ibadet ediyorlar?
22  Şayet göklerde ve yerde birçok ilah olsaydı, mülk hakkında ilahların çekişmesinden dolayı gökler ve yer fesada 

uğrardı. Ancak gerçek bunun aksidir. Arşın Rabbi olan Yüce Allah müşriklerin yalan yere vasfettiği gibi ortakları 
olmasından münezzeh ve yücedir.
23  Yüce Allah mülkünde ve hükmünde tek olandır. Takdir ettiği ve hükmettiği şeyde kimse O'na hesap soramaz. 

Ancak O, kullarına yaptıklarından dolayı hesap sorar ve amellerinin karşılığını verir.
24  Bilakis Allah'tan başka ilahlar edindiler. -Ey Rasûl!- O müşriklere de ki: Haydi onların ibadeti hak ettiğine 

dair delilinizi getirin. Bu bana indirilen kitapta ve önceki rasûllere indirilen kitaplarda sizin için hiçbir delil yoktur. 
Bilâkis müşriklerin bir çoğu cehalet ve taklidden başka bir şeye dayanmıyorlar. Onlar hakkı kabul etmekten yüz 
çevirirler.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Zulüm, fertlerin ve toplumların helâk olma sebebidir.
2 - Yüce Allah hiçbir şeyi oyun olsun diye yaratmamıştır. Çünkü Allah -Subhânehu ve Teâlâ- boş işle uğraşmaktan 
münezzehtir.
3 - Hakkın galip gelmesi ve batılın mağlup olması ilahi bir kanundur.
4 - Birden fazla ilahın olmasının imkansızlığı şirk akidesini iptal etmektedir.
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25  -Ey Rasûl!- "Senden önce gönderdiğimiz 
bütün rasûllere benden başka hak mabud (ilah) 
yoktur. O halde yalnızca bana ibadet edin ve bana 
hiçbir şeyi ortak koşmayın!" diye vahyetmişizdir.
26  Müşrikler dediler ki: Yüce Allah melekleri 

(kendine) kızlar edindi. Allah -Subhânehu 
ve Teâlâ- söyledikleri bu yalandan uzak ve 
münezzehtir. Bilâkis melekler, Allah Teâlâ 
tarafından ikram edilen kendisine yakın kılınan 
kullarıdır.
27  Rablerinden önce bir söz söylemezler. Onlara 

konuşmalarını emrettiğinde konuşurlar. O'nun 
emri ile amel ederler. Onun hiçbir emrine 
muhalefet etmezler.
28  Onların yaptıkları ve yapacakları amellerini 

bilir. Kendisine şefaat edilmesinden razı 
olduğu kimselere izni olmadan şefaat talebinde 
bulunmazlar. Onlar korkularından dolayı Allah 
-Subhânehu ve Teâlâ-'dan sakınırlar. Emir ve 
yasakladıkları şeylerde O'na asla muhalefet 
etmezler.
29  Farzedelim ki meleklerden kim şöyle derse: 

Şüphesiz ben de Allah’tan başka bir ilâhım. 
Kıyamet günü biz bu söylediği sözden dolayı ona 
Cehennem azabıyla karşılığını veririz, orada ebedî 
kalacaktır. Yüce Allah'ı şirk ve küfür ile küfreden 
zalimleri bu cezanın aynısı ile cezalandırırız.
30  Allah hakkında küfür içinde olanlar gökler 

ve yer birbirine bitişik iken, aralarında bir 
boşluk yokken ondan yağmuru indirdiğimizi, 
onların arasını ayırdığımızı, gökten yeryüzüne 
indirdiğimiz su ile bitki ve canlılar gibi herşeye 
hayat verdiğimizi görmediler mi? Bundan ibret alıp yalnızca Allah'a iman etmeyecekler mi?
31  Üzerindekileri sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar yarattık. Onlar için geniş yol ve geçitler meydana 

getirdik ki yolculuk yaparak gitmek istedikleri yere onları götürsün.
32  Gökyüzünü direksiz olarak yıkılmaktan korunmuş tavanlardan bir tavan kıldık. Ve (gökyüzünü) gizli bir 

şekilde dinlenilmesinden (Şeytanların gizlice dinlemelerini engellemek için) korunaklı kıldık. Müşrikler, -Güneş ve 
Ay gibi- gökyüzündeki ayetlerden ibret almadan yüz çeviriyorlar.
33  Yüce Allah, canlılar dinlensinler diye geceyi, geçimlerini sağlamak için de gündüzü yaratmıştır. Güneş'i 

gündüzün alameti, Ay'ı da gecenin alameti olarak yarattı. Güneş ve Ay'dan her biri kendi yörüngesinde akıp gider. 
Ne o yörüngeden sapar, ne de başka tarafa meyleder.
34  -Ey Rasûl!- Senden önce hiçbir beşere bu hayatta ebedi olarak kalmasına izin vermedik. Şayet senin bu hayatta 

ecelin gelir de ölürsen, onlar senden sonra kalacaklar mı? Kesinlikle hayır!
35  Her Mümin ya da kâfir nefis dünyada ölümü tadacaktır. -Ey İnsanlar!- Dünya hayatında sizi sorumluluk, 

nimet ve belalar ile imtihan ederiz. Ölümünüzden sonra başkasına değil yalnızca bize döndürüleceksiniz. Biz de 
işlemiş olduğunuz amellerin karşılığını vereceğiz.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yüce Allah çocuk edinmekten münezzehtir.
2 - Yüce Allah katında melekler birer kuldur. Onları kendisine itaat etmeleri için yaratmıştır. Onlar, erkeklik ya da 
dişilik ile vasfedilmezler. Bilâkis kendilerine ikram edilen kullardır.
3 - Gökler ve yeryüzü kademe kademe yaratılmıştır. İlk başta birbirine bitişik olarak yaratılmıştır. Sonra ikisinin 
arası ayrılmıştır.
4 - Başa gelen musibetler şer ile olduğu gibi hayır ile de olabilir.
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36  -Ey Rasûl!- Bu müşrikler seni gördüğünde 
kendilerine tabi olanları nefret ettirerek şu sözler 
ile seni alaya alırlar: İbadet etmiş olduğunuz 
ilahlara kötü sözler söyleyen bu mudur? Onlar 
seni alaya almakla birlikte Allah'ın Kur'an'da 
kendilerine indirdiğini inkâr eden ve onlara 
vermiş olduğu nimetlere karşı nankörlük 
edenlerdir. Onlar bütün kötülükleri bir arada 
topladıkları için kınanmaya daha layıktırlar.
37  İnsanın tabiatında acelecilik vardır. Bir şeyin 

vakti gelmeden önce aceleci davranır. Müşriklerin 
azap için aceleci davranması da böyledir. -Ey 
Azabım için aceleci davrananlar!- Acele ettiğiniz 
şeyi size göstereceğim, bunun bir an önce olmasını 
istemeyin. 
38  Yeniden dirilmeyi inkâr eden kâfirler aceleci 

davranarak şöyle derler: -Ey Müslümanlar!- 
Eğer doğru söylüyorsanız vuku bulacağını 
iddia ettiğiniz yeniden dirilme ile alakalı bize 
vadettiğiniz şey ne zaman gerçekleşecek?
39  Yeniden dirilmeyi inkâr eden o kâfirler 

yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacaklar. 
Ve azabı kendilerinden def etmek için bir 
yardımcı da bulamayacaklardır. Eğer bunu 
kesin olarak biliyor iseler niçin azap için aceleci 
davranıyorlar?
40  Kendisi ile azap edileceklerini bildikleri ateş 

ansızın gelecektir. Kendilerinden bu azabı def 
etmeye güç yetiremezler. Tevbe edene kadar onlar 
(azaba uğramaktan) ertelenmezler. Tevbe etseler 
rahmete nail olurlar.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kavminin 

kendisi ile alay edip, yalanlamaları gibi sıkıntılar çekti. Yüce Allah şu buyruğu ile onu teselli etmiştir:
41  Gerçekten kavmin seninle alay etti, sana yapılan bu şey ile ilk karşılaşan sen değilsin. -Ey Rasûl!- Andolsun ki 

senden önce de rasûllerle alay edildi. Peygamberlerinin dünyada iken kendilerini onunla korkuttuğu zaman onları 
(peygamberleri) alaya alan kâfirleri istihza ettikleri azap kuşatıverdi.
42  -Ey Rasûl- Azap için acele edenlere de ki: Rahman size azap indirecek ve helâk etmeyi isteyecek olsa gece 

ve gündüz sizi kim koruyacak? Hal böyle iken onlar Yüce Rablerinin öğütlerini ve delillerini zikretmekten 
yüz çeviriyorlar. Cahilliklerinden ve sefihliklerinden dolayı onlar hakkında (Allah'ın öğütleri ve delilleri) hiç 
düşünmüyorlar.
43  Onları bizim azabımızdan kurtaracak ilahları mı var? O ilah edindikleri ne kendi nefislerine fayda verecek 

bir şeyi elde etmeye, ne de kendi nefislerine zarar veren birşeyi def etmeye güç yetirebilirler. Kendi nefsine fayda 
sağlayamayan başkasına nasıl yardım edebilir? Onlar bizim azabımızdan da kurtarılamazlar.
44  Bilakis bu kâfirleri ve atalarını kendilerine sunduğumuz nimetlerle rızıklandırdık, bunu istidrâc olarak 

(zalim, kâfir ve azgın kişilerin tedrîcî olarak felâkete yaklaştırılması ve bu esnada kendilerine bazı geçici imkân 
ve başarıların sağlanması) verdik. Öyle uzun zaman yaşadılar ki bu onları aldattı. Küfürlerini işlemeye devam 
ettiler. Nimetlerimizle aldanan ve azabımız için acele edenler, üzerinde yaşayanları boyun eğdirerek yeryüzünü 
etrafından kısalttığımızı ve onlara galip geldiğimizi görmüyorlar mı? Başkalarının başına gelenin kendi başlarına 
gelmeyeceğini mi zannediyorlar? Onlar galip gelenler değiller, bilakis onlar mağlup olanlardır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Söz, fiil ya da işaret ile de olsa rasûller ile alay edenlerin küfrü açıklanmıştır.
2 - İnsanın tabiatında acelecilik vardır. Sabırlı olmak ise güzel ahlâktır.
3 - Bir kimseyi Yüce Allah'ın azabından ancak Allah Teâlâ'nın kendisi korur.
4 - Batılın sonu yok olmak, hakkın sonu ise var olmaktır.

۲٥
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45  -Ey Rasûl!- De ki: -Ey İnsanlar!- Rabbimin 
bana indirdiği vahiyle Allah'ın azabından sizi 
korkutuyorum. Sağır olanlar Allah'ın azabı ile 
korkutulduklarında, çağırıldıkları hakkı kabul 
etme kasdıyla dinlemezler.
46  -Ey Rasûl- Rabbinin azabından nasibi olan 

bu aceleci kimselere azap isabet etse o zaman 
şöyle derler: Yazık bize. Helâk ve hüsranımız pek 
yakındır. Şüphesiz ki biz Allah'a şirk koşarak 
ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 
getirdiğini yalanlayarak zalimlerden olduk.
47  Kıyamet halkının amellerinin tartılması için 

adalet terazilerini kurarız. O gün iyiliği azaltılıp, 
günahları çoğaltılarak hiçbir kimseye zulüm 
edilmez. Tartılacak olan şey hardal tanesi kadar 
az dahi olsa onu getiririz. Kullarımızın amellerini 
hesaplayıp, hesap görücüler olarak biz yeteriz.
48  Andolsun ki Musa ve Harun -aleyhisselam-'a 

hak ve batılın, helâl ve haramın arasını ayıran, 
kendisine iman eden kimseye yol gösteren ve 
Rableri katından muttakiler için bir öğüt olan 
Tevrat'ı verdik.
49  Onlar, Rablerini görmemiş olmalarına 

rağmen O'na iman edip cezalandırmasından 
korkan kimselerdir. Ve kıyametten de oldukça 
çekinirler.
50  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-

'e indirilen bu Kur'an, çokça fayda ve hayır 
sağlayan, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatma 
ve öğüttür. Bütün bunlara rağmen siz onu inkâr 
mı ediyorsunuz? İçindekini ikrar etmeden onunla 
amel etmeden mi?
51  Andolsun ki, biz İbrahim'e küçüklüğünde kavmine karşı hüccet getirme yeteğini verdik ve biz zaten onu 

biliyorduk. Kavmine karşı (delil) getirmesi için bizim ilmimizdeki hak ettiği hücceti ona verdik.
52  (İbrahim) babası Âzer ve kavmine: "Kendi ellerinizle yaparak ibadet edip durduğunuz bu putlar da nedir?" 

dedi.
53  Kavmi ona şöyle dedi: Atalarımızı onlara ibadet ediyor bulduk, biz de onları örnek alarak bu putlara ibadet 

ettik.
54  İbrahim onlara şöyle dedi: -Ey Tabi olanlar!- Andolsun ki siz ve atalarınız apaçık yoldan ayrılıp sapkınlığı 

takip eden kimselersiniz.
55  Kavmi ona dedi ki: Bu bize söylediklerinle bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen alay edenlerden misin?
56  İbrahim şöyle dedi: Bilakis ben size gerçeği getirdim alay da etmiyorum. Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbi, 

daha önce bir benzeri olmadan onları yaratandır. Ben, şüphesiz sizin, göklerin ve yerin Rabbi olduğuna şahitlik 
edenlerdenim. Bu hususta putlarınızın hiçbir payı yoktur.
57  İbrahim, kavmi duymayacak bir şekilde şöyle dedi: Vallahi ben bayramınızı (kutlamaya) gittikten sonra 

putlarınız için hoşlanmadığınız bir tuzak kuracağım.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Günahları itiraf etmek, ancak vakti geçmeden önce tevbe edilirse kişiye fayda verir.
2 - Allah'ın hakkında adalet ispat edilmiş ve zulüm O'ndan reddedilmiştir.
3 - Yüce Allah'a davet ederken delillerin kuvvetli olması çok önemlidir.
4 - Körü körüne taklit etmek zararlıdır.
5 - Münkerin ortadan kaldırılması aşama aşamadır. En kolay olandan başlanır. İbrahim -aleyhisselam- kavminin 
içinde bulunduğu münkeri söz ve birebir delilleri sunarak başlamış, sonra da fiilî olarak değiştirmeye geçmiştir.
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58  İbrahim onların putlarını paramparça 
edip küçük parçalara ayırdı. Diğerlerini kimin 
paramparça ettiğini sormalarını umarak en 
büyüğünü kırmadan bıraktı.
59  Geri dönüp putlarını paramparça edilmiş 

halde bulduklarında birbirlerine: İlahlarımıza 
bunu kim yaptı? diye sordular. Bunları kim 
paramparça etti ise o zalimlerdendir, öyle ki tazim 
ve yüceltilmeyi hak edeni küçümsemiştir, dediler.
60  Onlardan bazısı şöyle dedi: İbrahim denilen 

bir gencin onları kötü bir şekilde andığını ve 
ayıpladığını duyduk. Belki onları o, paramparça 
etmiştir.
61  Kavmin ileri gelenleri şöyle dediler: İbrahim'i 

insanların gözü önüne getirin. Belki yapmış 
olduklarını ikrar ettiğine şahitlik ederler. Onun 
bunu ikrar etmesi, onun aleyhinde kullanacağınız 
bir delil olur.
62  İbrahim -aleyhisselam'ı getirip ona sordular: 

Bu çirkin işi ilahlarımıza sen mi yaptın ey 
İbrahim?
63  İbrahim -onlarla alay edip, insanların gözü 

önünde putlarının acziyetini göstererek-: Ben 
birşey yapmadım, bilâkis putların büyük olanı 
yapmıştır. Eğer konuşabiliyor iseler putlarınıza 
sorun, dedi.
64  Düşünüp taşınarak kendi vicdanlarına dönüp, 

putlarının fayda ya da zarar veremeyeceğini 
anladılar. Allah'a (ibadeti) bırakıp da putlara 
ibadet ettikleri için zalim kimselerdi.
65  Sonra eski inanç ve inatlarına dönerek: 

-Ey İbrahim- Andolsun ki sen bu putların 
konuşamadıklarını kesin olarak bilmektesin. Onlara sormamızı nasıl emredersin? Bunun kendi lehlerine delil 
olmasını istediler, ancak onların aleyhine bir delildi.
66  İbrahim -onların söylediğini inkâr ederek- şöyle dedi: Allah'ı bırakıp da size hiçbir şekilde fayda ya da zarar 

veremeyecek putlara mı ibadet edeceksiniz? Halbuki, onlar kendi nefisleri için faydalı olanı elde etmekten ya da 
zararlı olanı def etmekten acizdir.
67  Yazıklar olsun size ve Allah'ı bırakıp ibadet ettiğiniz faydası ve zararı olmayan bu putlara! Onlara ibadet 

etmeyi bırakıp hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?
68  Delil getirerek onunla yüzleşmekten aciz kaldıklarında kaba kuvvet kullanmaya yönelip şöyle dediler: Şayet 

kırıp yerle bir ettiği putlarınıza yardım edip ona caydırıcı bir ceza verecekseniz, İbrahim'i ateşte yakın.
69  Ateşi tutuşturup İbrahim'i içine attılar. Dedik ki: Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ver ve öyle oldu. Ona 

bir eziyet isabet etmedi.
70  İbrahim -aleyhisselam-'ın kavmi onu yakarak tuzak kurmak istedi. Biz onların kurduğu tuzağı boşa çıkardık, 

asıl onları helak olmuş mağluplar kıldık.
71  Onu ve Lût'u da kurtardık. O ikisini, kendisinden peygamberler çıkardığımız ve canlılara hayırlar yayayarak 

bereketli kıldığımız Şam diyarına ulaştırdık.
72  Rabbine bir çocuk vermesi için dua ettiğinde ona İshak'ı bahşettik ve buna ziyade olarak Yakub'u da ona 

verdik. İbrahim ve her iki oğlu İshak ve Yakub'u Allah'a itaat eden salih kimseler kıldık.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Hakkı izhar edip batılı yok etmek için hile yapmanın caiz olduğunu göstermektedir.
2 - Batıl ehli kendilerine delil olan şeylere kalplerini bağlarlar. Ancak bu deliller onların aleyhinedir.
3 - Eğer daha büyük bir zarar vermeyecekse konuşma esnasında azarlamak münkeri değiştirme metodlarından 
biridir.
4 - Kaba güç kullanmanın arkasına sığınmak, delille yüzleşmekten aciz kalmanın göstergesidir.
5 - Yüce Allah, Mümin kullarına yardım eder ve düştükleri sıkıntıdan hiç hesap etmedikleri şekilde onları kurtarır.

۲۷
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73  Onları hayırda insanlara doğru yolu 
gösteren önderler kıldık. Allah Teâlâ'nın izni ile 
insanları yalnızca Yüce Allah'a ibadet etmeye 
davet ediyorlardı. Hayırlar işlemeyi, namazı en 
doğru bir şekilde kılmayı, zekâtı vermeyi onlara 
vahyettik. Onlar bize karşı itaatkâr kimselerdi.
74  Lût'a hasımlar arasında hükmedip yargılama 

özelliği verdik. Dini hakkında ona ilim de verdik. 
Beldesine (Sedûm) indirmiş olduğumuz azaptan 
onu selamette kıldık. O belde halkı iğrenç eylemi 
yapan kimselerdi. Şüphesiz ki onlar Rablerine 
itaat etmekten ayrılan fasit bir topluluktu.
75  Onu kavmine isabet eden azaptan kurtararak 

rahmetimizin içine aldık. Şüphesiz ki o, 
emirlerimizi yerine getiren, yasaklarımızdan 
uzak duran salih kimselerdendi.
76  -Ey Rasûl!- Nûh'un kıssasını da hatırla! Hani 

o İbrahim ve Lût'tan önce Yüce Allah'a dua 
etmişti de istediğini vererek onun duasına icabet 
etmiştik. Onu ve ailesinden Mümin olanları 
büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
77  Onu, doğruluğuna delalet eden mucizeler ile 

destekleyerek yalanlayan kavminin tuzağından 
kurtardık. Çünkü onlar fesat çıkaran şerli bir 
topluluk idi. Bu yüzden hepsini suda boğduk.
78  -Ey Rasûl!- Davûd ve oğlu Süleyman 

-aleyhimesselam-'ın kıssasını da hatırla! Hani 
hasım olan iki kişinin davası kendilerine 
getirildiğinde hüküm veriyorlardı. Hasımlardan 
birisinin koyunları gece yayılarak otladığında 
diğerinin tarlasına girip orayı ifsat etmişti. Bizler 
de Davûd ve Süleyman'ın verdiği hükme şahitlik 
ettik. Onların vermiş olduğu bu hükümden hiçbir şey bize gizli kalmadı.
79  Biz, meseleyi babası Davûd'a değil de Süleyman'a kavrattık. Biz Davûd ve Süleyman'ın her ikisine peygamberliği 

ve dinin hükümleri ile alakalı ilmi öğrettik. Bunu sadece Süleyman'a has kılmadık. Dağları Davûd'a boyun eğdirdik 
onun tesbihi ile tesbih getirirlerdi. Kuşları da ona boyun eğdirdik. Bunu meseleyi anlatmak, hükmü, ilmi ve birçok 
şeyi hizmetine sunmak için yaptık.
80  Süleyman'a değil de Davûd'a silahın öldürücü darbelerine karşı vücutlarınızı koruyacak zırh yapma sanatını 

öğrettik. -Ey İnsanlar!- Allah'ın size bahşetmiş olduğu bu nimetinden dolayı O'na şükredecek misiniz?
81  Şiddetle esen rüzgarı Süleyman'ın emrine verdik. Rüzgara emrettiğinde emri ile bereketli kıldığımız, 

peygamberler gönderdiğimiz ve hayırları bolca yaydığımız Şam topraklarına giderdi. Biz herşeyi bilenleriz. Bize 
hiçbir şey gizli kalmaz.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Hayır işlemek, namaz kılmak ve zekât vermek semavî dinlerin ittifak ettiği ibadetlerdendir.
2 - Kötü günahları işlemek, yok edici azabın gerçekleşmesinin sebebidir.
3 - İyilik, Yüce Allah'ın rahmetine dahil olma sebebidir.
4 - Dua, sıkıntılardan kurtulmanın sebebidir.
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82  Şeytanlardan denize dalıp onun için inci ve 
diğer şeyleri çıkaranları emrine verdik. Bunun 
dışında bina yapmak gibi diğer işlerde onun için 
çalışıyorlardı. Onların sayılarını ve yaptıklarını 
gözetiyorduk. Bundan hiçbir şey bizden kaçmadı.
83  -Ey Rasûl!- Eyyûb -aleyhisselam-'ın kıssasını 

da hatırla. Hani kendisine hastalık isabet ettiğinde 
Rabbi -Subhânehu ve Teâlâ-'ya: "Ey Rabbim, 
hastalık ve aile mi kaybetme musibetine maruz 
kaldım. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, 
bana isabet eden bu hastalığı benden gider.” diye 
niyaz etmişti.
84  Duasına icabet ettik, ona zarar veren herşeyi 

giderdik. Ailesinden (eşlerinden) ve çocuklarından 
kaybettiklerini ona verdik. Aynı zamanda onlarla 
beraber bir mislini daha verdik. Bütün bunları 
kendi katımızdan bir rahmet ve Allah'a ibadet ile 
itaat edenlere öğüt olsun diye yaptık ki, Eyyûb'un 
sabrettiği gibi sabretsinler.
85  -Ey Rasûl- İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl 

-aleyhimusselam-'ı da hatırla. Onlardan her biri 
belaya karşı sabreden, Allah'ın kendisini sorumlu 
tuttuğu vazifeyi yerine getiren kimselerdi.
86  Onları, rahmetimizin içine aldık ve peygamber 

olarak görevlendirdik. Ardından Cennet'e 
koyduk. Şüphesiz onlar Rablerine itaat eden 
Allah'ın salih kullarıdır. Onlar içleri de dışları da 
bir, doğru dürüst kimselerdir.
87  -Ey Rasûl!- Balina ile başından olay geçen 

Yunus -aleyhisselam-'ı hatırla. Hani kavmi 
işledikleri günahlara devam ettiği için onlara 
kızarak Rabbinin izni olmadan çekip, gitmişti. 

Bizim, onu gitmesinden dolayı cezalandırmayla sıkıştırmayacağımızı zannediyordu. Balık onu yutup (karnında) 
hapsettiğinde şiddetli bir sıkıntıyla onu imtihan ettik. Gece, deniz ve balığın karnının karanlığında günahını ikrar 
edip Allah'a tevbe ederek dua etti ve: "Senden başka hak mabud yoktur. Sen eksik ve noksanlıklardan münezzeh 
ve yücesin. Şüphesiz ki ben (nefsine) zulmedenlerden oldum." dedi.
88  Duasına icabet ettik ve karanlıklardan, balinanın karnından çıkarmak suretiyle onu şiddetli sıkıntılardan 

kurtardık. Yunus'u bu sıkıntılarından kurtardığımız gibi, sıkıntıya düştüklerinde Allah'a yalvaran Müminleri de 
kurtarırız.
89  -Ey Rasûl- Zekeriya -aleyhisselam-'ın kıssasını da hatırla. Hani o, Rabbi Allah -Subhânehu ve Teâlâ-'ya: 

Rabbim, çocuğum olmadan beni tek başıma bırakma. Sen baki olanların en hayırlısısın. Benden sonra kalacak 
çocukla beni rızıklandır." diye dua etmişti. 
90  Onun duasına icabet ettik ve ona erkek çocuk olarak Yahya'yı verdik. Hanımını elverişli kıldık. Hanımı 

doğurgan değilken onu doğurgan kıldık. Zekeriya, hanımı ve oğlu hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlardı. Bizim 
katımızdakini ümit ederek bize dua eder ve katımızdaki azaptan da korkarlardı. Bize karşı itaat eden kimselerdi.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Salih olmak rahmete sebep olur.
2 - Yüce Allah'a sığınmak sıkıntıların giderilmesi için bir vesiledir.
3 - İnsanın, öldükten sonra arkasında kalan çocuklarının yaşamasını istemesi faziletli bir davranıştır.
4 - Günahı ikrar etmek, Allah'a muhtaç olduğu hissinde olmak, halini O'na şikayet etmek ve bolluk zamanında 
Allah'a itaat etmek, dualara icabet edilmesinin ve sıkıntıların giderilmesinin sebeplerindendir.

۲۹
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91  -Ey Rasûl- Namusunu zinadan koruyan 
Meryem -aleyhisselam-'ın kıssasını da hatırla. 
Yüce Allah ona Cebrail -aleyhisselam-'ı gönderdi 
ve ona ruh üfledi. Ardından Meryem İsâ 
-aleyhisselam-'a hamile kaldı. Meryem ve oğlu İsâ 
insanlara Allah'ın kudretini gösteren bir delildi. 
Hiçbir şey Yüce Allah'ı aciz bırakamaz. Zira 
İsâ'yı babasız bir şekilde yaratmıştır.
92  -Ey İnsanlar!- Şüphesiz sizin bu dininiz tek 

bir dindir. O tevhid inancı olan İslam dinidir. 
Sizin Rabbiniz benim, o halde ibadeti yalnızca 
bana has kılın.
93  İnsanlar ayrılığa düştüler. Onlardan kimi 

tevhid ehli, kimisi müşrik, kimisi kâfir, kimisi 
de Mümin olmuştur. Ayrılığa düşen bütün bu 
kimseler kıyamet günü bize döneceklerdir. Onlara 
amellerinin karşılığını vereceğiz.
94  Onlardan kim salih ameller işlerse; o Allah'a, 

rasûllerine ve ahiret gününe iman eden kimsedir. 
Onun salih ameli asla inkâr edilmez. Bilâkis Allah 
Teâlâ, onun amelini överek ona karşılığını kat kat 
verir. Yeniden diriltildiğinde amelini kitapta yazılı 
bulur ve bundan dolayı mutlu olur.
95  Küfürlerinden dolayı helâk ettiğimiz ülke 

halkının tevbe edip, tevbelerinin kabul edilmesi 
için dünyaya tekrar geri dönmeleri imkânsızdır.
96  Ye’cûc ile Me’cûc'un seddi açıldığında onlar 

kesinlikle geri dönemezler. O gün onlar her 
yüksek tepeden hızlıca çıkarlar.
97  Onların yerlerinden çıkması ile kıyamet 

yaklaşır, korkusu ve şiddeti daha çok ortaya çıkar. 
Kıyametin korkusunun şiddetinden kâfirlerin 
gözleri açılır ve şöyle derler: Eyvah bizlere! Biz dünyada oyun içindeydik ve o büyük gün için hazırlık yapmaktan 
kendimizi alıkoyduk. Bilâkis biz küfür ve günahları işleyerek zalim kimseler olduk.
98  -Ey Müşrikler!- Şüphesiz ki sizin, Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz putlar, insanlar ve cinlerden sizin ibadet 

etmenize razı olanlar Cehennem'in yakıtıdır. Siz ve ibadet ettikleriniz oraya gireceksiniz.
99  Eğer bu ibadet edilenler hak ilah olsalardı, kendilerine ibadet edenlerle birlikte Cehennem'e girmezlerdi. Bütün 

ibadet eden ve edilenler Cehennem'dedir. Orada ebedî kalacaklar ve ondan çıkamayacaklardır.
100  -Orada karşılaştıkları azabın şiddetinden- şiddetli bir şekilde iç çekerler. Onlar Cehennem'de kendilerine 
isabet eden dehşet verici korkudan dolayı sesleri işitmezler.
101  Müşrikler: "Kendilerine ibadet edilen İsa ve melekler de Cehennem'e gireceklerdir" deyince, Yüce Allah 
onlara şöyle cevap vermiştir: Şüphesiz ki Allah'ın ezeli ilminde İsa -aleyhisselam- gibi saadet ehli olan kimseler 
Cehennem'den uzak olacaklardır."

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - İffetli olmanın fazileti beyan edilerek, övülmüştür.
2 - Semavî dinler tevhid ve temel ibadetler konusunda ittifak etmiştir.
3 - Ye’cûc ile Me’cûc seddinin açılması kıyametin büyük alametlerindendir.
4 - Kıyamet için hazırlık yapmaktan gafil olmak, kıyametin sıkıntılarına dûçar olmaya sebebiyet verir.
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102  Cehennem'in uğultusunun sesi onlara 
ulaşmaz. Onlar Cennet'te nefislerinin arzuladığı 
nimet ve lezzetler içinde yaşarlar. Onların 
içinde bulundukları nimetler kesinlikle kesintiye 
uğramaz.
103  Cehennem ehlinin üzerine Cehennem ateşi 
kapatıldığı zaman en büyük korku bile onları 
korkutamaz. Melekler onları tebrik ederek: İşte 
bu dünyada iken size vadedilen gündür, derler. 
Orada kendilerini bekleyen nimetlerle onları 
müjdelerler.
104  O gün kağıdın dürüldüğü gibi göğü düreriz. 
İlk defa yarattığımız şekilde mahlûkatı haşrederiz. 
Bunu biz vadettik. Bu sözünde durulmayan bir 
vaad değildir. Şüphesiz ki biz, vadettiğimiz şeyi 
gerçekleştiririz.
105  And olsun ki Levh-i Mahfuz'da yazdıktan 
sonra rasûllere indirdiğimiz kitaplarda: "Ona 
itaat ile amel eden salih kullar yeryüzünün 
mirasçılarıdır." diye yazmıştık. Onlar 
Muhammed- sallallahu aleyhi ve sellem-'in 
ümmetidir.
106  İndirdiğimiz öğütlerde, Rableri tarafından 
din olarak belirlenen ibadetlerle O'na kulluk eden 
kimseler için yeterli bir mesaj vardır. Bundan 
faydalanacak olanlar onlardır.
107  -Ey Muhammed!- Seni insanların hidayetinde 
hırslı olman ve onları Allah'ın azabından 
kurtarman için bütün mahlûkata rahmet olarak 
gönderdik.

108  -Ey Rasûl! şöyle de: "Rabbim tarafından bana hak olan ilahınız bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. O hiçbir 
ortağı bulunmayan Yüce Allah'tır. O'na iman ederek boyun eğin ve itaat ederek amel edin."
109  Ey Rasûl! Eğer onlar kendilerine getirdiğin şeyden yüz çevirirlerse de ki: Ben ve sizler uyardığım konularda 
eşitiz. Yüce Allah'ın size vadettiği azabın ne zaman ineceğini ben bilmiyorum.
110  Şüphesiz Allah Teâlâ açığa vurduğunuz sözü ve O'ndan gizlediğinizi de bilir. Bundan hiçbir şey O'na gizli 
kalmaz. Şüphesiz bunun karşılığını size verecektir.
111  Bilmiyorum azap için süre tanıması sizin için bir imtihan, istidrâctır (Allah'a isyan ettikleri halde onlara vermiş 
olduğu rızıktır) küfrünüzde ve sapıklığınızda devam etmeniz için Allah'ın ilmiyle belirli bir zamana kadar sizi 
faydalandırmasıdır.
112  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Rabbine dua ederek şöyle dedi: Rabbim! Bizim ile küfründe ısrar 
eden kavmimiz arasında hak ile hükmet. Söylemiş oldukları küfür ve yalandan ancak Rahman olan Rabbimizden 
yardım dileriz.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Salih olmak yeryüzünde iktidar sahibi kılınmanın sebebidir.
2 - Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamberliği, şeriatı ve sünneti alemlere rahmet olması içindir.
3 - Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- gaybı bilmez.
4 - Yüce Allah kullarından sadır olan tüm sözleri bilir.

٣١
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Hac Suresi
Medine'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
İlahi kudret ve büyük olaylar zikredilerek, Allah 
Teâlâ'ya teslim olma ve O'nu tazim etme konuları 
ele alınmıştır.

 C Tefsîr:
1  Ey İnsanlar! Emrettiklerini yerine getirerek 

ve yasakladıklarından kaçınarak Rabbinizden 
korkun. Şüphesiz ki, yeryüzünün sarsıntısı ve 
diğer dehşet veren şeyler kıyamete eşlik edecek 
büyük işlerdir. Yüce Allah'ı razı edecek amel ile o 
güne hazırlanmak gerekir.
2  Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın 

emzirdiği çocuğunu unutur. Korkunun 
şiddetinden dolayı her hamile kadın karnındakini 
düşürür. Akıllarının gitmesinden dolayı insanları 
sarhoş gibi görürsün. Bunun sebebi durumun 
dehşetinin büyüklüğüdür. Onlar içki içmekten 
sarhoş değillerdir. Ancak Allah'ın azabı 
şiddetlidir. Onlara, akıllarını kaybettirmiştir.
Yüce Allah kıyamet saatine eşlik edecek dehşet 
verici şeyleri zikrettiğinde, Kıyameti ve yeniden 
dirilmeyi inkâr edenlere cevap vererek şöyle 
buyurmuştur:
3  İnsanlardan bazısı dayandığı bir ilim olmadan 

Allah'ın ölüleri diriltmeye kadir olması hakkında 
tartışır. Rabbine karşı isyankâr şeytanların ve 
sapık önderlerin itikad ve sözlerine tabi olur.
4  Kim insanlardan ve cinlerden olan isyankâr 

şeytanlara tabi olur ve onu tasdik ederse, bu şeytanlar o kimseyi haktan saptırır, küfür ve günahlarla ve Cehennem 
azabına sürükler.
5  Ey İnsanlar! Öldükten sonra sizi yeniden diriltmeye kadir oluşumuzda şüpheniz var ise yaratılışınızı düşünün. 

Babanız Adem'i topraktan yarattık. Zürriyetinden gelen insanları ise erkeğin hanımının rahmine bıraktığı 
meniden yarattık. Ardından bu meni bir kan pıhtısına ve daha sonra da bu kan pıhtısı çiğnenmiş et parçasına 
benzer hale dönüşür. Sonra bu et parçası sağlıklı bir şekilde rahimde yaşayan bir çocuk olarak dünyaya gelene 
kadar kalıp, bekler ya da sağlıklı olmayan bir bebek olarak rahim onu düşürür. Bütün bunlar sizi evreler halinde 
yaratış kudretimizi açıklamak içindir. Rahimlere belirli bir vakitte doğana kadar dilediğimiz ceninleri yerleştiririz, 
bunun vakti dokuz aydır. Sonra analarınızın karınlarından bebek olarak çıkarır, sonra da kuvvetin ve aklın en 
kâmil olduğu yaşa kadar ulaşırsınız. Kiminiz de bu vakit gelmeden önce vefat eder. Bazınız da aklının ve gücünün 
zayıfladığı ihtiyarlık yaşına kadar yaşar. Hatta çocuktan bile kötü halde olur ve bildiği şeyleri bilmez hale gelir. 
Yeryüzünü bitkisi olmayan bir halde görürsün, üzerine yağmur suyunu indirdiğimizde bitkiler açar. Bitkilerinin 
büyümesi ile yükselir ve bitkilerden her bir çeşit güzel manzaralar oluşturur.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Takva azığı ile kıyamet gününe hazırlık yapmanın gerekliliği beyan edilmiştir.
2 - Kıyametin dehşeti öyle şiddetlidir ki, emziren emzirdiği çocuğunu unutur, hamile kadın çocuğununu düşürür 
ve insanların akılları gider.
3 - Yaratılıştaki aşamalar ilahi bir kanundur.
4 - İlk yaratılış yeniden diriltmenin mümkün olduğunun delilidir.
5 - Yağmur ve akabinde yeryüzünün bitki bitirme hadisesi ölülerin yeniden diriltileceğinin gözle görülür bir delilidir.
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6  Sizlere zikretmiş olduğumuz bu şeyler 
-yaratılışınızın başlangıcı ve dünyaya gelenlerin 
yaratılış evreleri- sizleri yaratan ve kendisi 
hakkında hiç bir şüphe bulunmayan, tek hak ilah 
olan Yüce Allah'a iman etmeniz ve O'nun ölüleri 
dirilteceğini, herşeye kadir olduğunu ve hiçbir 
şeyin O'nu aciz bırakamayacağını kabul etmeniz 
içindir. Müşriklerin ibadet ettikleri putlar ise asla 
böyle değildir.
7  Şüphesiz ki kıyamet gelecektir ve gelmesinde 

hiçbir şüphe yoktur. O halde iman edin. 
Muhakkak ki Yüce Allah amellerinin karşılığını 
vermek için ölüleri kabirlerinden diriltecektir.
Allah -Subhânehu ve Teâlâ- bu surenin üçüncü 
ayetinde taklit etmelerinden dolayı sapıkların 
hallerini zikretmiş, ardından bu ayette de küfrün 
önderlerinin sapkın halini ifade ederek şöyle 
buyurmuştur:
8  Bazı kâfirler kendilerini hakka ulaştıracak 

ilimleri olmadan, Allah Teâlâ'nın birliği hakkında 
münakaşa ederler. Onları hakka götürecek 
ne tebaları ve ne de Allah katından indirilmiş 
aydınlatıcı bir kitapları vardır.
9  İnsanları imandan ve Yüce Allah'ın dinine 

girmekten alıkoymak için kibirlenerek boynunu 
çevirir. Durumu böyle olan kimse kendisini 
yakalayacak olan ceza ile dünyada zelil olur ve 
ahirette yakıcı ateşin azabını ona tattırırız.
10  Ona şöyle denilir: "Bu tatmış olduğun azap 

küfür ve masiyetler işleyip onları yüklenmen 
sebebiyledir. Allah Teâlâ kuluna ancak günahları 
sebebiyle azap eder."

11  Bazı insanlar vardır ki Allah Teâlâ'ya şüphe ile ibadet eder. Eğer kendisine sağlık, zenginlik gibi hayır isabet 
ederse iman etmeye ve Allah'a ibadet etmeye devam eder. Eğer hastalık, fakirlik gibi bir musibet isabet ederse 
dininde karamsar olur ve dinden çıkar. Dünyası hüsrana uğramıştır. İçinde bulunduğu küfrü dünyada kendisi için 
yazılmış olan nasibinden bir şeyi arttırmaz. Karşılaşacağı Allah'ın azabı ile ahireti de hüsrana uğrar. İşte apaçık 
gerçek hüsran budur.
12  Allah'ı bırakıp da karşı geldiği zaman kendisine zarar veremeyecek ve ona itaat ettiği zaman fayda 

sağlayamayacak olan putlara ibadet ediyor. Putlara yapılan dua ne fayda verir ne de zarar. İşte haktan uzak gerçek 
sapıklık budur.
13  Bu kâfir; zararı kesin, faydası ise olmayan putlara dua edip, ibadet eder. Zararı faydasından daha yakın olan 

bu ilah ne kötüdür. O, kendisinden yardım talep eden kimse için ne kötü bir yardımcı, arkadaşlık eden kimse için 
de ne kötü bir arkadaştır.
14  Şüphesiz ki Yüce Allah kendisine iman eden ve salih amelleri işleyenleri saraylarının altından ırmaklar akan 

cennetlere sokar. Şüphesiz Yüce Allah rahmet ettiğine rahmeti, cezandırdığı kimseye cezası ile dilediğini yapar. 
Kimse Allah -Subhânehu ve Teâlâ-'ya zorla birşey yaptıramaz.
15  Kim Yüce Allah'ın dünyada ve ahirette peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e yardım etmeyeceğini 

zannediyorsa, evinin tavanına bir ip gersin sonra da yerden kendini keserek o iple kendini assın. Sonra nefsinde 
hissettiği öfkesi geçmiş mi bir baksın. İnad eden kimse ister razı olsun isterse de razı olmasın Yüce Allah 
peygamberine yardım edecektir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Hakka götüren bir ilim ya da hakka götüren bir rehber yahut hidayete götürecek 
sağlam bir kitap hidayete ulaşma sebeplerindendir.
2 - Kibir, hakka muvaffak olmayı engelleyen bir özelliktir.
3 - Günah haricinde kulunu cezalandırmaması Allah Teâlâ'nın adaletindendir.
4 - Kâfirler hoşlanmasalar da Yüce Allah dinine ve peygamberine yardım eder.

۳۳
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16  Size yeniden dirilmeyi apaçık delillerle 
açıkladığımız gibi Muhammed -sallallahu aleyhi 
ve sellem-'e Kur'an'ı apaçık ayetler olarak 
indirdik. Şüphesiz Allah, lütfu ile dilediğini doğru 
yola yönlendirir ve muvaffak kılar.
17  Bu ümmetten Allah'a iman edenler, 

Yahudiler, Sâbiiler (bazı peygamberlere tabi 
olan topluluklar), Hristiyanlar, ateşe ve putlara 
tapanlar hakkında Yüce Allah kıyamet gününde 
hükmedecek, Mümin olanlar Cennet'e diğerleri 
ise Cehennem'e gireceklerdir. Şüphesiz ki Yüce 
Allah, kullarının bütün söz ve fiillerine şahittir. 
Bunlardan hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Ona 
karşılık olarak onları mükâfatlandıracaktır.
18  -Ey Rasûl- Bilmez misin ki gökyüzünde 

bulunan melekler, yeryüzündeki insanlardan 
ve cinlerden Mümin olanlar itaat ederek Yüce 
Allah'a secde ederler. Güneş, Ay, gökteki yıldızlar, 
dağlar, ağaçlar ve yeryüzünde yaşayan hayvanlar 
da itaat ederek secde ederler. İnsanların bir çoğu 
itaat ederek secde eder. Bir çoğu da Yüce Allah'a 
secde etmekten imtina eder. Onlar küfürlerinden 
dolayı Allah'ın azabını hak etmişlerdir. Yüce 
Allah, kimin hakkında küfründen dolayı zillet ve 
alçaklığa hükmetti ise kimse onu değerli kılamaz. 
Yüce Allah dilediğini yapar. Allah -Subhânehu ve 
Teâlâ-'yı kimse bir şey yapmaya zorlayamaz.
Allah -Subhânehu ve Teâlâ- kendisine itaat ederek 
secde edenlerle imtina edenleri beyan etmiş, 
ardından her birinin gideceği yeri açıklayarak 
şöyle buyurmuştur:
19  Bu ikisi Rableri hakkında tartışan iki topluluktur. Hangisi daha hak sahibidir? İman eden topluluk mu yoksa 

küfür topluluğu mu? Elbisenin insanı kuşattığı gibi küfür topluluğunu da Cehennem'de ateş kuşatır. Başlarından 
aşağı son derece sıcak olan bir su dökülür.
20  Bu suyun sıcaklığından karınlarındaki iç organlar erir. Derilerine ulaşır ve bunun akabinde onu da eritir.
21  Cehennem'de onlar için demirden topuzlar vardır. Melekler bunlarla başlarına vurur.
22  Cehennem'de karşılaştıkları sıkıntının şiddetinden dolayı ordan çıkmayı her denediklerinde ona geri 

döndürülürler. Onlara:" Yakıcı ateşin azabını tadın!" denir.
23  İman topluluğu, Allah'a iman eden ve salih amelleri işleyenlerdir. Yüce Allah onları saraylarının ve ağaçlarının 

altından ırmaklar akan Cennetlere sokar. Yüce Allah onları altın bilezikler ve inci takılar ile süsler. Oradaki 
elbiseleri ise ipektir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Hidayet Yüce Allah'ın elindedir, dilediği kuluna onu verir.
2 - Kulların bütün amel ve halleri Yüce Allah'ın gözetimi altındadır.
3 - Bütün canlılar Yüce Allah'ın takdiri gereği O'na boyun eğmek zorundadırlar. Müminler ise O'na itaat ederek 
boyun eğerler.
4 - Yüce Allah'ın azabı, küfür ve isyan ehline iner. Rahmeti ise iman ve itaat ehli içindir.
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24  Yüce Allah dünya hayatında onları Lâ ilâhe 
illâllah, tekbir getirmek ve hamd etmek gibi güzel 
sözlere yönlendirmiştir. Aynı zamanda öygüye 
layık İslam yoluna sevk etmiştir.
25  Şüphesiz ki Allah Teâlâ'yı inkâr edenlere, 

İslam'a girmek isteyen diğer kimseleri 
engelleyenlere ve Hudeybiye yılında müşriklerin 
yaptığı gibi Mescid-i Haram'dan insanları 
alıkoyanlara elem verici azabı tattıracağız. Biz 
o mescidi, insanlar için namazlarında kıble, hac 
ve umrenin eda edildiği bir yer kıldık. Orayı 
Mekke'de ikâmet eden ile Mekke ehli dışındakiler 
için eşit kıldık. Kim orada haktan meylederek 
günahlardan birini kasıtlı olarak işlemek isterse 
ona elem dolu azabı tattırırız.
26  -Ey Rasûl!- Hani İbrahim -aleyhisselam-'a 

Kâbe'nin yerini ve önceden bilinmeyen sınırlarını 
belirlediğimizde bana ibadette hiçbir şeyi ortak 
koşma, bilakis yalnızca bana ibadet et ve evimi 
tavaf edenler ve orada namaz kılanlar için hissî ve 
manevî pisliklerden temizle diye vahyettik.
27  Sana inşa etmeni emrettiğimiz Beyti hac 

etmeleri için insanlar arasında yüksek sesle seslen. 
Yürüyerek ya da seferden dolayı zayıflayan 
develer üzerinde sana gelsinler. Develer onları her 
uzak yoldan taşıyarak getirsinler.
28  İnsanlar günahlardan bağışlanma, sevaplar 

elde etme ve tek bir ümmet olma gibi faydalarına 
olan şeylere tanık olmak için hacca gelsinler. 
Belirli günlerde, Zilhicce'nin onuncu günü 
ve sonrasındaki üç günde kesecekleri hac 
kurbanlarını keserken Yüce Allah'ın ismini 

zikretsinler. Bunu koyun, inek ve develer ile kendilerini rızıklandıran Yüce Allah'a şükür olsun diye yapsınlar. Bu 
hac kurbanlarından yiyin ve çok fakir olan ihtiyaç sahiplerine yedirin.
29  Hac ibadetlerini yaparken üzerlerinde kalan kirlerinden arınsınlar ve saçlarını tıraş ederek, tırnaklarını 

keserek ve ihramlı olmaları sebebiyle üzerlerinde biriken kirlerini temizleyerek ihramdan çıksınlar. Hac, umre ve 
kurbanlardan kendi üzerlerine zorunlu kıldıkları ibadetleri yerine getirsinler. Allah Teâlâ'nın zorbaların elinden 
kurtardığı Kâbe'nin etrafında ifada tavafını (hac tavafını) yapsınlar.
30  Size emrolunanlar - başlarınızı tıraş etmek, tırnaklarızı kesmek, pisliklerden arınmak, ihramdan çıkmak, 

adakları yerine getirmek ve Kâbe'yi tavaf etmek- Yüce Allah'ın üzerinize farz kıldığı şeylerdir. Allah Teâlâ'nın 
üzerinize farz kıldıklarını tazim edin. Kim ihramda iken Yüce Allah'ın sınırlarını tazim ederek Allah'ın 
sakınılmasını emrettiği şeylerden kaçınır ve haram kıldığı şeyleri de helal görmeden sakınırsa, bu o kimse için 
Rabbi -Subhânehu ve Teâlâ- katında daha hayırlıdır. -Ey İnsanlar!- Koyun, inek ve deve gibi hayvanlar size mübah 
kılınmıştır. Bunlardan Hâmi, Bahîra ve Vasîle olarak isimlendirdiklerinizi sizlere haram kılmamıştır. Kur'an'da 
zikredilen leş, kan ve bu ikisi dışındaki haram kılınanlardan başka birşeyi haram kılmamıştır. İğrenç ve pislik olan 
putlardan uzak durun. Yüce Allah adına ya da yarattıkları adına söylenmiş yalan ve her batıl sözden uzak durun.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Beytu'l Haram'ın kutsal oluşu burada günah işleme hususunda diğer yerlerden çok daha dikkatli olunmasını 
gerektirir.
2 - Beytu'l Haram tüm zamanlarda ve her coğrafyada yaşayan Müminler için kalplerinin yöneldiği bir yer olmuştur.
3 - Hac ibadetinin dünyevî ve uhrevî faydaları insanlar içindir.
4 - Nimetlere şükretmek fakirlere karşı şefkatli olmayı gerektirir.

۳٥
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31  Yüce Allah'ın razı olduğu tek din İslam 
hariç bütün dinlerden uzak durarak, yönünüzü 
(İslam'a) çevirin. İbadette O'na hiçbir kimseyi 
ortak koşmayın. Yüce Allah'a şirk koşan kimse 
sanki gökten aşağı düşen, etlerini ve kemiklerini 
kuşların kaptığı veya rüzgârın uzak bir yere attığı 
kimseye benzer.
32  Yüce Allah tevhidi, kendisine ihlasla (ibadet 

edilmesini), putlardan ve yalan sözden sakınmayı 
emreder. Kim dinin nişanelerini tazim ederse 
-Hac ibadetleri ve hac kurbanı bundandır- elbette 
bu, Rabbine karşı kalplerin takvasından ileri 
gelir.
33  Mekke'de kestiğiniz hac kurbanlarında 

binek olarak kullanma, yünleri, doğurmaları 
ve sütleri gibi sizin için birçok faydalar vardır. 
Sizin bu faydalanmanız Yüce Allah'ın zalimlerin 
hükmünden arındırdığı Beytullah'ın civarında 
kurbanlarınızı belirli bir vakitte kesene kadar 
devam eder.
34  Geçmiş her ümmete de kurban kesme 

ibadetini meşru kıldık ki, Allah'a yakınlaşmak 
için kan akıtsınlar. Böylece Allah'ın kendilerine 
bahşettiği koyun, inek ve develeri Yüce Allah'a 
şükretmek için O'nun adını anarak keserler. -Ey 
İnsanlar!- Hak olan ilahınız tektir, O'nun hiçbir 
ortağı yoktur. Yalnızca O'na itaat ve bağlılık ile 
boyun eğin. -Ey Rasûl!- İtaatkâr olan muhlislere 
onları mutlu edecek şeyleri haber ver.
35  Yüce Allah anıldığında O'nun azabından 

korkarlar, emrine muhalefet etmekten uzak 
dururlar. Namazı tam bir şekilde eda ederler, 
kendilerine bir musibet isabet ettiğinde sabrederler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiğinden hayır yolunda 
infak ederler. 
36  Beytullah'a hediye olarak gönderilen deve ve ineği sizin için dinin alameti ve nişanesi kıldık. Onlarda sizler 

için dünyevî ve uhrevî faydalar vardır. Kaçmaması için ön bacağı bağlanıp ayakta dururken kesmek istediğinizde 
"Bismillah" deyin. -Ey bu kurbanı kesenler!- Kesildikten sonra yanı üzerine düştüğünde ondan yiyin, istemekten 
çekinen fakire ve ondan kendisine verilmesini isteyen fakire de verin. O hayvanları taşıma amaçlı kullanmayı ve 
binmeyi hizmetinize sunduysak, onları Allah'a yakınlaşmak için kesmek istediğinizde de size teslim olmaları için 
hizmetinize sunduk. Umulur ki, Yüce Allah'ın onları sizin hizmetinize verme nimetine şükredersiniz.
37  Kesmiş olduğunuz kurbanların etleri de kanları da Allah'a ulaşmaz. Ancak bu hayvanları kesme emrine 

uymanızdan dolayı itaatinizdeki takvanız Allah Teâlâ'ya yükseltilir. Aynı zamanda Yüce Allah kendisini tekbir 
edip sizi hakka muvaffak kıldığına şükretmeniz için bu hayvanları hizmetinize sunmuştur. -Ey Rasûl!- Rablerine 
ibadetlerinde ve kulları ile muamelelerinde ihsanda bulunanları kendilerini mutlu edecek şeyler ile müjdele.
38  Yüce Allah kendisine iman edenleri, düşmanlarının şerrinden muhafaza eder. Şüphesiz Yüce Allah, emanetine 

ihanet eden ve nimetlerine karşı nankörlük edenleri sevmez. Onlar bu nimetlerden dolayı Allah'a şükretmez, 
bilakis buğzeder.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Soyut hususları somut bir boyuta büründürerek örnek vermek son derece önemli ve eğitici bir maksattır.
2 - Alçak gönüllü olmak faziletlidir.
3 - İhsan, mutluluğun sebebidir.
4 - İman etmek, Allah Teâlâ'nın kulunu savunmasına ve onu korumasına sebep olur.
5 - Allah -Subhanehu ve Teâlâ- Müminleri müdafaa edeceğini beyan edip, açıklamış ve bununla kulların nefisleri 
huzur bulmuştur. Ardından kâfirlerle savaşmaları için onlara izin vermiş ve şöyle buyurmuştur:

۳٦
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39  Yüce Allah, düşmanları tarafından 
kendilerine zulmedildiğinde müşriklere karşı 
savaşmaları için Müminlere izin verdi. Şüphesiz 
Allah, düşmanlarıyla savaşmadan da Müminlere 
yardım etmeye kadirdir. Fakat hikmeti kâfirlerle 
savaşarak Müminleri sınamayı gerektirmektedir.
40  Kâfirlerin zulümle diyarlarından çıkardığı 

kimselerin bir suçu yoktu. Zulme uğrayanlar 
şöyle demişlerdi: "Bizim Rabbimiz Allah'tır. 
Ondan başka Rabbimiz yoktur." Yüce Allah 
peygamber ve Müminlere düşmanlarına karşı 
savaşmayı meşru kılmamış olsaydı; o kâfirler 
ibadet edilen yerlere saldırırlar, ruhbanların 
manastırlarını, Hristiyanların kiliselerini, 
Yahudilerin ibadethanelerini ve Müslümanların 
namaz kılmak için hazırlayıp içinde Yüce Allah'ı 
çokça andıkları mescidleri yerle bir ederlerdi. 
Şüphesiz Yüce Allah, dinine ve peygamberine 
yardım edenleri muzaffer kılar. Muhakkak ki 
Yüce Allah dinine yardım edenlere yardım etmeye 
kadirdir. Kimsenin kendisine galip gelemediği 
Azîz olandır.
41  Muzaffer kılınmak ile vadolunan bu 

kimseleri, yeryüzünde düşmanlarına karşı zaferle 
desteklesek, namazı en kâmil şekilde eda eder, 
mallarının zekâtlarını verir, dinin emrettiğini 
emreder ve yasakladığını da yasaklardı. İşlerin 
sevap ve ceza olarak karşılığı yalnızca Yüce 
Allah'a aittir.
42  -Ey Rasûl!- Kavmin seni yalanlarsa sabret, 

kavimlerinin rasûllerini yalanladığı ilk peygamber 
sen değilsin. Andolsun ki senin kavminden önce 

de Nuh'un kavmi Nuh'u, Ad kavmi Hud'u ve Semûd kavmi de Salih'i yalanlamışlardı.
43  İbrahim'in kavmi İbrahim'i, Lût'un kavmi de Lût'u yalanlamışlardı.
44  Ve Medyen halkı da Şuayb'ı yalanladı. Firavun ve kavmi de Musa -aleyhisselam-'ı yalanladı. Azgınlıklarında 

devam etmeleri için bu peygamberlerin kavimlerinden cezayı erteledim. Sonra onları azap ile yakalayıverdim. 
Düşün bakalım; benim onları cezalandırmam nasılmış. Onları küfürlerinden dolayı helâk ettim.
45  Küfür içinde yaşayan ve zalim olan nice beldeleri helak ederek, yok ettik. Böylece onların yaşadıkları yurtları 

içinde sakinleri olmayan harabe yerlere, insanların helak olması nedeniyle nice kuyular kuru ve boş bir hale 
gelmiştir. Nice süslerle bezenmiş yüksek saraylar, içinde oturanları gönderilen azaptan koruyamamıştır.
46  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in getirdiğini yalanlayan bu kimseler helâk edilmiş bu beldelerin 

eserlerini görmek için yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? Böylece akılları ile tefekkür edip ibret alırlar, onlara ait 
kıssaları öğüt almak için kulak verip, dinlerler. Asıl körlük, gözlerin kör olması değildir. Bilâkis helâk eden asıl 
körlük basiret körlüğüdür. Öyle ki, bu durumda olan kimseye ne ibret ve ne de öğüt olur.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yüce Allah için izzet ve kuvvet sıfatlarının ispatı vardır.
2 - İbadethanelerin korunması için cihadın meşru oluşu ifade edilmiştir.
3 - Dini yaşamak, Allah'ın Mümin kullarına yardım etmesine sebep olur.
4 - Kalplerin kör oluşu, Yüce Allah'ın ayetlerinden ibret almaya engel olur.

۳۷
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47  -Ey Rasûl!- Kavminden kâfir olanlar kendisi 
ile korkutuldukları azabın dünyada kendilerine 
hemen gönderilmesini ve ahiret azabının 
başlarına gelmesini istemektedirler. Yüce Allah 
onlara vadettiği bu vaadinden asla dönmez. Acele 
ettikleri azabın bir kısmı Bedir Günü başlarına 
gelmiştir. İçinde azap olan ahiretteki bir gün 
dünyadaki hesabınıza göre bin sene gibidir.
48  Küfür içinde yaşayan ve zalim olan nice 

beldelere helak edici azabı hemen göndermeyerek 
mühlet verdim. İçinde bulundukları küfrün 
artması için üzerlerine gönderilen azabı hemen 
göndermedim. Başlarına gelen yok edici 
azap ile onları aniden yakaladım. Kıyamet 
gününde onların dönüşü yalnız bana olacaktır. 
Küfürlerinden dolayı daimî bir azap ile onları 
cezalandırırım.
49  Ey İnsanlar! Ben gönderildiğim şeyi size 

ulaştırmakla görevlendirilmiş bir uyarıcıyım. 
Benim uyarım apaçıktır.
50  İşte Yüce Allah'a iman edip salih ameller 

işleyenlere, Rableri katından günahları için bir 
bağışlanma ve Cennet'te kesintisiz bir rızık vardır.
51  Yüce Allah'ı aciz bırakacaklarını düşünerek, 

ayetleri unutup, Allah'ın kendilerine azap 
etmeyeceğini zannedenler ve ayetlerimizi 
yalanlamak için çaba sarfedenler var ya, işte 
onlar Cehennem ehlidir. Dostun dostla birlikteliği 
nasıl ise onların da Cehennem ile birlikteliği öyle 
olacaktır.
52  -Ey Rasûl!- Senden önce hiçbir rasûl ve 

peygamber göndermedik ki, o Allah'ın kitabını 
okumak istediği zaman Şeytan onun bu okumasına şüphe atarak insanların zihinlerini karıştırmış olmasın. Yüce 
Allah Şeytan'ın attığı bu şüpheyi iptal eder ve ayetlerini sağlamlaştırıp pekiştirir. Yüce Allah herşeyi hakkıyla 
bilmektedir. Hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Yaratmasında, takdir etmesinde ve yönetmesinde hikmet sahibidir.
53  Şeytan peygamberin okuyuşuna şüphe atar, Allah Teâlâ da onun attığı bu şüpheyi münafıklara ve müşriklerden 

kalpleri kaskatı kesilmiş kimselere imtihan olması için bir fitne sebebi kılar. Şüphesiz ki müşrik ve münafıklardan 
zalim olan kimseler, Allah'a ve rasûlüne düşmanlık içinde olup hak ve doğruluktan uzaktırlar.
54  Yüce Allah'ın kendilerine ilim verdiği kimseler, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e indirilen Kuran'ın 

hak olduğuna kesin olarak iman etsinler. Öyle ki -Ey Rasûl!- Allah ona karşı imanları artsın ve kalpleri ona 
boyun eğip huşu içinde olsun diye onu sana vahyetmiştir. Şüphesiz Yüce Allah Kur'an'a iman edenleri ona olan 
teslimiyetlerinin karşılığı olarak eğriliğin bulunmadığı dosdoğru olan hak yola iletecektir.
55  Allah'a iman etmede küfre düşen ve rasûlünü yalanlayanlar Yüce Allah'ın sana indirdiği Kur'an hakkında 

şüphe içindedirler. Kıyamet günü yani içinde rahmet ve hayrın bulunmadığı günün azabı ansızın onlara gelene 
kadar bu hal üzere olmaya devam ederler. Kıyamet günü onlar için hayır ve rahmet yoktur.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Zülmüne dalıp, devam etmesi için zalime istidrac olarak dünya malının verilmesi ilahî bir kanundur.
2 - Yüce Allah kitabını değişiklikten, tahrif ve Şeytan'ın avanelerinin hilelerinden uzak tutarak korumuştur.
3 - Nifak ve kalbin katılığı öldürücü iki hastalıktır.
4 - İman ilmin semeresidir. Allah'ın emirlerine karşı boyun büküp huşulu olmak ise imanın semeresidir.
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56  Kıyamet günü mülk yalnızca Yüce Allah'a 
aittir. O gün onlar tehdit edildikleri azap için 
tekrardan dirilirler. Bu konuda itiraz edecek 
hiçbir kimse yoktur. Allah -Subhanehu ve Teâlâ- 
Müminler ve kâfirler arasında hükmeder. Herkese 
hak ettiğinin karşılığını verir. Yüce Allah'a iman 
edip, salih ameller işleyenler için büyük mükâfat 
olarak kesintisiz nimetleri olan Naîm Cennetleri 
vardır.
57  Allah Teâlâ'ya iman etmede kafir olup, 

rasûlüne indirdiği ayetleri yalanlayanlara gelince, 
Allah'ın Cehennem'de onları zelil kıldığı alçaltıcı 
bir azap vardır.
58  Yüce Allah'ın rızasını kazanmak ve dinini 

izzetli kılmak için vatanlarını, beldelerini terk 
eden sonra Allah yolunda cihat ederken öldürülen 
ya da ölen kimseleri Yüce Allah kesintisiz daimî 
güzel bir rızık ile Cennet'inde rızıklandıracaktır. 
Şüphesiz Allah -Subhanehu ve Teâlâ- rızık 
verenlerin en hayırlısıdır.
59  Muhakkak Allah onları razı olacakları bir 

yere koyacaktır ve orası Cennet'tir. Şüphesiz 
Yüce Allah onların niyet ve amellerini hakkıyla 
bilendir. Halîm, işlemiş oldukları hatadan dolayı 
onları cezalandırmada acele etmeyendir.
60  Allah yolunda hicret eden muhacirlerin 

Cennet'e sokulacağı ve kişinin kendisine yapılan 
eziyete misli ile mukabelede bulunmasına izin 
verilmesi ve bundan dolayı günahkâr olmayacağı 
zikredilmiştir. Bu eziyeti eden, eziyetini 
tekrarlarsa süphesiz Yüce Allah eziyete uğrayana 

yardım eder. Şüphesiz Yüce Allah, Müminlerin günahlarını affeden ve onları bağışlayandır.
61  Eziyete uğrayana Yüce Allah yardım eder. Çünkü Allah Teâlâ, dilediğini yapmaya kadirdir. Birini arttırıp 

diğerini azaltarak geceyi gündüze, gündüzü de geceye katmak O'nun kudretindendir. Şüphesiz Yüce Allah, 
kullarının söylediklerini hakkıyla işiten, yaptıklarını hakkıyla bilendir. Bunlardan hiçbir şey O'na gizli kalmaz. 
Ona karşılık olarak onları mükâfatlandıracaktır.
62  Yüce Allah'ın geceyi gündüze katması ve gündüzü geceye katması böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. 

Dini haktır, vaadi haktır, Müminlere yardımı haktır. Müşriklerin Allah'tan başkasına ibadet ettikleri putlar ise aslı 
olmayan birer batıldır. Şüphesiz Allah, zatı ile mahlûkatının üstünde, şanı yüce ve mutlak galip olan; celal, azamet 
ve ululuğu ile büyük olandır.
63  -Ey Rasûl!- Şüphesiz Yüce Allah'ın gökten yağmuru indirdiğini görmedin mi? Böylece yağmur indikten sonra 

bitkilerin bitmesi ile yeryüzü yemyeşil oldu. Yüce Allah yağmuru indirerek ve yeryüzünden bitkiyi bitirerek 
kullarına karşı lütufta bulunan, onların faydalarını en iyi bilendir. Bunlardan hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
64  Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkü yalnızca Allah’ındır. Şüphesiz Yüce Allah mutlak zengindir, 

yaratmış olduğu hiçbir mahlûkatına muhtaç olmaz. Her halukârda kendisine hamd edilendir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - İslamda hicretin yeri/değeri ve fazileti beyan edilmiştir.
2 - Misli ile cezalandırmanın caiz olduğu beyan edilmiştir.
3 - Eziyete uğrayan kimseye Allah Teâlâ'nın yardımı dünyada ya da ahirette ulaşır.
4 - İlim, işitme, görme ve uluv (üstte oluş) gibi yüce sıfatlar celaline yarışır bir şekilde Yüce Allah için ispat edilir.

۳۹
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65  - Ey Rasûl!- Allah'ın, faydalanmanız ve 
ihtiyaçlarını görmeniz için yeryüzündeki 
hayvanları ve cansız varlıkları senin ve insanların 
hizmetine sunduğunu görmez misin? Denizde emri 
ile hareket eden ve bir beldeden başka bir beldeye 
gitmenizi kolaylaştıran gemileri sizin hizmetinize 
sunmuştur. Göğü de kendi izni olmadıkça yer 
üzerine düşmemesi için tutar. Eğer düşmesi için 
izin verse hemen düşerdi. Allah, insanlara karşı 
gerçekten çok şefkatli ve merhametlidir. Öyle ki, 
kendi içlerindeki zulme rağmen bu şeyleri onların 
hizmetine sunmuştur.
66  Allah, sizi yoktan var ederek hayat 

verendir. Sonra ömürleriniz tükendiğinde sizi 
öldürecek, öldükten sonra amellerinizden dolayı 
hesaba çekmek için sizi yeniden diriltecektir. 
Yaptıklarınızın karşılığını size verecektir. 
Şüphesiz insan, Allah'ın nimetleri -apaçık 
olmasına rağmen- başkasına ibadet ederek çokça 
nankörlük eder.
67  Biz her bir millete şeriat verdik. Onlar kendi 

şeriatları ile amel ederler. -Ey Rasûl!- Müşrikler 
ve başka dinlere mensup olanlar senin şeriatin 
hakkında seninle tartışmasınlar. Sen tartışmaya 
onlardan daha hak sahibisin. Çünkü onlar 
batıl ehlidir. İnsanları ihlasla Allah'ı birlemeye 
çağır. Şüphesiz sen hiçbir eğriliğin bulunmadığı 
dosdoğru yol üzeresin.
68  Hüccet kendilerine ikame edildikten ve işleri 

Allah'a havale edildikten sonra hâlâ seninle 
tartışmaya devam ederlerse onları tehdit ederek 
şöyle de: "Allah yaptığınız her ameli hakkıyla 
bilir. Yaptıklarınızdan hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Bunlara karşılık olarak sizi cezalandıracaktır."
69  Yüce Allah kıyamet günü, din ile alakalı ayrılığa düştükleri meselelerde Mümin ve kâfir bütün kulları arasında 

hükmedecektir.
70  -Ey Rasûl!- Şüphesiz ki Yüce Allah'ın, gökte ve yerde olan her şeyi hakkıyla bildiğini bilmez misin? Göklerde 

ve yerde olan hiç bir şey O'na gizli kalmaz. Bütün bunların ilmi Levh-i Mahfuz'da kaydedilmiştir. Bütün bunların 
ilmi Yüce Allah için çok kolaydır.
71  Müşrikler, Allah'ın kendilerine ibadet edileceğine dair kitaplarında hiçbir hüccet indirmediği Allah'tan başka 

putlara taparlar. Bu hususta onların ilmî hiçbir delili yoktur. Onların tek dayanağı babalarını körü körüne taklit 
etmeleridir. Zalimler için Allah'ın azabından onları koruyacak hiçbir yardımcıları yoktur.
72  Onlara, Kur'an'dan apaçık ayetlerimizi okunduğunda kâfirlerin asık suratlı yüzlerinden, o ayetleri işittikleri 

zaman inkâr ettiklerini anlarsın. Öfkelerinin şiddetinden neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanların üzerine 
atlarlar. -Ey Rasûl!- Onlara de ki: Sizlerin öfkesi ve yüzlerinin asıklığından daha şiddetli bir şeyi haber vereyim 
mi? O, Allah'ın kâfirlerin içine gireceğini vadettiği Cehennem'dir. Onların varacağı bu yer ne kötü bir yerdir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu nimetlerinden biri de göklerde ve yerde olanları onların hizmetine 
sunmasıdır.
2 - Allah Teâlâ'nın rahmet ve şefkat sıfatları ispat edilmiştir.
3 - Allah'ın ilmi göklerde, yerde ve her iki arasında olanları kuşatmıştır.
4 - Körü körüne taklit etmek, müşriklerin Allah'a şirk koşmaya sarılmalarının sebebidir.

٤۰
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73  -Ey İnsanlar!- size bir misal verildi, onu iyice 
dinleyin ve ondan ibret alın. Şüphesiz Allah'tan 
başka ibadet ettiğiniz putlar ve diğerleri, 
acizliklerinden dolayı küçücük bir sineği dahi 
yaratamazlar. Onların hepsi sineği yaratmak 
için bir araya gelse onu yaratamazlar. Sinek 
onların üzerinde olan kokudan ya da benzeri bir 
şeyden kapsa, onu ondan kurtaramazlar. Sineği 
yaratmaktan ve ondan birşey kurtarmaktan 
aciz oldukları için ondan daha büyük birşeyi 
yaratmaktan da aciz oldukları ortaya çıkmıştır. 
-Onlar aciz olmalarına rağmen- nasıl olur da 
Allah Teâlâ'dan başkasına ibadet ederler? 
İsteyen zayıftır. O, sineğin kendisinden aldığını 
kurtarmaya güç yetiremeyen ve kendisine ibadet 
edilen puttur. Kendisinden istenilen de zayıftır. O 
da sinektir.
74  Onlar Allah'ın yaratmış olduğu bazı canlılara 

ibadet ederek Yüce Allah'ı hakkıyla tazim 
edemediler. Şüphesiz Yüce Allah güçlüdür, 
gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri yaratması 
güç ve kudretindendir. Müşriklerin ibadet ettiği 
hiçbir şeyi yaratamayan, zelil ve zayıf putların 
aksine Yüce Allah hiç kimsenin kendisine galip 
gelemeyeceği mutlak güç sahibidir.
75  Allah -Subhanehu ve Teâlâ- meleklerden 

elçiler seçer ve aynı şekilde insanlardan da elçiler 
seçer. Cebrâil gibi bazı melekleri peygamberlere 
gönderir. Allah Cebrâil'i insanlar içinden seçilen 
elçilere göndermiştir. İnsanlardan olan rasûlleri 
de insanlara gönderir. Şüphesiz Allah, müşriklerin 

rasûlleri hakkında ne söylediğini hakkıyla işitendir, risaleti/elçiliği için seçtiklerini de hakkıyla görendir.
76  Allah -Subhanehu ve Teâlâ- melekler ve insanlardan olan elçilerinin yaratılmadan önce ve vefat ettikten sonra 

üzerlerinde oldukları hali bilir. Kıyamet günü bütün işler Yüce Allah'a döner. Öyle ki kullarını yeniden diriltip, 
yapmış oldukları amellerden dolayı onlara karşılıklarını verecektir.
77  Ey Allah'a iman edenler ve Yüce Allah'ın din ile belirlediği ibadetlerle yalnızca O'na ibadet edenler! 

Namazlarınızda yalnızca Allah için rüku ve secde edin. Sadaka, akrabalık bağı gibi hayır işlerini işleyin, umulur ki 
talep edileni kazanır, korkulandan da kurtulursunuz.
78  Allah'ın vechini umarak ihlaslı bir şekilde Allah yolunda cihat edin. O, sizi seçti ve dininizi içinde şiddet ve 

zorluğun olmadığı kolaylık dini kıldı. Bu din, babanız İbrahim -aleyhisselam'ın da dinidir. Rasûl tebliğ etmekle 
sorumlu olduğu şeyi size tebliğ ederek sizin üzerinize şahit olması ve sizlerin de geçmiş ümmetlere rasûllerinin tebliğ 
ettiğine şahitlik etmeniz için Yüce Allah geçmiş kitaplarda ve Kur'an'da sizi Müslümanlar olarak isimlendirmiştir. 
Namazı en kâmil şekilde eda ederek Allah'a şükredin, mallarınızın zekatını verin, Allah'a sığının, işlerinizde ona 
itimat edin. O -Subhanehu ve Teâlâ- Müminlerden kendisini veli edinenler için ne güzel bir dost ve O'ndan yardım 
dileyen Mümin kulları için ne güzel yardımcıdır. O'nu dost edinin ki sizin dostunuz olsun. Ondan yardım dileyin 
ki size yardım etsin.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Mananın açıklanması için örnek vermenin önemine dikkat çekilmiştir. Bu husus açık bir eğitim yöntemidir.
2 - Putların en küçük canlılardan olan sineği yaratmaktan aciz kalması başka canlıları da yaratmaktan aciz 
kalacağının göstergesidir.
3 - Allah'a şirk koşulmasının sebebi Yüce Allah'ın hakkıyla tazim edilmemesidir.
4 - Allah hakkında izzet ve kuvvet sıfatlarının ispatı ve Mümin olan kimsenin bu sıfatların manalarını hatırlamasının 
önemi beyan edilmiştir.

٤۱
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