
Mü'minûn Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: İman ve imanın 
hakikati, faydaları ve imana aykırı davranmanın 
cezaları ile kâfirlerin kınanması zikredilmiştir. 
Bundan dolayı sureye Müminlerin kurtuluşa 
ermesi ve kâfirlerin kurtuluşa erememesi ile 
başlanmıştır.

 C Tefsîr:
1  Gerçekten Allah'a iman eden ve Allah'ın dini 

ile amel eden Müminler, istediklerini elde etmekle 
ve korktuklarından kurtulmakla kurtuluşa 
ermişlerdir.
2  Onlar, namazlarında yakarış halindedirler. 

Namazda onların uzuvları sükûnet bulmuş, 
kalpleri kendilerini meşgul eden şeylerden 
uzaklaşmıştır.
3  Onlar batıl, boş olan ve günah içeren söz ve 

fiillerden yüz çevirirler.
4  Onlar, nefis ve mallarındaki kusurların 

temizlenmesi için sahip oldukları malların 
zekâtını verenlerdir.
5  Onlar; zina, livata ve fuhşiyattan uzak 

durarak iffetlerini koruyanlardır. İffetli ve temiz 
olanlar onlardır.
6  Ancak eşleri veya sahip oldukları cariyeleri 

bunun dışındadır. Şüphesiz ki onlar; bunlar ile 
cinsel ilişki ve bunun dışındaki istifadelerinden 
dolayı kınanmazlar.
7  Artık kim, eşleri ve sahip olduğu cariyeleri 

dışında başka şeylerden yararlanmayı isterse işte bu kimse; Yüce Allah'ın helâl kıldığından istifade etmeyi bırakıp 
haramdan istifade ettiği için Yüce Allah'ın sınırlarını aşmış olur.
8  Onlar, Allah'ın kendilerine farz kıldığı şeyleri yerine getireceklerine dair verdikleri sözü ve kulların kendilerine 

emanet ettikleri emanetleri yerine getirenlerdir. Aynı şekilde onlar; verdikleri sözlere muhalefet etmeyen aksine 
sözlerini yerine getiren kimselerdir.
9  Onlar; namazlarını devamlı kılarak muhafaza eden, rükunları, vacipleri ve müstehapları ile vaktinde 

kılanlardır. 10  İşte bu sıfatlarla nitelenmiş olan kimseler, varislerin ta kendileridir.
11  Onlar; Cennet'in en yüce ve yüksek yerine varis olacak, orada ebedî olarak kalacaklardır. Kendilerine verilecek 

olan nimetler kesintisiz bir şekilde devam edecektir.
12  Şüphesiz biz, beşeriyetin atası olan Adem'i çamurdan yarattık. Onun toprağı; özü, yerin toprağı ile karıştırılmış 

olan bir suyun özünden alınmıştır.
13  Sonra onun neslini, doğacağı güne kadar rahime yerleşmiş olan bir nutfeden (su damlasından) yarattık.
14  Rahimde yerleşmiş olan bu nutfeden (su damlasından) sonra kırmızı alakayı/embriyoyu yarattık. Sonra bu 

embriyoyu kırmızı bir çiğnem et parçası haline getirdik. Sonra bu et parçası için sert kemikleri yarattık ve sonra 
da o kemiklere et giydirdik. Sonra onu kendisine ruhun üflenmesi ve hayata çıkarılması ile bambaşka bir varlık 
olarak inşa ettik. Yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir!
15  Ey insanlar! Sonra sizler uğrayacağınız bu aşamalardan ve ecelleriniz geldikten sonra muhakkak öleceksiniz.
16  Sonra sizler, ölümünüzün ardından yapmış olduğunuz amellerinizden hesaba çekilmek için kıyamet günü 

kabirlerinizden diriltileceksiniz. 17  Ey insanlar! Gerçekten biz, üzerinizde bazısı bazısının üzerinde olmak üzere 
kat kat yedi gök yarattık. Yarattıklarımızdan gafil olmadık ve onları asla unutmadık.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kurtuluşa ermenin vesileleri çoktur. Bunları bilmek ve bunlar hususunda hırslı 
olmak güzeldir. 2 - Yaratılış ve dinin derece derece aşamalar halinde olması ilahî bir kanundur.
3 - Yüce Allah'ın ilmi, yarattıklarını kuşatmıştır.
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18  Gökten, ne çok yağıp sellere ve ne de az olup 
kuraklığa sebep olacak, bilakis tam ihtiyacı 
karşılayan yağmuru indirdik ve bu yağmur 
suyunu, insanların ve hayvanların ondan istifade 
etmesi için yeryüzünde tuttuk. Şüphesiz biz, bu 
suyu gidermeye kadiriz. Şayet böyle yaparsak, 
onlar bu gönderdiğimiz sudan faydalanamaz hale 
gelirler.
19  Sizin için o su ile hurmalardan ve üzümlerden 

oluşan bahçeler meydana getirdik. Oralarda 
sizin için incir, nar ve elma gibi çeşitli renklerde 
ve şekillerde çok sayıda meyveler vardır ve siz 
onlardan yersiniz.
20  O su ile, sizin için Sînâ Dağı Bölgesi'nde 

meyvelerinden yağ ve yiyecek elde ettiğiniz zeytin 
ağacını meydana getirdik.
21  Ey insanlar! Deve inek ve koyunlarda Yüce 

Allah'ın kudreti ve bahşetmiş olduğu lütfu 
hakkında sizler için delil olacak pek çok ibretler 
vardır. Biz, bu hayvanların karınlarında içenlere 
içimi kolay hâlis bir süt içirmekteyiz. Onlarda 
üzerine binmek, yünlerinden yararlanmak ve 
etlerinden yemek gibi sizin için pek çok faydalar 
vardır.
22  Karada develerin üzerinde ve denizde ise 

gemilerde taşınmaktasınız.
23  Biz, Nûh -aleyhisselam-'ı kendilerini Allah'a 

davet etmesi için kavmine gönderdik. O, onlara 
şöyle dedi: "Ey Kavmim! Sadece Allah'a ibadet 
edin. Sizin O'ndan başka hak bir ilâhınız yoktur. 
Emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından 
kaçınmak suretiyle Allah'tan korkmaz mısınız?"

24  Nuh'un kavminden, Yüce Allah'a iman etmeyip, kâfirlerden olan ileri gelenleri, kendilerine tabi olan halkın 
geneline şöyle dediler: "Peygamber olduğunu iddia eden bu kimse, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. 
O, sizin üstünüzde bir hüküm ve üstünlük kurmak istiyor. Eğer Allah bize bir elçi göndermek isteseydi bu elçiyi 
meleklerden gönderir, insanlardan göndermezdi. Biz, onun iddia ettiği bu şeyi bizden önce gelmiş olan atalarımızdan 
da işitmedik."
25  "O, kendisine delilik isabet eden ve bundan dolayı ne dediğini bilmeyen bir adamdan başka bir şey değildir. 

Onun, insanların yanındaki durumu iyice ortaya çıkıncaya kadar bekleyin." dediler.
26  Nûh -aleyhisselam- şöyle dedi: "Rabbim! Beni yalanlamaları sebebi ile onlardan intikam alarak onlara karşı 

bana yardım et!"
27  O'na: Gemiyi nasıl yapacağını sana gösterdiğimiz ve öğrettiğimiz gibi yap! Onların, helâk edeceğimize dair 

emrimiz sana gelip de su, kuvvetle ekmek pişirilen tandırdan kaynayıp taşınca nesillerinin devam etmesi için 
gemiye yaşayan her varlıktan dişi ve erkek olmak üzere birer çift al. Hanımın ve oğlun gibi aleyhlerinde helâk 
olunacaklarına dair söz verilmiş olanlar dışında kalan aileni gemiye bindir. Kâfir olup, zulmeden zalimlerin helâk 
edilmekten kurtulması için bana hitapta bulunma! Onlar, kaçınılmaz olarak tufanın suyunda boğularak helâk 
edileceklerdir." diye vahyettik.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yüce Allah'ın kulları üzerindeki lütfu, yağmuru indirmesinde ve kullarının bununla faydalanmasında açıkça 
ortaya çıkmaktadır.
2 - Zeytin ağacının konumu önemine işaret edilmiştir (ki o, mübarek bir ağaçtır).
3 - Müşriklerin, putların ilahlığına inanıp da bir insanın peygamberliğini yalanlamaları, onların ne kadar akılsız 
olduklarının delilidir.
4 - Ümmetleri, peygamberlerini yalanladığı zaman Yüce Allah'ın peygamberlerine yardım gönderdiği bir gerçektir.

٤۳
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28  Sen ve seninle birlikte kurtulan Müminler 
ile gemiye bindiğin zaman şöyle de: "Kâfir olan 
kavmi helâk ederek bizleri onlardan kurtaran 
Allah'a hamdolsun."
29  Ve yine şöyle de: "Rabbim! Beni mübarek 

bir yere indirip, kondur. İndirenlerin/konuk 
edenlerin en hayırlısı sensin!"
30  Nuh -aleyhisselam- ve beraberindeki 

Müminlerin kurtulmasında, kâfirlerin helâkında, 
peygamberlerimize yardım etmeye ve onları 
yalanlayanları helâk etmeye kadir olduğumuza 
dair apaçık deliller vardır. Şüphesiz biz, 
Müminin kâfirden ve itaat edenin isyan edenden 
ayrılması için Nuh -aleyhisselam-'ın kendilerine 
gönderilmesi ile Nuh Kavmi'ni imtihan etmişizdir.
31  Nuh Kavmi'nin helâk edilmesinden sonra 

başka ümmet meydana getirdik.
32  Onların içinden kendilerini Allah'a davet 

etmesi için bir peygamber gönderdik. O 
peygamber onlara şöyle dedi: "Kendisinden 
başka hak ilah olmayan Allah Teâlâ'ya ibadet 
edin. Yasaklarından kaçınıp emirlerini yerine 
getirerek Allah'tan sakınmaz mısınız?"
33  O peygamberin kavminden Allah'ı inkâr eden, 

ahireti ve ahiretteki sevabı ve cezayı yalanlayan 
ve dünya hayatında nimetlerden kendilerine 
bolca verdiğimiz zalimler; kendilerine tabi 
olanlara ve insanlara şöyle dediler: "Bu; sizin 
yediklerinizden yeyip içtiklerinizden içen ve sizin 
gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizden 
üstün ayrı bir özelliği yoktur ki o, size rasûl olarak 
gönderilmiş olsun!"
34  Eğer sizin gibi bir insana itaat ederseniz, işte o zaman hüsrana uğrarsınız. İlahlarınızı terk ettiğiniz ve size bir 

üstünlüğü olmayan kimseye tabi olduğunuz için hiçbir şeyden istifade edemezsiniz.
35  Peygamber olduğunu iddia eden bu kimse, size; sizler ölüp de toprak ve çürümüş kemik olduktan sonra 

kabirlerinizden dirilmiş olarak çıkacağınızı mı vadediyor. Bu akledilebilir mi hiç?
36  Ölümünüzün ardından çürümüş kemik ve toprağa dönüştükten sonra kabirlerinizden diri olarak çıkmak 

gerçekten çok uzak bir vaaddir!
37  Onlar; "Hayat, dünya hayatından başka bir şey değildir. Ahiret hayatı yoktur. Yaşayan canlılar ölür ve 

tekrardan diriltilmezler. Onların ardından başkaları doğar ve (ölünceye kadar) yaşarlar. Bizler, kıyamet günü 
ölümümüzden sonra hesabın görülmesi için (kabirlerimizden) çıkacak değiliz!" dediler.
38  Size, rasûl olarak gönderildiğini iddia eden bu adam, ortaya attığı iddiası ile Allah hakkında yalan uyduran bir 

adamdır. Bizler ona iman etmiyoruz.
39  Peygamber şöyle dedi: "Rabbim! Beni yalanlamaları sebebi ile onlardan intikam alarak onlara karşı bana 

yardım et!"
40  Yüce Allah, onun duasına icabet ederek şöyle buyurdu: "Pek yakında senin getirdiklerini yalanlayanlar, 

yalanlamalarından dolayı pişman olacaklardır!"
41  İnatlarından dolayı azabı hak etmeleri sebebi ile onları şiddetli bir çığlık yakalayıverdi. Böylece helâk, onları 

selin (alıp biriktirdiği) çer çöp taneleri haline getirdi. Zalim kavim helak olsun!
42  Onların helâkından sonra, Lût -aleyhisselam-'ın kavmi, Şuayb -aleyhisselam-'ın kavmi ve Yunus -aleyhisselam-

'ın kavmi gibi başka kavimler ve ümmetler meydana getirdik.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yüce Allah'ın bahşettiği nimetlere hamdetmenin gerekliliği beyan edilmiştir.
2 - Dünyada zevk, refah ve lüks içerisinde yaşamak; hak hususunda gaflete düşmenin ve hak karşısında 
büyüklenmenin sebeplerindendir. 3 - Kâfir kimsenin sonu, pişman olmak ve hüsrana uğramaktır.
4 - Zulüm, Yüce Allah'ın rahmetinden uzak olmaya sebep olur.

٤٤
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43  Yalanlayan bu ümmetlerden herhangi 
biri, hangi vesilelere sahip olursa olsun; helâk 
edilmeleri için belirlenmiş olan vaktin önüne 
geçemez ve onu geciktiremez.
44  Sonra peygamberlerimizi birbiri ardınca 

gönderdik. Her ümmete kendilerine gönderilen 
peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de 
onları birbiri ardından helâk ettik de helak 
edilmiş olan bu ümmetlerden geriye, Rablerinden 
peygamberlerinin getirdiklerine iman etmeyen 
bir toplumun helak edildiğine dair insanların 
konuştuğu (ibretlik) olaylardan başka bir şey 
kalmadı.
45  Sonra, Musa ve kardeşi Harun'u dokuz ayet 

(âsâ, el, çekirge, bit, kurbağa, kan, tufan, kıtlık 
ve mahsullerin azalması) ve açık deliller ile 
gönderdik.
46  O ikisini Firavun'a ve kavminin ileri 

gelenlerine gönderdik. Bunun üzerine onlar 
büyüklendiler, Musa ve Harun'a iman etmeyi 
kabul etmediler. Onlar; zulüm ve eziyet ile 
insanlara üstünlük taslayan bir topluluktu.
47  "Onların bize üstün olacakları bir meziyetleri 

olmadığı ve kavimleri (İsrailoğulları) de bize 
boyun eğip itaat eden kimseler olduğu halde 
bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz?" dediler.
48  O ikisinin Allah katından getirdiklerini 

yalanladılar. Yalanlamaları sebebi ile boğularak 
helâk edilenlerden oldular.
49  Andolsun biz Musa'ya, kavmini hakka 

iletmesi ve onların bu hak ile amel etmeleri arzusu 
ile Tevrat'ı verdik.

50  Meryem'in oğlu İsa'yı ve annesi Meryem'i kudretimize delalet eden birer ayet kıldık. Meryem, ona babasız 
olarak hamile kaldı. Biz, o ikisini yüksek, akarsuyu olan, düzgün ve meskun bir yere yerleştirdik.
51  Ey Peygamberler! Sizin için helâl kıldığım şeylerden yemesi hoş ve tatlı olanları yiyin ve şeriate uygun salih 

ameller işleyin. Şüphesiz ben, amel eden kimsenin amelini çok iyi bilenim. Sizin amellerinizden hiçbir şey bana gizli 
kalmaz.
52  Ey Peygamberler! Şüphe yok ki sizin dininiz tek bir dindir, o da İslam'dır ve ben, sizin Rabbinizim. Sizin benim 

dışımda bir Rabbiniz yoktur. O halde emirlerimi yerine getirip yasaklarımdan kaçınarak benden sakının (korkun).
53  Peygambelere tabi olanlar, onlardan sonra dinde ayrılığa düşüp fırkalar ve gruplar haline geldiler. Her grup, 

Allah katında kendisinden razı olunan din olduğuna inanarak kendi dini ile böbürlenmekte ve kendisi dışındakileri 
dikkate almamaktadır.
54  Ey Peygamber! Azap kendilerine ininceye kadar onları içinde bulundukları cehalet ve şaşkınlık içerisinde 

bırak!
55  56  Elindeki ile sevinip duran bu gruplar dünya hayatında kendilerine vermiş olduğumuz mal ve evlatları hak 

ettikleri iyiliklerin bir an önce verilmiş karşılığı mı zannediyorlar? Hayır! Durum onların zannettiği gibi değildir. 
Biz onlara, bunları ancak bir oyalama ve onları bu şekilde tutmak için veriyoruz. Fakat onlar, bunun farkında 
değillerdir.
57  Şüphesiz imanları ve ihsanları (iyilikleri) ile Rablerinin (korkusundan) titreyenler,
58  O'nun kitabının ayetlerine iman edenler,
59  Ve onlar Rablerini birleyip O'na hiçbir şeyi şirk koşmayanlardır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Büyüklenmek, hakka muvaffak kılınmaya engel olan bir durumdur.
2 - Helâl ve temiz şeyleri yemenin, kalp ve amellerin güzel ve düzgün olmasına etkisi vardır.
3 - Bütün peygamberlerin dini ve daveti tevhid (Allah'ı birlemek) dir.
4 - Fâcir bir kimsenin nimetlendirilmesi ona bir ikram değil; ancak onu bir oyalamadır.

٤٥
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60  Onlar; iyi ameller işlemekte gayret sarfeden 
ve salih amellerle Allah'a yakınlaşan kimselerdir. 
Onlar; kıyamet günü Allah'a döndüklerinde 
infaklarının ve salih amellerinin Allah tarafından 
kabul edilmemesinden korkarlar.
61  İşte bu yüce özellikler ile sıfatlanmış olanlar; 

salih amelleri işlemek hususunda acele edenlerdir. 
Bu hususta yarışırlar. Bundan dolayı (hayırlı 
amelleri işlemekte) diğerlerini geçmişlerdir.
62  Hiçbir nefse güç yetireceğinden başka 

amelleri yüklemeyiz. Katımızda her amel eden 
kimsenin amelini kaydettiğimiz, içerisinde hiçbir 
şüphe olmaksızın sadece hak ile konuşan bir kitap 
vardır. Onlar, ne iyilikleri eksiltilerek ve ne de 
kötülükleri arttırılarak bir haksızlığa uğratılırlar.
63  Bilakis o kâfirlerin kalpleri, hakkı söyleyen 

bu kitap ve kendilerine indirilen kitap 
hususunda gaflet içerisindedir. Onların, üzerinde 
bulundukları küfürden başka yapmakta oldukları 
başka amelleri de vardır.
64  Onların, dünyada refaha erdirilmiş olanlarını 

kıyamet günü azap ile yakaladığımız zaman; onlar, 
imdat dileyerek seslerini feryat ile yükseltirler.
65  Allah'ın rahmetinden ümit kesmeleri için 

onlara şöyle denir: "Bugün feryat etmeyin 
ve yardım dilemeyin. Şüphesiz sizi, Allah'ın 
azabından alıkoyacak bir yardımcınız yoktur."
66  Yüce Allah'ın kitabının ayetleri dünyada size 

okunuyordu, fakat sizler bunları işittiğinizde 
ondan hoşlanmayarak yüz çeviriyordunuz.
67  Harem (Kâbe) ehli olduğunuzu iddia ederek 

insanlara karşı büyüklük taslayarak bunu 
yapıyordunuz. Sizler Harem ehli değilsiniz; çünkü oranın ehli, takva sahipleridir. Sizler, geceleyin onun etrafında 
kötü sözler söylüyor ve onu yüceltmiyorsunuz. 68  O müşrikler, iman etmeleri ve içindekiler ile amel etmeleri için 
Yüce Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa onlara, kendilerinden önce gelmiş 
olan atalarına gelmeyen bir şey mi geldi de ondan yüz çevirdiler ve onu yalanladılar?
69  Yoksa onlar; Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Allah'ın kendilerine gönderdiği elçisi olduğunu 

bilemediler de mi onu inkâr ediyorlar? Şüphesiz onlar; onu, onun doğruluğunu ve güvenilirliğini bilip anlamışlardır. 
70  "Hayır! O, delidir." dediler ve O'nu kesin bir şekilde yalanladılar. Aksine, o Peygamber, onlara Allah'tan geldiği 

hususunda hiçbir şüphe olmayan hakkı getirmiştir. Onların çoğu kendi nefislerinden bir haset ve batıllarına karşı 
bir taassup ile haktan hoşlanmazlar ve hakka karşı buğz ederler.
71  Eğer Allah; işleri, onların nefislerinin arzuladığı gibi düzenlemiş olsaydı, işlerin akibetleri ve idaresi hakkında 

neyin doğru ve neyin de yanlış olduğu hususundaki cehaletleri sebebi ile gökler, yer ve bu ikisinde bulunan her şey 
bozguna uğrardı.
72  Ey Rasûl! Yoksa sen, kendilerine getirdiğin şeyin karşılığında onlardan bir karşılık mı istedin ki bu durum 

onları daveti reddeden kimseler haline getirdi? (Hayır) Sen böyle bir şey yapmadın. Rabbinin sana vereceği 
karşılık, onların ve onların dışındakilerin sana vereceklerinden daha hayırlıdır. Allah -Subhanehu ve Teâlâ- rızık 
verenlerin en hayırlısıdır. 73  Ey Rasûl! Muhakkak ki sen, onları ve diğerlerini içerisinde hiçbir eğrilik olmayan 
dosdoğru yola davet ediyorsun ki o yol; İslam yoludur.
74  Ahiret gününe ve oradaki hesap, ceza ve mükâfata iman etmeyenler; İslam yolundan yüz çevirip, eğri olan 

yollara sapmıştır. Bu saptıkları eğri yol onları ateşe ulaştıracaktır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Mümin kimse, yaptığı salih amellerin kabul edilmemesinden dolayı son derece 
korku ve endişe içindedir. 2 - Kullar güç yetiremedikleri şeylerle sorumlu tutulmayarak kendilerine merhamet 
edilmiştir. 3 - Lüks bir yaşam; istikamet üzere olmaya engel olur ve helâk edilmeye sebebiyet verir.
4 - İnsan aklının, kendi yararına olan pek çok şeyi idrak edemediği beyan edilmiştir.
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75  Eğer onlara rahmet etseydik ve onlardaki 
kıtlık ve açlığı gidermiş olsaydık, yine de onlar 
tereddüt edip bocalayarak haktan sapmaya 
devam eder dururlardı.
76  Biz, onları musibet çeşitleri ile imtihan ettik 

de onlar; Rablerine boyun eğip itaat etmediler 
ve musibetlerin indiği anda kendilerinden bu 
musibetlerin kaldırılması için huşu ile O'na 
yalvarmadılar.
77  Sonunda onların üzerlerine şiddetli bir azap 

kapısı açtığımız zaman onlar feraha kavuşmaya 
ve hayra dair bütün ümitlerini kaybetmiş olurlar.
Öldükten sonra dirilmeyi, hakkıyla işiten, gören 
ve akleden kimseler asla inkâr etmezler. Bunun 
ardından Allah Teâlâ, bu kimselere bahşetmiş 
olduğu nimetlerini hatırlatarak şöyle buyurur:
78  Ey öldükten sonra dirilmeyi yalanlayanlar! 

Allah -Subhanehu ve Teâlâ- size; işitmeniz için 
kulaklar, görmeniz için gözler ve anlamanız için 
kalpler verdi. Bununla birlikte sizler, O'nun 
size vermiş olduğu bu nimetlere ne kadar az 
şükrediyorsunuz.
79  Ey insanlar! Yeryüzünde sizi yaratan O'dur. 

Kıyamet gününde hesap ve karşılık için sadece 
O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız.
80  Yaşatan (dirilten) sadece O'dur, O'nun dışında 

dirilten yoktur. Yine öldüren de O'dur, O'nun 
dışında bir öldüren yoktur. Karanlık ve aydınlık; 
uzun ve kısa olmak üzere gece ve gündüzün birbiri 
ardınca gelmesi de O'na aittir. O'nun kudretini, 
yaratmada ve idaresinde tek olduğunu akletmiyor 

musunuz? 81  Aksine atalarının ve geçmişlerinin küfürde dedikleri gibi dediler.
82  (Öldükten sonra dirilmeyi) Uzak görüp, inkâr ederek şöyle dediler: "Ölüp toprağa dönüşüp çürümüş kemikler 

haline geldikten sonra hesap için diriltilecek miyiz?"
83  Bize ve daha önce de atalarımıza ölümden sonra diriltileceğimiz vadedilmişti. Biz, bu vaadin gerçekleşeceğini 

düşünmüyoruz. Bu; eskilerin boş sözlerinden ve yalanlarından başka bir şey değildir.
84  Ey Rasûl! Öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden o kâfirlere de ki; "Eğer ilminiz var ise (söyleyin bakalım) bu 

yeryüzü ve ondakiler kime aittir?"
85  Onlar: "Yeryüzü ve yeryüzünün üzerindekiler Allah'a aittir." diyeceklerdir. Onlara de ki: "Yeryüzü ve 

yeryüzünün üzerindekilerin kendisine ait olduğu Allah'ın, ölümünüzden sonra sizleri diriltmeye kadir olduğunu 
düşünmez misiniz?"
86  Onlara de ki: "Yedi göğün Rabbi kimdir? Kendisinden daha büyük yaratılmış varlık olmayan yüce arşın Rabbi 

kimdir?"
87  Şöyle diyeceklerdir: "Yedi gök ve yüce arş, Allah'ın mülküdür." O halde onlara de ki; "Azabından selâmete 

ermek için emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınarak Allah'tan korkmaz mısınız?"
88  Onlara de ki: "Eğer ilminiz varsa söyleyin bakalım. Her şeyin mülkünü elinde bulunduran, mülkündeki hiçbir 

şeyin O'nun mülkünün dışına çıkıp ayrılamadığı, kullarından dilediğini koruyup, yardım eden, hakkında kötü bir 
şey dilediği kimsenin kendisinden kaçamadığı ve (azap ettiğinde) azabını savamadığı kimdir?"
89  Her şeyin mülkü Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın elindedir, diyeceklerdir. O halde de ki: "Bunu ikrar ettiğiniz 

halde nasıl oluyor da aklınız gidiyor ve O'nun dışındakilere ibadet ediyorsunuz?"

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kâfirlerin, nimetlere itibar etmemesi yahut üzerlerindeki cezalardan 
ibret almamaları onların fıtratlarının bozuk olduğuna delildir. 2 - Nimetlere nankörlük etmek, kâfirlerin 
özelliklerindendir. 3 - Kör taklite tutunmak, hakka ulaşmaya engel olur. 4 - Rububiyet tevhidini ile birlikte uluhiyet 
tevhidini kabul etmemek, kişiyi (amellerinin iptal edilmesinden ve ateşe girmekten) kurtaramaz.

٤۷
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90  Durum onların iddia ettiği gibi değildir. 
Aksine biz onlara, içerisinde şüphe olmayan 
hakkı getirdik. Onlar ise Allah hakkında O'nun 
bir çocuğu ve ortağı olduğu iddiasında bulunarak 
(hakkı) yalanlamaktadırlar. Allah, onların 
söylediklerinden berîdir, yücedir, büyüktür.
91  Kâfirlerin iddia ettikleri gibi Allah, bir evlat 

edinmemiştir ve O'nunla birlikte başka hak bir 
ilah da yoktur. Eğer O'nunla birlikte başka bir 
hak ilah daha olsaydı, her mabud (ibadet edilen) 
yaratılmışlardan kendi nasibine düşen ile gider 
ve onlardan bazısı diğerine üstün gelirdi. Alemin 
nizamı da altüst olurdu. Gerçekte ise böyle bir şey 
vuku bulmamıştır. Allah'tan başka hak bir mabud 
(ibadet edilen) yoktur. O; müşriklerin O'nu 
vasfettikleri gibi bir çocuğu ve ortağı olmasından 
beridir (münezzehtir), yücedir.
92  O (Allah); yaratmış olduklarından tüm 

gözükmeyen varlıkları, duyu organları ile 
algılanan ve müşahede edilen her şeyi hakkıyla 
bilendir. Bunlardan hiçbir şey O'na gizli kalmaz. 
Allah; bir ortağı olmasından münezzehtir, 
yücedir. 93  Ey Rasûl! De ki: "Rabbim! Eğer o 
müşriklere vadettiğin azabı bana göstereceksen;"
94  "Rabbim! Eğer onları cezalandıracaksan ve 

ben de buna şahit olacaksam; bu durumda beni, 
onların içerisinde bulundurma! Yoksa onlara 
isabet eden azap bana da isabet eder."
95  Şüphesiz biz; azaptan onlara vadetmiş 

olduğumuzu senin görüp müşahede edeceğin 
şekilde sana göstermeye kadiriz. Biz bunu ve 
bunun dışındakileri yapmaktan aciz değiliz.
96  Ey Rasûl! Sana kötülük yapanı görmezden gelerek ve onun ezasına karşı sabredek en güzel şekilde sav. Biz; 

onların şirk ve yalan ile vasfetmelerini ve seni, sihir ve deli olmak gibi sana yakışmayacak şeyler ile nitelemelerini 
en iyi şekilde bilmekteyiz. 97  Ve de ki: "Rabbim! Şeytanların vesveselerinden, kışkırtmalarından sana sığınırım!" 
98  "Ve Rabbim ben, işlerimde onların benim yanımda olmalarından sana sığınırım."
99  O müşriklerden birine ölüm gelip de kendisine inen şeyi bizzat görünce ''Ömründen geçip giden zamana ve 

Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime! Rabbim! Beni dünya hayatına geri döndür!
100  "Belki ben, dünya hayatına dönersem salih ameller işlerim." der. (Ona;) "Hayır asla! Bu durum, senin istediğin 
gibi değildir." (denir). Şüphesiz onun söylediği (boş) bir sözdür. Eğer o, dünya hayatına geri döndürülecek olsaydı; 
verdiği sözü yerine getirmezdi. Vefat ettirilen bu kimseler yeniden diriliş gününe kadar dünya ile ahiretin arasında 
berzah aleminde olacaklar ve terk ettikleri şeyleri elde etmek ve ifsad etttikleri şeyleri düzeltmek için dünyaya geri 
dönemeyeceklerdir. 101  Görevli olan melek (İsrafil -aleyhisselam-), kıyameti ilan eden Sûr'a ikinci kez üflediğinde; 
ahiret gününün korkuları ile meşgul olmaları sebebi ile onların birbirlerine karşı övündükleri soy bağı kalmaz. 
Kendilerini ilgilendiren şeyle meşgul olmaları sebebi ile birbirlerine hiçbir şey soramazlar.
102  Kimlerin iyilikleri (sevapları) kötülüklerine üstün gelerek, tartıları ağır gelirse; işte istediklerine kavuşup 
korktuklarından uzaklaştırılarak kurtuluşa erenler bunlardır.
103  Kimlerin de kötülükleri iyiliklerine (sevaplarına)/üstün gelmesi ile tartıları hafif gelirse; işte kendilerine zarar 
verecek şeyleri yapıp iman etmek ve salih amel işlemek gibi fayda verecek şeyleri terk ederek kendi nefislerine 
yazık edenler bunlardır. Bunlar, Cehennem'de ebedî olarak kalacaklar ve oradan çıkamayacaklardır.
104  Ateş onların yüzlerini yakacaktır. Somurtmalarının şiddetinden dolayı alt ve üst dudakları yanıp büzülür.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kâinatın bir sistem üzere işlemesi Yüce Allah'ın bir ve tek olduğuna delildir.
2 - Yüce Allah'ın ilmi, her şeyi kuşatmıştır. 3 - Kötülük yapan bir kimseye iyilik ile karşılık vermek; İslam'ın 
düşmana etki eden güzel ve yüce adabındandır. 4 - Şeytan'ın vesveselerinden ve kışkırtmalarından Yüce Allah'a 
sığınmanın zarurî olduğu beyan edilmiştir.

٤۸
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105  Bir azarlama olarak onlara şöyle denir: 
"Dünya'da iken Kur'an'ın ayetleri size 
okunmuyor muydu ve sizler, onu yalanlamıyor 
muydunuz?"
106  Şöyle dediler: "Rabbimiz! Senin bildiğin 
gibi isyankârlığımız bize üstün gelmişti ve bizler, 
haktan sapan bir bir kavim olmuştuk."
107  Onlar şöyle derler: "Rabbimiz! Bizi ateşten 
çıkar! Daha önce üzerinde olduğumuz küfür ve 
sapıklığa yeniden dönecek olursak; işte o zaman 
biz kendilerine zulmeden zalimlerden oluruz ve 
mazeretimiz de kesilip sona erer."
108  Yüce Allah şöyle buyurur: "Aşağılanmış bir 
şekilde ateşte kalın ve benimle konuşmayın."
109  Çünkü kullarımdan bana iman eden bir 
grup: "Rabbimiz! Biz sana iman ettik, bizim 
günahlarımızı bağışla ve bize rahmetinle 
merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı 
sensin." derlerdi.
110  Sizler, Rablerine davet eden Müminleri alay 
konusu edinerek onlarla dalga geçiyordunuz. 
Ta ki onlar ile alay etmek ile meşgul olmanız 
size, Allah'ın zikrini (O'nu hatırlayıp anmayı) 
unutturdu. Siz, dalga geçerek ve alay ederek 
onlara gülüyordunuz.
111  Şüphesiz ben; iman eden bu kullarımı Allah'a 
itaat hususunda ve sizden gördükleri eziyetlere 
karşı sabrettikleri için kıyamet günü Cennet ile 
ödüllendireceğim.
İfsad ettikleri şeyleri ıslah etmek için Dünya'ya 
tekrardan dönmek istediklerinde, Yüce Allah, 
gerçekten bunu yapmayı isteyen kimseler 

olsaydınız sizlere tevbe etmeniz için gereken ömrü vermiştim diyerek bir hatırlatmada bulunmuş ve ardından 
şöyle buyurmuştur: 
112  Allah onlara şöyle diyecek: "Yeryüzünde kaç yıl kaldınız ve orada ne kadar vaktinizi zayi ettiniz?"
113  Onlar şu sözleri ile cevap vererek: "Bir gün yahut bir günün bir kısmı kadar kaldık. Günleri ve ayları sayanlara 
sor." diyecekler. 114  Yüce Allah "Şayet kaldığınız sürenin ne kadar olduğunu hakkıyla bilseydiniz, Dünya hayatında 
itaatte sabırlı olmanın kolay olacağı az bir zaman kaldığınızı anlardınız."
115  Ey insanlar! Sizi, bir hikmeti olmaksızın, sevap ve cezanın olmadığı hayvanlar gibi boş yere yarattığımızı, hesap 
ve ceza için kıyamet günü bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
116  Yarattıklarının sahibi olan ve onlar hakkında dilediği gibi tasarrufta bulunan Allah Teâlâ bütün noksanlıklardan 
münezzehtir. O; Hak'tır; O'nun vaadi haktır; sözü haktır ve O'nun dışında başka hak bir mabûd (ilah) yoktur. O; 
yaratılmışların en yücesi olan yüce Arş'ın Rabbi'dir. O halde yaratılmışların en yücesi olan yüce Arş'ı yaratan 
Allah, her şeyden, yücedir.
117  Kim; Allah ile beraber, ibadete layık olduğuna dair hiçbir delil bulunmayan başka bir mabuda (ilâha) ibadet 
ederse, (Yüce Allah'ın dışında ibadet edilen her mabudun durumu böyledir) onun yaptığı bu kötü amelin cezası 
Allah Teâlâ'nın katındadır. O; ona azap ederek bu yaptığının karşılığını verecektir. Gerçek şudur ki, Allah; kâfirleri 
istediklerini elde etmeye ve korktuklarında da kurtulmaya ulaştırmayacaktır.
118  Ey Peygamber! De ki;"Rabbim! Benim günahlarımı bağışla ve rahmetinle bana merhamet et. Sen; merhamet 
edenlerin en hayırlısısın ve günah sahibinin tevbesini kabul edensin."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kâfir kimse, Allah katında aşağılanmıştır. 2 - Salih kimseler ile alay etmek 
büyük bir günahtır. Bu günahı işleyen kimse azap olunmayı hakeder. 3 - Ömrü zayi etmek, küfrün sebep olduğu 
şeylerdendir. 4 - Dua esnasında Yüce Allah'a senâda bulunmak; dua adabındandır. 5 - Allah Teâlâ, bu sureye 
Müminlerin kurtuluş özelliklerini sayarak başlamış, kâfirlerin hüsrana uğramaları ve kurtuluşa ulaşamayacakaları 
zikri ile bitirmiştir. Bu son derece uygun olmuştur.

٤٩
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Nûr Suresi
Medine'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Müslüman toplumun 
iffet, örtünmesine, saflığına ve zinanın 
sebeplerinden korunmasına vurgu yapılmış ve 
münafıkların bu fuhşiyatı yaymak hususundaki 
tuzakları anlatılmıştır.

 C Tefsîr:
1  Bu; indirmiş olduğumuz, hükümleri ile amel 

etmeyi farz kıldığımız ve düşünüp içerisindeki 
hükümler ile amel edesiniz diye içerisinde apaçık 
ayetler indirdiğimiz bir suredir.
2  Bekâr olup zina eden kadın ve erkekten 

her birine yüz değnek vurun. Eğer Allah'a ve 
ahiret gününe iman ediyorsanız sakın zina 
eden o iki kimseye karşı duyduğunuz acıma ve 
merhamet duygusu sizleri o ikisine had cezasını 
uygulamamaya yahut bu cezayı onlardan 
hafifletmeye sevk etmesin ve haddin uygulandığı 
esnada bunu teşhir etmek ve hem zina eden o 
iki kimseyi, hem de diğerlerini böyle bir günahı 
işlemekten caydırmak için Müminlerden bir 
topluluk da orada hazır bulunsun.
3  Yüce Allah zinanın çirkinliğini, dolayısıyla 

zinaya alışan bir erkeğin ancak kendisi gibi zina 
eden ya da kendisiyle evlenilmesi caiz olmayıp 
zinadan da sakınmayan müşrik bir kadınla 
evlenmek isteyeceğini zikretmiştir. Aynı şekilde 
zinaya alışan bir kadının da ancak kendisi gibi 
zina eden ya da kendisiyle evlenilmesi caiz 
olmayan ve zinadan da sakınmayan müşrik bir 
erkek ile evlenmek isteyeceğini zikretmiştir. Zinakâr kadınla evlenmek ve zinakâr erkeği evlendirmek Müminlere 
haram kılınmıştır. 4  Ey Hakim ve Kadılar! Kadınlardan iffetli olan kimselere (aynı şekilde iffetli erkeklere de) zina 
iftirasında bulunup sonra attıkları bu zina iftirasına dair dört şahit getirmeyenlere seksen değnek vurun ve onların 
şahitliklerini ebediyen kabul etmeyin. İşte iffetli olan kimselere iftira atanlar, Allah'a itaatten çıkmış kimselerdir. 
5  Ancak bundan sonra Allah'a tevbe edip amellerini düzeltenler bunun dışındadır. Şüphesiz Allah; onların 

tevbelerini ve şehadetlerini kabul eder. Şüphesiz Allah, kullarından tövbe edenlere karşı çok bağışlayıcı ve onlara 
karşı çok merhametlidir. 6  Eşlerine zina isnadında bulunup da isnad ettikleri şeyin doğruluğuna dair kendilerinden 
başka şahitleri olmayan erkeklere gelince, onlardan (eşini zina etmekle itham eden) birinin, eşine nispet ettiği zina 
isnadında doğru söylediğine dair Allah adına dört defa şahitlik etmesi gerekir. 7  Sonra, eğer hanımına isnad ettiği 
zina iddiasında yalan söylüyorsa kendisine beddua ederek beşinci şahitliğinde Allah'ın lanetinin kendi üzerine olması 
için şahitlik etmesidir. 8  Bu şekilde kadın, had cezasının kendisine uygulanmasını hak eder. Eğer kadın, kendisine 
zina isnadında bulunan kocasının yalan söylediğine dair Allah adına dört kere şahitlik (yemin) ederse bu durum 
kadını had cezasından uzaklaştırır. 9  Sonra eğer koca, hanımına isnad ettiği zina iddiasında doğru söylüyorsa; bu 
durumda kadın, kendisine beddua ederek beşinci şahitliğinde Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dileyerek 
şahitlik (yemin) eder. 10  Ey insanlar! Eğer Allah'ın size olan ihsanı ve rahmeti olmasaydı ve kullarından tevbe 
edenlerin tevbesini çokça kabul eden, idare etmesinde ve dininde hikmet sahibi olmasaydı; günahlarınıza karşılık 
olarak sizi cezalandırmakta acele eder ve sizi bu cezalandırma ile rezil rüsva ederdi.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Büyük işlerle alakalı söze giriş konuşması ile başlamak, o işlerin ne kadar büyük 
olduğunu haber verir. 2 - Zina eden kimse; Müslüman toplumdaki değerini ve onların merhametini kaybeder. 3 
- Zina eden kimselere karşı gerçekleşen toplumsal kuşatma, toplumun onlardan korunmasına ve onların zinadan 
caydırılmasına vesiledir. 4 - İftira eden kimseye uygulanan cezanın had cezası gibi somut, şahitliğinin kabul 
edilmemesi ve kendisine fasık hükmünün konulması gibi soyut bir çok ceza verilmesi bu davranışın ne kadar çok 
tehlikeli olduğunun delilidir. 5 - Zina apaçık delillerden başka bir şey ile ispat edilemez. Delilsiz bir şekilde zina 
iddiasında bulunmak iftira etmektir.

٥۰
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11  Ey Müminler! (Müminlerin annesi Aişe 
-radıyallahu anhâ-'ya zina ettiği iddiasında 
bulunarak iftira atanlar) kendilerini, size nispet 
eden bir topluluktur. Sizler sakın onların attıkları 
bu iftirayı sizin için şer sanmayın. Aksine bu; 
içerisinde var olan sevap, Müminler için bir 
arınma ve Müminlerin annesini temize çıkardığı 
için hayırdır. O'nun hakkında zina etti iftirasını 
atmaya iştirak eden her bir kimseye iftira atarak 
konuştukları için işledikleri günahın cezası vardır. 
Bu cezanın en büyüğünü, iftirayı ilk olarak ortaya 
atan kimse yüklenecektir ve onun için elem verici 
bir azap vardır. Burada zina iftirasını ilk olarak 
ortaya atan kimse ile kastedilen münafıkların başı 
Abdullah b. Ubey b. Selûl'dür.
12  Mümin erkek ve Mümin kadınların bu 

büyük iftirayı işittiklerinde Mümin kardeşlerinin 
iftirada bulunulan kimse hakkında güzel zanda 
bulunup; "Bu apaçık bir yalandır." demeleri 
gerekmez miydi?
13  Müminlerin annesi Aişe -radıyallahu anhâ-

'ya bu büyük iftirayı atanların ona nispet ettikleri 
bu iddianın doğruluğuna dair şahitlik eden dört 
şahit getirmeleri gerekmez miydi? Eğer onlar, bu 
iddialarına dair dört şahit getiremezlerse -ki onlar 
bu şahitleri ebediyyen getiremezler- işte o zaman, 
Allah'ın hükmüne göre yalancı olanlar onlardır.
14  Ey Müminler! Eğer Allah'ın sizin üzerinizdeki 

lütfu ve sizi cezalandırmakta acele etmemesi 
sebebi ile rahmeti olmasaydı ve sizden, tevbe 
edenlerin tevbesini kabul etmemiş olsaydı; 
Müminlerin annesine atmış olduğunuz yalan ve 

iftira sebebi ile size büyük bir azap isabet ederdi.
15  Asılsız olmasına ve bu hususta herhangi bir bilginiz olmamasına rağmen sizler bu iftirayı birbirinize aktarıyor, 

ağızlarınızda bunu dolaştırıyor ve bunun önemsiz bir şey olduğunu sanıyordunuz. Hâlbuki bu, yalan ve iftira 
olması sebebi ile Allah katında büyük bir şeydir.
16  Bu iftirayı işittiğinizde: "Ey Rabbimiz! Seni tenzih ederiz." diyerek, "Bu çirkin iş hakkında konuşmak doğru 

olmaz." demeniz gerekmez miydi? Müminlerin annesi hakkında ortaya attıkları bu şey, gerçekten büyük bir ifitira 
ve büyük bir yalandır.
17  Eğer Allah'a iman ediyorsanız, sizin temiz olan bir kimseye zina iftirasında bulunmak gibi bir günaha tekrar 

geri dönmemeniz için Yüce Allah size hatırlatıp öğüt veriyor.
18  Allah, hükümleri ve ibret içeren ayetleri size açıklıyor. Allah; sizin fiillerinizi hakkıyla bilendir. O hususta 

hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Yapmış olduklarınızın karşılığını size verecektir. O, idare etmesinde ve dininde çok 
hikmet sahibidir.
19  İçerisinde zina iftirasında bulunmanın da yer aldığı kötülüklerin, Müminlerin arasında yayılmasını isteyen 

kimseler için dünyada, iftiracıya uygulanan had cezası ile ahirette ise Cehennem ateşi ile elem verici bir azap 
vardır. Onların (o iftiracıların) yalanlarını, kullarının işinin sonunun nereye varacağını ve kullarının faydasına 
olan şeyleri Allah bilir, siz bilmezsiniz.
20  Ey iftira atma olayına karışanlar! Eğer Allah'ın sizin üzerinize olan lütfu olmasaydı ve size karşı çok şefkatli 

merhameti olmasaydı, üzerinize cezayı hemen gönderirdi.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Münafıkların, batıl ithamlarını yayarak Müslüman toplumun güven merkezlerini yıkmaya yoğunlaşmaları 
beyan edilmiştir. 2 - Münafıklar, bazı amellerinde müslümanlara katılmak suretiyle onları kandırabilirler.
3 - Müminlerin annesi Aişe -radıyallahu anhâ-'ya değer verilmiş ve onun temiz olduğu yedi sema üzerinden 
bildirilmiştir. 4 - Söylenti ve yaygaraların doğruluğunun tespit edilmesinin zorunluluğu beyan edilmiştir.

٥۱
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21  Ey Allah'a iman eden ve Allah'ın dini ile amel 
edenler! Sakın Şeytan'ın, batılı süslediği yollarına 
uymayın. Kim, onun yollarına uyarsa şüphesiz o; 
dinin kabul etmeyip kötü gördüğü kötü fiilleri ve 
sözleri emreder. Ey Müminler! Eğer Allah'ın size 
olan lütfu olmasaydı, sizden tevbe eden hiç kimse 
tevbe ile temizlenmezdi. Fakat Allah; kullarından 
dilediğini, tevbesini kabul ederek temizler. Allah; 
sizin sözlerinizi hakkıyla işiten ve amellerinizi 
hakkıyla bilendir. Bu hususta hiçbir şey O'na gizli 
kalmaz. Yaptıklarınızın karşılığını size verecektir.
22  İçinizden fazilet sahibi olanlar ve mal 

bakımından servet sahibi olanlar, muhtaç olan 
yakınlarına -fakirlik içerisinde olan ve Allah 
yolunda hicret eden bu kimselere- işledikleri 
günahtan dolayı yardımda bulunmayacaklarına 
dair yemin etmesinler. Onları affetsinler ve 
kusurlarına bakmasınlar. Onları affedip 
kusurlarına bakmadığınızda Yüce Allah’ın sizin 
günahlarınızı bağışlamasını istemez misiniz? 
Zira Yüce Allah, tevbe eden kullarına karşı çok 
bağışlayıcıdır ve onlara karşı çok merhametlidir. 
Kulları da Allah'ın bağışlamasını örnek 
almalıdırlar. Bu ayet; Mistah -radıyallahu anh-'ın 
ifk (iftira atma) olayına iştirak etmesi üzerine Ebu 
Bekr -radıyallahu anh-'ın, kendisine yapmakta 
olduğu infakı terk edeceğine dair yemin etmesi 
üzerine inmiştir.
23  Namuslu, iffet sahibi ve (kötülükten) bihaber 

olan Mümin kadınlara zina iftirası atanlar; 
dünyada ve ahirette Allah'ın rahmetinden 
kovulmuşlardır. Onlar için ahirette çok büyük bir 
azap vardır.
24  Kıyamet günü, dilleri konuştukları batıl şeyler hususunda aleylerinde şahitlik eder. Aynı şekilde elleri ve 

ayakları da yapmakta oldukları şeyler hususunda aleyhlerinde şahitlik eder.
25  O gün Yüce Allah, adaletle onlara hak ettikleri cezayı tastamam verecek ve onlar, Allah -Subhanehu ve Teâlâ-

'nın hak olduğunu bileceklerdir. Aynı şekilde O'ndan sadır olan her haber, her vaad ve her tehdit içinde şüphe 
olmayan apaçık bir haktır.
26  Her kötü erkek ve her kötü kadın, her kötü söz ve fiil kötülere yaraşır. Aynı şekilde her temiz olan da temiz 

olana yaraşır. Temiz olan kimseler, kötü olan kadınların ve erkeklerin söylediklerinden uzaktırlar. (Temiz olan) Bu 
kimseler için Allah'tan bir bağışlanma vardır. Allah, mağfireti ile onları affedecektir. Yine onlar için güzel bir rızık 
vardır ki, o rızık Cennet'tir.
Surenin başında zikredilen, avret yerlerine muttali olmanın zina fiilini işlemeye sevkeden, şehveti tetiklemeye sebep 
olduğu belirtildiği için Allah Teâlâ, avreti (insanların özel hallerini) ev halkından olmayan yabancı kimselerin 
bakışlarından korumak için evlere girmeden önce izin istemeyi emrederek şöyle buyurmuştur:
27  Ey Allah'a iman eden ve Allah'ın dini ile amel edenler! Sakın kendi evleriniz dışındaki evlere sahipleri size izin 

vermeden girmeyin. Bilakis izin alarak ve selam vererek: "Esselamu aleykum, girebilir miyim?" deyin. Almakla 
emrolunduğunuz bu izin, sizin için aniden izin almadan girmenizden daha hayırlıdır. Umulur ki, emrolunduğunuz 
bu husustan öğüt alır ve onu uygularsınız.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Şeytan kışkırtıp, vesvese vererek günah işlemeye davet eder. Mümin kimsenin 
bunlardan sakınması gerekir. 2 - Tevbe etmek ve salih amel işlemek hususunda muvaffak kılınmak kulun elinde 
değildir. Bu başarı, Yüce Allah'tandır. 3 - Hata eden kimseyi affedip bağışlamak, günahlardan affedilmeye sebeptir.
4 - İffetli kimselere zina iftirasında bulunmak büyük günahlardandır.
5 - Evlerin mahremiyetinin ve ev halkının da bakışlardan korunması için oraya girmeden önce izin alınması 
emredilmiştir.
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28  Eğer o evlerde hiç kimseyi bulamazsanız, izin 
verme hakkına sahip olan bir kimse tarafından 
size girmeniz için izin verilinceye kadar oralara 
girmeyin. Eğer size evlerin sahipleri geri dönün 
derse bu durumda sizler geri dönün ve evlere 
girmeyin. Allah katında bu sizin için daha temiz 
olandır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. 
Yaptıklarınızdan hiçbir şey O'na gizli kalmaz. O 
yaptıklarınızın karşılığını size verecektir.
29  İnsanların genelinin faydalanması için 

hazırlanmış olan evlere, kütüphanelere ve 
çarşılardaki dükkanlar gibi yerlere izin almadan 
girmenizde bir sakınca yoktur. Yüce Allah sizin, 
amelleriniz ve ahvalinizden açığa vurduğunuzu 
da gizlediğinizi de bilir. Bundan hiçbir şey O'na 
gizli kalmaz. O yaptıklarınızın karşılığını size 
verecektir.
(Haram olan kimselere) bakmak; zinaya götüren 
bir kılavuz olması hasebiyle Allah Teâlâ, bundan 
korunmak için gözü haramdan sakınmayı 
emrederek şöyle buyurmuştur:
30  Ey Rasûl! Mümin erkeklere söyle! Gözlerini, 

kendilerine helal olmayan kadınlara, mahrem 
yerlere bakmaktan da sakınsınlar ve ırzlarını 
harama düşmekten ve ifşa etmekten korusunlar. 
Çünkü Allah'ın haram kıldıklarından gözleri 
sakınmak; Allah katında daha temiz bir 
davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta 
olduklarından hakkıyla haberdardır. Bu konuda 
hiçbir şey O'na gizli kalmaz. O, yaptıklarının 
karşılığını onlara verecektir.

31  Mümin kadınlara da söyle, bakışlarını kendilerine helâl olmayan kimselerden sakınsınlar ve mahrem yerlerini/
ırzlarını fuhşiyattan uzak durarak ve örtünerek korusunlar. Dış elbise gibi açıkta olup da kendiliğinden görünen 
ve örtülmesi mümkün olmayan kısmı hariç ziynetlerini yabancı (kendilerine haram olan) erkeklere göstermesinler. 
Başörtüleri ile saçlarını, yüzlerini, boyun ve göğüslerini kapatsınlar. Gizli olan süslerini; kocaları, babaları, 
kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, kendi kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin 
oğulları, kendi (gibi Mümin) kadınlar, sahip oldukları Mümin ve kâfir erkek ve kadın köleler, kadınlara ihtiyacı 
kalmamış hizmetçiler, küçüklükleri sebebi ile kadınların mahrem yerlerinin farkına henüz varmamış olan 
çocuklardan başkasına göstermesinler. Kadınlar, halhal ve benzeri olarak gizleyip örttükleri süslerinin bilinmesi 
için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey Müminler! İstenilen kurtuluşa ermek ve korkulan şeyden de emin olmak için 
sizlerden hasıl olan haram bakışlar ve benzeri şeylerden dolayı hep birden Allah’a tevbe edin!

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Kamuya ait olan binalara izin almaksızın girmenin caiz olduğu beyan edilmiştir.
2 - Kendilerine helâl olmayan kimselerden gözleri sakınmanın erkeklere ve kadınlara vacip olduğu beyan edilmiştir.
3 - (Yüce Allah'ın emrettiği şekilde) Örtünmenin kadına vacip olduğu beyan edilmiştir.
4 - (Zinaya) Vesile olan ve zinayı tetikleyici unsurların engellenmesinin gerektiği beyan edilmiştir.
5 - Kadınların evlenmemesi, zinanın yayılmasına sebep olan bir durum olduğu için Allah Teâlâ, evlendirilmeleri 
hususunda dul kadınlara yardım edilmesini emrederek şöyle buyurmuştur:

٥۳
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32  Ey Müminler! Eşleri olmayan erkekleri, 
kocaları olmayan hür kadınları, kadın ve erkek 
kölelerinizden Mümin olanları evlendirin. Eğer 
onlar fakir iseler Allah, onları geniş lütfundan 
zenginleştirir. Allah, bol rızık sahibidir. O'nun 
rızkı bir kimseyi zenginleştirmeyle eksilmez. O, 
kullarının hallerini hakkıyla bilendir.
Yüce Allah, Müminlere dul olan kimseleri 
evlendirmeyi emretmiştir. Dul olan erkeklere, 
evlenecek bir kimse bulamazsa bu durumda 
iffetini korumasını emrederek şöyle buyurmuştur:
33  (Fakirlik sebebiyle) evlenme imkânı 

bulamayanlar, Allah lütfu ile kendilerini 
zenginleştirinceye kadar iffetlerini zinadan 
korusunlar. Özgürlüklerine kavuşmak için mal 
vererek efendileri ile mükatebe yapmayı talep 
edenler varsa, (efendileri) borçlarını ödemeye 
güçleri olduğunu biliyor ve dinlerinde salih 
kimseler ise onlardan bu anlaşmayı kabul etsinler. 
Onlara, yaptıkları mükatebenin karşılığından 
bir kısmını ödemeleri için Allah'ın kendilerine 
vermiş olduğu maldan verin. Sakın mal aramak 
için cariyelerinizi zina etmeye zorlamayın. -Tıpkı 
Abdullah b. Ubey'in, iffetli olup zinadan uzak 
durmayı isteyen iki cariyesini yapmaya zorladığı 
gibi; o, iki cariyesini zina karşılığında mal elde 
etmeye zorlamıştır.- Sizden kim, onları böyle 
yapmaya zorlarsa; Allah bu zorlanmalarından 
sonra da onların günahlarını bağışlayandır, 
onlara karşı çok merhametlidir. Çünkü onlar, 
bunu yapmaya zorlanmışlardır. Bu fiilin günahı, 
onları bunu yapmaya zorlayan kimseleredir.
34  Ey insanlar! Size içerisinde karışıklık olmayan apaçık ayetler indirdik. Sizlere; sizden önce yaşamış olan 

Mümin ve kâfir kimselerin örneklerinden misaller getirdik. Aynı şekilde, emirlerini yerine getirip yasaklarından 
uzak durarak Rablerinden sakınan takva sahibi kimseler için öğütler indirdik.
35  Yüce Allah, göklerin ve yerin nurudur. Orada bulunanlara hidayet edendir. Müminin kalbinde O'nun nûrunun 

misali; üzerinde pencere olmayan bir duvarda aydınlanmak için yapılan bir kandillik içinde bulunan kandil 
gibidir. Bu kandil kristal bir fanusun içinde olan bir kandildir. Söz konusu fanus sanki inciye benzer bir yıldız gibi 
etrafı aydınlatır. Bu kandilin yağı mübarek bir ağaçtan tutuşturulur. Bu ağaç ne sabah ve ne de akşam güneşin 
ışıklarından kendisini engelleyen herhangi bir şeyin olmadığı zeytin ağacıdır. Onun yağı; berraklığı sebebi ile 
tutuşturulmasa da aydınlık verir. Kendisine ateş değmese dahi ışık saçar. Bir de tutuşturulmuş olsa etrafı çok 
aydınlatır. Kandilin nuru cam kristalin nurunun üstündedir. İşte hidayet nuru Müminin kalbinde parıldadığında 
böyle olur. Yüce Allah dilediği kulunu Kur'an'a tabi kılarak muvaffak kılar. İşte Yüce Allah; kimi şeyleri o şeylerin 
benzerlerini örnek vererek böylece açıklar. Yüce Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
36  Bu kandil Yüce Allah'ın; kadrinin bilinmesini ve binasının yükseltilmesini emrettiği mescidlerde tutuşturulur. 

Orada ezan, zikir ve namaz ile Yüce Allah'ın adı zikredilir. Orada Allah'ın rızasını elde etmek için günün ilk 
vaktinde ve sonunda namaz kılarlar.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah Teâlâ, köleliğin sebeplerini savaş ile daraltarak, sınırlandırmış, azat edilme 
sebeplerini teşvik ederek, genişletmiştir. 2 - Mükatebe (kölenin kendi özgürlüğünü satın alması) yolu ve köleye 
yardım edilmesiyle kölelikten kurtulması için ona yardım etmekten bahsedilmiştir. Böylece kölelerin zina gibi kötü 
işleri kendine meslek edinerek toplumda alt bir tabaka oluşturmalarına imkân verilmemiş olur.
3 - Mümin kimsenin kalbi, fıtrat ve Rabbânî hidayetin nuru ile aydınlanır. 4 - Mescidler, yeryüzünde içerisinde ibadet 
edilmesi için bina edilmiş olan Yüce Allah'ın evleridir. Bundan dolayı mescidlerin maddî ve manevî pisliklerden uzak 
tutulması gerekir. 5 - En-Nûr; Allah'ın Esma-i Hüsnâsı'ndandır ve Allah'ın nur sıfatını ihtiva eder.
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37  O kimseler ki; onları ne ticaret ve ne de 
alışveriş Allah Teâlâ'nın zikrinden, namazı en 
kâmil bir şekilde dosdoğru kılmaktan ve zekatı 
vermekten alıkoyabilir. Kıyamet gününden 
korkarlar. O gün, kalplerin azaptan kurtulmak 
arzusu ile azaba çarptırılmak korkusu arasında 
kararsız kaldığı ve gözlerin hangi yöne bakacağı 
hakkında bir o yana bir bu yana dönüp durduğu 
gündür.
38  Onlar bu amelleri işlemişlerdir. Zira Yüce 

Allah'ın bu yaptıklarına karşılık en iyi şekilde 
mükâfat vermesi ve lütfunu arttırmasını 
beklerler. Yüce Allah, dilediklerine yaptıkları 
amellerin kadrince hesapsız rızık verir. Bu 
karşılık yaptıklarından kat kat daha fazladır.
39  Yüce Allah'a iman etmeyip, kâfir olanların 

yaptığı amellerin bir sevabı yoktur. Bu ameller, 
düz bir arazideki seraba benzer. Susayan kimse 
onu su zanneder ve ona doğru gelir. Nihayet ona 
vardığında yanında durur, fakat su bulamamıştır. 
İşte kâfir de böyledir. O; amellerinin kendisine 
fayda vereceğini zanneder. Ölüp de yeniden 
diriltilir. Fakat amellerinin sevabını bulamamış 
ve Rabbini yanıbaşında bulmuştur. Yüce Allah 
onun hesabını, amellerinin karşılığını tastamam 
vererek görür. Allah hesabı çok çabuk görendir.
40  Yahut onların amelleri derin bir denizdeki 

karanlıklar gibidir. O karanlıkların üstünü bir 
dalga örter. O dalganın üstüne bir dalga ve bir 
dalga daha. Bunların üstünde ise o kimsenin 
yolunu bulmasını sağlayan yıldızları örten bir 
bulut vardır. Birbiri üstüne birikip yığılmış olan 

karanlıklar. Öyle ki böyle bir karanlığa düşmüş kimse elini çıkarıp uzatsa karanlığın şiddetinden dolayı neredeyse 
elini dahi göremez. İşte kâfir böyledir. Cehaletin, şüphenin, şaşkınlığın ve kalbindeki mühürlenmenin karanlıkları 
onun üzerine üst üste yığılmıştır. Allah kimi, kendisini sapıklıktan hidayete ileterek ve kitabından ilim vererek 
rızıklandırmazsa o kimse için kendisi ile doğruyu bulacağı ne bir hidayet ve ne de aydınlanacağı bir kitap vardır.
41  Ey Rasûl! Göklerde ve yerde Allah'ın yarattığı tüm varlıkların O'nu tesbih ettiğini bilmez misin? Kuşlar; 

havada kanatlarını çırparak O'nu tesbih ederler. Yüce Allah; mahlûkatından her birinin ne yaptığını çok iyi 
bilir. Yarattığı insanın namazını ve kuşların O'nu tesbih etmesini çok iyi bilir. Yüce Allah, tüm yaratılmışların 
yaptıklarını hakkıyla bilendir. Onların yaptıklarından hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
42  Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ındır. Kıyamet günü, hesap ve karşılık için dönüş de ancak O'nadır.
43  Ey Rasûl! Allah'ın, bulutları sürüp sevkettiğini sonra o bulutların parçalarını bir araya getirdiğini sonra 

da bulutları üst üste yığdığını görmez misin? Yağmurun o bulutların içinden çıktığını görürsün. Yine Allah, 
gökyüzünden dağlara benzeyen yoğun bulutlardan taş gibi donmuş su (dolu) indirir. Bu doluyu, kullarından 
dilediğine isabet ettirir ve dilediğinden de uzaklaştırır. Bulutların şimşeği; parlaklığının şiddetinden dolayı 
nerdeyse gözleri alır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Müminin, dünyevî işleri ile uhrevî işlerini dengelemesi gerekli olan bir husustur.
2 - İman şartını yerine getirmemesi sebebi ile kâfir kimsenin amellerinin boşa gitmesi beyan edilmiştir.
3 - Kâfir kimse; Allah'ı tesbih eden ve O'na itaat eden kullarına uyum göstermez, onlara aykırıdır.
4 - Yağmur yağma aşamaları tümüyle Yüce Allah'ın yaratması ve takdirindendir.

٥٥
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44  Yüce Allah; uzun ve kısa, geliş ve gidiş 
olarak gece ve gündüzü birbiri ardından getirir. 
İşte zikredilen bu hususta basiret sahipleri için 
Yüce Allah'ın rububiyetine, kudretine ve O'nun 
birliğine dair deliller ve ibretler vardır.
45  Yüce Allah, yeryüzündeki canlıların tamamını 

bir nutfeden yaratmıştır. Onlardan kimi yılan gibi 
sürünerek karnı üzerinde hareket eder, kimi insan 
ve kuş gibi iki ayağının üzerinde yürür ve kimi de 
koyun ve sığır gibi dört ayağının üzerinde yürür. 
Yüce Allah zikredilenler ve zikredilmeyenlerden 
dilediği canlıları yaratır. Şüphesiz Allah, her şeye 
güç yetirendir. Hiçbir şey O'nu aciz bırakamaz.
46  Andolsun biz, Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'e içinde hiçbir karışıklık olmayan apaçık 
ayetler indirdik. Yüce Allah, dilediği kimseyi 
içerisinde hiçbir eğrilik olmayan dosdoğru yola 
iletir ve bu yol o kimseyi Cennet'e ulaştırır.
47  Münafıklar; "Allah'a ve Rasûlüne iman 

ettik, Allah'a ve Rasûlüne itaat ettik." derler. 
Sonra onlardan bir grup yüz çevirir. Allah'a 
ve Rasûlüne iman ve itaat ettikleri iddiasında 
bulunduktan sonra Allah yolunda cihad emri 
hususunda ve diğer emirlerde Allah'a ve Rasûlüne 
itaat etmezler. Allah'a ve O'nun Rasûlüne itaatten 
yüz çeviren bu kimseler iman ettikleri iddiasında 
bulunsalar da Mümin değillerdir.
48  Bu münafıklar; anlaşmazlığa düştükleri 

şeylerde aralarında peygamberin hüküm vermesi 
için Allah'a ve Rasûlüne çağrıldıkları zaman, 
onlar nifakları sebebiyle onun hükmünden yüz 
çevirirler.
49  Eğer onlar hakkın kendi lehine olduğunu ve hükmün kendi faydalarına olduğunu bilirlerse ona boyun eğerek 

gelirler.
50  Onların kalplerinde orada sürekli olan bir hastalık mı var? Yoksa O'nun Allah'ın Rasûlü olduğundan bir 

şüpheleri mi var? Ya da Allah'ın ve Rasûlü'nün hükümde onlara haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır! 
Bunun sebebi, zikredilen bu şeyler değildir. Aksine O'nun hükmünden yüz çevirmeleri ve O'na karşı inat etmeleri 
sebebi ile kendi nefislerindeki hastalıktır.
Yüce Allah, münafıkların Allah'ın ve Rasûlünün hükmünü kabul etmez tutumlarını zikrettikten sonra, Müminlerin 
Allah'ın ve Rasûlünün hükmünden razı olduklarına dair tutumlarını zikrederek şöyle buyurmuştur:
51  Aralarında hükmedilmek üzere Allah'a ve Rasûlüne çağrıldıklarında Müminler; "O'nun sözünü işittik ve 

emrine itaat ettik." derler. Dünya'da ve ahirette asıl kurtuluşa erenler işte bu özellikler ile nitelenmiş kimselerdir.
52  Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat eder, ikisinin hükmüne teslim olur, günahların kendisini götüreceği şeylerden 

korkar ve emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınarak Allah'tan sakınırsa, işte dünya ve ahiretin hayırları 
ile kurtuluşa erenler sadece bunlardır.
53  Münafıklar, şayet onlara cihada çıkmalarını emredecek olsan cihada çıkacaklarına dair bütün güçleriyle 

Allah'a yemin etmektedirler. Ey Rasûl! Onlara de ki; "Yemin etmeyin, sizin yalanınız açıktır ve itaatiniz ise bilinen 
bir iddiadan ibarettir. Muhakkak Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Siz hangi amelinizi gizlerseniz 
gizleyin; muhakkak ki yaptıklarınızdan hiçbir şey O'na gizli kalmaz."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yüce Allah'ın yarattığı canlıların çok çeşitli olması, Allah'ın kudretine işaret eder. 2 - 
Kendi menfaatlerinin aksine olması hariç, Yüce Allah'ın hükmünden yüz çevirmek münafıkların özelliklerindendir. 
Aynı şekilde kalp ve şüphe hastalığı, Allah hakkında kötü zanda bulunmak da onların özelliklerindendir. 3 - Allah'a 
ve Rasûlü'ne itaat etmek ve Allah'tan korkmak; iki cihanda da kurtulmanın sebeplerindendir. 4 - Yalan yere yemin 
etmek münafıkların en bilindik davranışlardandır.
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54  Ey Rasûl! O münafıklara de ki; "Açıkta 
ve gizlide Allah'a ve Rasûlüne itaat edin. Eğer 
emrolunduğunuz hususlarda o ikisinden yüz 
çevirecek olursanız; Peygamber'in sorumluluğu 
(size) tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Sizin 
sorumluluğunuz ise (ona) itaat etmek ve onun 
getirdikleri ile amel etmektir. Eğer emrettiklerini 
yapıp yasakladıklarından uzak durarak ona itaat 
ederseniz hakka hidayet olunursunuz. Rasûl'e 
düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. 
Onun sizleri hidayete erdirmek ve sizi buna 
zorlamak gibi yüklendiği bir sorumluluk yoktur."
55  Allah, içinizden iman edenlere ve salih 

ameller işleyenlere düşmanlarına karşı onlara 
yardım etmeyi, kendilerinden önceki Müminleri 
hükümran kıldığı gibi, onları da yeryüzünde 
hükümran kılmayı vadetmiştir. Aynı şekilde 
kendileri için hoşnut olduğu dinlerini -ki o 
din İslam'dır-, yine onlar için iyice yerleştirip 
yücelteceğini ve onların korkulu hallerini güvene 
çevireceğini vadetmiştir. Çünkü onlar, yalnız 
bana ibadet ederler ve hiçbir şeyi bana şirk 
(ortak) koşmazlar. Bu nimetlerden sonra her 
kim küfrederse, işte Allah'ın itaatinden çıkanlar 
onlardır.
56  Allah'ın rahmetine nail olmak için namazı en 

kâmil şekilde eda edin, mallarınızın zekâtını verin 
ve size emrettiği şeyleri yapıp yasakladığı şeyleri 
terk ederek Rasûl -sallallahu aleyhi ve sellem-'e 
itaat edin.

57  Ey Rasûl! Yüce Allah'ın kâfirlere bir azap indirecek olması durumunda onların Allah'ı bundan aciz 
bırakabileceklerini sanma! Kıyamet günü onların varacakları yer Cehennem'dir. Varış yerleri Cehennem olan 
kimselerin varacakları yer ne kötü bir yerdir.
Allah Teâlâ, daha önce büluğ çağına girmiş olan hür kimselerin izin istemesi ile alakalı hükümleri zikretmişti. Şimdi 
ise köleler ve büluğ çağına girmemiş olan hür kimseler ile büluğ çağına giren çocukların izin istemesi hakkındaki 
hükümleri zikrederek şöyle buyurmuştur:
58  Ey Allah'a iman eden ve onun dini ve şeriatı ile amel edenler! Erkek ve kadın köleleriniz ve henüz büluğ 

çağına girmemiş olan hür çocuklar, sizin yanınıza girmek için şu üç vakitte sizden izin isterler. Bu vakitler; sabah 
namazından önce geceliklerinizi gündüz dışarıda giydiğiniz elbiselerle değiştirdiğiniz vakit, öğle vakti kaylule 
(öğle uykusu) için elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonraki vakittir. Çünkü bu vakit (yani 
yatsı namazından sonra) sizin uyanıkken giymiş olduğunuz elbiselerinizi çıkarıp geceliklerinizi giymiş olduğunuz 
vakittir. Bu üç vakit avret vaktidir (sizden sakınmaları gereken zamandır). Bu kimseler sizin yanınıza ancak sizden 
izin aldıktan sonra girebilirler. Bu üç vakit dışında onların sizin yanınıza izin almadan girmelerinde size de onlara 
da bir günah yoktur. Çünkü onlar, sizin etrafınızda ve kendi aralarında çokça dolaşan kimselerdir. Onlar her 
vakitte sizin yanınıza izinle girmek hususunda sıkıntı çekerler. Allah; izin isteme ile alakalı sizin için koymuş olduğu 
hükümleri açıkladığı gibi, sizin için din olarak belirlediği apaçık hükümleri de açıklamaktadır. Allah, kullarının 
yararına olan şeyleri hakkıyla bilendir ve onlar için koymuş olduğu hükümlerinde çok hikmet sahibidir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e tabi olmak hidayet üzere olmanın 
alametlerindendir. 2 - Davetçinin üzerine düşen davette çaba sarfetmektir. Netice ise ancak Yüce Allah'ın elindedir.
3 - İman etmek ve salih amel işlemek, yeryüzünde güven içerisinde ve kudret sahibi olmanın sebeplerindendir.
4 - Çocuk ve kölelerin, insanların özel hallerini sakınmaları gereken vakitlerde yanlarına girerken izin isteme 
adabıyla eğitilmesi beyan edilmiştir.

٥۷
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59  Çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde, 
kendilerinden önceki büyüklerin her vakitte 
evlere girmek için izin istedikleri gibi onlar da 
izin istesinler. İşte Allah, izin isteme ile alakalı 
hükümleri sizlere açıkladığı gibi ayetlerini de 
sizlere böyle açıklar. Allah, kullarının yararına 
olan şeyleri hakkıyla bilendir ve onlar için koymuş 
olduğu hükümlerinde çok hikmet sahibidir.
60  Evlenme arzusu kalmayıp, yaşlılıkları sebebi 

ile hayızdan kesilen ve hamile kalmaları da 
mümkün olmayan yaşlı kadınların, örtmekle 
emrolundukları gizli olan ziynetlerini/süslerini 
açığa vurmaksızın rida ve peçe gibi dış elbiselerini 
çıkarmalarında kendileri için bir günah/sakınca 
yoktur. Daha iffetli olmaları ve iyice örtünmeleri 
için dış elbiselerini giymeleri kendileri için 
daha hayırlıdır. Allah sözlerinizi hakkıyla işiten 
ve yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Bundan 
hiçbir şey O'na gizli kalmaz. O, yaptıklarınızın 
karşılığını size verecektir.
61  Güç yetiremedikleri için Allah yolunda cihad 

gibi bazı sorumlulukları yerine getiremeyen 
kör kimseye bir günah yoktur, topal veya 
hasta olan kimseye de bir günah yoktur. Ey 
Müminler! Aynı şekilde evlerinizde yemek 
yemenizde, babalarınızın evlerinde, annelerinizin 
evlerinde, erkek kardeşlerinizin evlerinde, 
kız kardeşlerinizin evlerinde, amcalarınızın 
evlerinde, halalarınızın evlerinde, dayılarınızın 
evlerinde, teyzelerinizin evlerinde yahut bekçilik 
yaparak korumakla görevlendirildiğiniz bahçe ve bostanlardaki evlerde yemenizde de bir günah yoktur. Aynı 
şekilde arkadaşlarınızın evlerinden gönül rızasıyla yemenizde ve topluca ya da ayrı ayrı yemek yemenizde de bir 
günah yoktur. Zikredilen evlere yahut bunun dışında diğer evlere girdiğiniz vakit, o evde bulunanlara "Es-selâmu 
Aleykum" diyerek selam verin. Eğer bu evlerde kimseyi bulamazsanız; "Allah'ın selamı bizim ve salih kullarının 
üzerine olsun." diyerek kendinize selam verin. Allah'ın katından sizler için meşru kıldığı, aranızdaki sevgiyi ve 
ülfeti yaydığı için mübarek, duyanın da gönlünü hoş eden güzel bir selamlaşmadır. Surede geçen bunun gibi 
açıklamalar ile Allah, akledesiniz ve aklettiğiniz bu ayetlerle amel edesiniz diye size ayetleri böyle açıklamaktadır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - (Evlenme arzusu kalmamış olan) Yaşlı kadınların şüphe ihtimalinin ortadan kalkması sebebi ile dış örtü ve 
elbiselerini çıkarmaları caizdir.
2 - Dinde ihtiyatlı davranmak, Yüce Allah'tan sakınan muttaki kimselerin özelliğidir.
3 - Özür sahibi olmak, dini yükümlülüklerin hafifletilmesine sebeptir.
4 - Müslüman toplumu; dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik toplumudur.
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Allah Teâlâ; evlere girmek için izin isteme 
hususunu zikrettikten sonra oradan ayrılırken de 
izin istemeyi zikrederek şöyle buyurmuştur:
62  İmanlarında sadık olan Müminler ancak 

Allah'a ve Rasûlü'ne iman edenlerdir. Eğer onlar, 
Müslümanların yararına olan bir durum için 
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ile beraber bir 
arada toplandıysalar, oradan ayrılmak için izin 
almadan oradan ayrılmazlar. Ey Rasûl! Senden 
ayrılmak için izin isteyenler Allah'a ve Rasûlüne 
gerçekten iman eden Müminlerdir. O halde bazı 
işlerini halletmek için (Senin yanından) ayrılmak 
üzere izin isteyen kimselerden dilediğine izin 
ver ve onların günahları için Allah'tan af dile. 
Şüphesiz Allah, kullarından tövbe edenlerin 
günahlarını çokça bağışlayandır. Onlara karşı 
çok merhametlidir.
63  Ey Müminler! Allah'ın Rasûlüne gereken 

saygıyı gösterip, ona değer verin. O'nu 
çağırdığınız zaman birbirinizi çağırdığınız gibi 
ismi ile, "Ey Muhammed!" ya da babasının ismi 
ile, "Ey Abdullah'ın Oğlu!" diye çağırmayın! 
Fakat, "Ey Allah'ın Rasûlü! Ey Allah'ın Nebisi!" 
diye çağırın. Allah'ın Rasûlü sizi bir şeye davet 
edip çağırdığı zaman onun davetini birbirinizi 
davet ettiğiniz davetler gibi ehemmiyetsiz bir 
davet olarak görmeyin. Aksine onun davetine 
icabet etmekte acele edin. Allah, sizden izin 
almadan gizlice sıvışıp gidenleri bilmektedir. 
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in emrine 
muhalefet edenler, Allah'ın kendilerine bir bela ve 

bir musibet isabet ettirmesinden yahut sabredemeyecekleri bir azap ile azap etmesinden sakınsınlar.
64  Bilmiş olun ki yaratma, sahip olma ve idare etme bakımından göklerde ve yerde ne varsa sadece Allah'ındır. Ey 

insanlar! O, sizin hangi haller üzerinde olduğunuzu çok iyi bilir. Bu hususta hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Kıyamet 
günü, ölümden sonra diriltilerek O'na döndüğünüzde O, sizlere dünyada iken yapmakta olduğunuz amelleri haber 
verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerde ve yerde hiçbir şey O'na gizli kalmaz.

Furkân Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Müşriklerin, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e dil uzatıp saldırmalarından sonra 
Allah Teâlâ'nın ona yardımı konu edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Kulu ve Rasûlü Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e, insanlara ve cinlere elçi olması ve onları azap ile 

korkutması için hak ile batılı birbirinden ayıran Kur'an'ı indiren Allah Teâlâ'nın hayrı ne çok ve şanı ne kadar 
yücedir.
2  Göklerin ve yerin mülkü (ve hükümranlığı) sadece O'na aittir. O; bir oğul edinmemiştir ve O'nun mülkünde 

(ve hükümranlığında) bir ortağı yoktur. Her şeyi O yaratmış, ilminin ve hikmetinin bir gereği olarak her şeyin 
yaratılışını O, münasip bir şekilde takdir etmiştir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İslam dini, nizam ve ahlâk dinidir. Ahlâk kurallarına uymakta, hayır ve bereket 
vardır. 2 - Rasûlullah -sallallahu aleyh ve sellem-'in yeri ve konumu ona herkesten daha fazla ihtiram edilip saygı 
duyulmasını gerektirir. 3 - Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’e muhalefet etmenin kötülüğü beyan edilmiştir. 4 - 
Allah'ın mülkü ve ilmi her şeyi kuşatmıştır.

٥۹
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3  Müşrikler, Allah'ı bırakıp küçük ya da 
büyük hiçbir şey yaratamayan bilâkis kendileri 
yaratılmış olan ilahlar edindiler. Allah Teâlâ 
onları yoktan yaratmıştır. Onlar, kendilerinden 
zararı savamadıkları gibi kendileri için bir fayda 
da sağlayamazlar. Aynı şekilde onlar, dirileri 
öldürmeye ve ölüleri diriltip kabirlerinden 
çıkartmaya da güç yetiremezler.
Yüce Allah; şirklerini kendilerine hatırlattıktan 
sonra onların, Allah'ın kitabı ve peygamberi 
karşısındaki tutumlarını zikretmiş ve şöyle 
buyurmuştur:
4  Allah'a ve Rasûlü'ne iman etmeyip, kafir 

olanlar: "Bu Kur'an; Muhammed'in bir iftira 
olarak uydurduğu ve Allah'a nispet ettiği bir 
yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmak 
hususunda başka insanlar da ona yardım 
etmiştir." dediler. Bu kâfirler; batıl bir söz 
olarak iftira attılar. Kur'an, Allah'ın kelamıdır. 
Bir insanın yahut bir cinin, onun bir benzerini 
getirmesi mümkün değildir.
5  Kur'an'ı yalanlayan bu kimseler yine şöyle 

dediler: "Kur'an; Muhammed'in öncekilerden 
aktardığı, masallardır ve bu; (Kur'an) gündüzün 
başında ve sonunda ona okunmaktadır." dediler.
6  Ey Rasûl! O yalanlayanlara de ki: "Kur'an'ı, 

göklerde ve yerdeki her şeyi bilen Yüce Allah 
indirmiştir. O, sizin iddia ettiğiniz gibi uydurulmuş 
değildir." Ardından Yüce Allah, onları tevbeye 
davet ederek şöyle buyurmuştur: "Allah, 
kullarından tevbe edenleri çokça bağışlayandır, 
onlara karşı çokça merhametlidir."
7  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i yalanlayan müşrikler şöyle dediler: "Diğer insanlar gibi yemek yiyen ve 

çarşılarda geçineceği ihtiyacını temin etmek için dolaşan ve kendisinin Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber 
olduğunu iddia eden bu kimse nasıl bir peygamber olabilir? Allah, bu peygamber ile birlikte ona yardım edecek ve 
onu doğrulayacak bir melek indirmeli değil miydi?"
8  "Yahut kendisine gökten bir hazine verilmeli veya mahsullerinden yiyeceği bir bahçesi olmalıydı. Böylece rızkını 

talep etmek için çarşı pazarda dolaşmaya ihtiyaç duymazdı." (Ayrıca) o zalimler (müminlere): "Ey Müminler! Siz, 
ancak büyü sebebi ile aklına yenik düşmüş bir adama uymaktasınız!" dediler.
9  Ey Rasûl! Onların seni asılsız vasıflarla nasıl vasfettiklerine şaşkınlıkla bir bak! Onlar (Senin hakkında); 

büyücü, deli ve cinli dediler. Bu sebeple haktan saptılar. Onlar, hidayet yoluna tutunmaya ve senin doğruluğunu ve 
eminliğini karalamaya asla güç yetiremeyeceklerdir.
10  Dilerse sana onların sana teklif ettiklerinden daha iyisini, dünyada ağaçları ve saraylarının altından ırmaklar 

akan bahçeleri verecek olan Yüce Allah çok yücedir. Böylece sen o bahçelerin ağaçlarının meyvelerinden yersin. 
Sana ihsan etmiş olduğu saraylarda ise oturursun.
11  Onlardan ne hakkı talep ettiklerine ve ne de delilleri aradıklarına dair sözler sadır olmuştur. Aksine onlardan 

hasıl olan şey; kıyamet gününü yalanlamalarıdır. Biz de kıyamet gününü yalanlayan kimseler için alevi şiddetli 
olan büyük bir ateş hazırladık.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Ayetlerde hak ilah olan Allah Teâlâ; yaratma, fayda verme, öldürme ve diriltme ile vasfedilmiş; putların ise 
bunları yapmaktan aciz oldukları beyan edilmiştir.
2 - Yüce Allah için mağfiret ve rahmet sıfatlarının ispatı vardır.
3 - Bir kimsenin peygamberlik görevi ile görevlendirilmesi; o kimsenin insan olmamasını gerekli kılmaz.
4 - Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in mütevaziliği beyan edilmiştir. Öyle ki, insanların yaşadığı gibi yaşamıştır.
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12  Cehennem, kâfirler ona doğru sürülürken 
uzak bir mesafeden onları gördüğünde onlar, 
kendilerine karşı olan kızgınlığının şiddetinden 
dolayı Cehennem'in müthiş kaynamasını ve 
tedirgin edici sesini işitirler.
13  O kâfirler, elleri boyunlarında zincirlerle 

bağlanmış bir şekilde Cehennem'de dar bir yere 
atıldıkları zaman Cehennem'den kurtulmak 
için helak edilmelerini isteyerek kendi nefisleri 
aleyhine dua ederler.
14  Ey Kâfirler! Bugün sadece bir kez helak 

edilmek için dua etmeyin. Aksine bir çok kez 
helâk edilmek için dua edin. Fakat isteklerinize 
icabet edilmez. Aksine sizler, elem verici azap 
içerisinde ebedî olarak kalacaksınız.
15  Ey Rasûl! Onlara de ki: "Size vasfolunmuş 

olan azap mı yoksa nimetleri devamlı olan ve asla 
kesilmeyen Ebedilik Cenneti mi daha hayırlı? 
İşte bu (Ebedilik Cenneti); Allah'ın, takva sahibi 
Mümin kullarına kıyamet günü vadettiği bir 
sevap (karşılık) ve dönüş yeridir."
16  Bu Cennetlerde diledikleri nimetlerden her 

şey onlar için bulunmaktadır. Bu; Allah'ın yerine 
getirilmesi istenilen vaadidir. Takva sahibi kulları, 
O'ndan bu vaadi isterler. Allah'ın vaadi kesinlikle 
gerçekleşecektir. O, vaadinden asla dönmez.
17  Allah, yalanlayan o müşrikleri ve onların 

Allah'tan başka ibadet ettiklerini bir araya 
getirdiği gün o ibadet edilenlere bir azarlama 
olarak şöyle der: "Kullarıma, size ibadet 
etmelerini emrederek onları siz mi saptırdınız 
yoksa onlar kendileri mi saptılar?"

18  Allah'a ortak koşulup kendilerine ibadet edilenler şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Sen, bir ortağın olmasından 
münezzehsin. Bize, senden başkasını dostlar edinmek yakışmaz. Nasıl olur da kullarını, senden başkasına kulluk 
etmeye davet ederiz? Fakat sen, bu müşriklere dünyanın lezzetlerinden tattırdın. Onlardan önce de babalarına 
istidrac olması için nimetlerinden verdin de seni zikretmeyi unuttular. Böylece onlar, senden başkalarına kulluk 
ettiler ve azgınlıkları sebebi ile helâk olmuş bir kavim oldular."
19  Ey müşrikler! Allah'tan başka kendilerine ibadet ettiğiniz ve kendilerine davet ettiğiniz ilahlar, sizleri 

yalanlamıştır. Artık acizliğiniz sebebi ile ne azabınızı geri çevirmeye ve ne de bir yardım temin etmeye güç 
yetirebilirsiniz. Ey Müminler! Sizden kim Allah'a ortak koşmak ile zulmedecek olursa, az önce zikri geçenlere 
tattırdığımız gibi ona da büyük bir azap tattırırız.
Müşrikler, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yemek yemesini ve çarşılarda (ihtiyaçlarını gidermek için) 
dolaşmasını tasvip etmeyince Yüce Allah, onlara şu sözü ile cevap verdi:
20  Ey Rasûl! Senden önceki bütün peygamberleri de ancak bir beşer (insan) olarak gönderdik. Onlar da yemek 

yerler ve çarşılarda dolaşırlardı. Bunu yapan ilk rasûl sen değilsin. Ey insanlar! Sizin bazınızı bazınıza zenginlik, 
fakirlik, sağlık ve hastalık vesilesiyle imtihan sebebi kıldık. (Bakalım) Siz, imtihan olunduğunuz şeylere sabredecek 
misiniz? (Eğer sabrederseniz) Allah, sizleri sabrınıza karşılık mükâfatlandıracaktır. Fakat Rabbin, sabredenle 
sabretmeyeni ve kendisine itaat edenle isyan edeni hakkıyla görendir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Ayetlerde Allah'ın azabı ile korkutmak ve O'nun mükâfatına teşvik etmek bir arada zikredilmiştir.
2 - Dünya malı Yüce Allah'ın zikrinin unutulmasına sebebiyet verebilir.
3 - Peygamberlerin insan olarak gönderilmesi, insanların onlar ile olan karşılıklı ilişkilerinin kolay bir hale gelmesi 
adına Yüce Allah'ın bahşettiği bir nimettir.
4 - İnsanlara verilen nimet ve belaların birbirinden farklı olması, Yüce Allah'ın kulları üzerinde olan ilahî bir 
imtihanı gereğidir.

٦۱
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