
142  Yahudilerden ve onlara benzeyen 
münafıklardan aklı kıt, cahil insanlar şöyle 
diyecekler: Daha önceki kıbleleri olan Beytu'l-
Makdis'den Müslümanları döndüren nedir? Ey 
Peygamber! Onlara cevaben de ki: Doğunun, 
batının ve bunların dışında kalan bütün yönlerin 
mülkü bir tek Allah'a aittir. Kullarından dilediğini 
hangi yöne doğru isterse yönlendirir. O Allah, 
dilediği kullarını içinde hiçbir eğrilik ve sapma 
bulunmayan doğru yola iletir.
143  Sizin için razı olduğumuz bir yeri size kıble 
yaptığımız gibi, Allah'ın elçilerinin, Allah'ın 
onlara emrettiklerini ümmetlerine tebliğ 
ettiklerine dair kıyamet günü şahitleri olmanız 
için de sizi, bütün ümmetler arasında inanç, 
ibadet ve muamelatlarda orta yollu, hayırlı ve 
adaletli bir ümmet kıldık. Aynı şekilde Peygamber 
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'i de 
kendisiyle size gönderileni bildirdiğine dair sizin 
üzerinize şahit kıldık. Senin önceden yöneldiğin 
-Beytu'l-Makdis- bu kıbleyi sadece, Allah'ın
koyduğu kanunlardan kimin razı olduğu, kimin
O'na boyun eğdiği ve Peygamber'e uyduğunu,
kimin de dininden döndüğü, arzularına
uyduğu ve Allah'ın koyduğu kanunlara boyun
eğmediğini bilmek için -bu bilgi karşılık vermek
ile sonuçlanacak olan ortaya çıkarma bilgisidir- 
değiştirdik. İlk kıblenin değiştirilmesi, Allah'ın
kendisine iman etmekle muvaffak kıldıklarının
dışındakilerine çok ağır geldi. Allah, muhakkak
kulları için koyduğu kanunları çok önemli
hikmetlerden dolayı koymuştur. Allah, kıblenin 
değiştirilmesinden önce kıldığınız namazların da bir parçası olduğu imanlarınızı boşa çıkaracak değildir. Muhakkak
ki Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Onlara meşakkat vermez ve amellerinin sevaplarını zayi etmez.
144  Ey Peygamber! Kıblenin durumu ve arzuladığın yere değiştirilmesi hakkında inecek olan vahyin yolunu 
gözleyerek ve araştırarak yüzünü semaya doğru çevirdiğini ve baktığını görüyoruz. Şüphesiz şimdi senin yüzünü 
Beytu’l-Makdis olan kıbleden razı olacağın ve seveceğin bir kıbleye döndüreceğiz - Orası Mescid-i Haram'dır-. Şimdi 
yüzünü Mekke-i Mükerreme'deki Allah'ın Mescid-i Haram'ı yönüne çevir ve -Ey Müminler- sizler de nerede olursanız 
olun namaz kılarken ona doğru yönelin. Kendilerine kitap gönderilmiş olan Yahudi ve Hristiyanlar kitaplarında 
bulunması sebebiyle çok iyi biliyorlar ki, kıblenin değiştirilmesi, yaratıcıları ve işlerini düzenleyen Allah’tan indirilen 
bir hakikattir. Allah haktan yüz çevirenlerin yaptıklarından gafil değildir. Bilakis Allah, bütün bunları bilir ve 
karşılığında onları cezalandıracaktır. 145  Ey Peygamber! Sen beraberinde kendilerine kitap indirilmiş olan Yahudi 
ve Hristiyanlara kıblenin değiştirilmesinin hak olduğuna dair bütün ayetleri ve delilleri getirsen, yine de senin 
getirdiğine inat ederek ve hakka uymaya karşı kibirlendikleri için senin kıblene yönelmezler. Allah seni o kıbleden 
çevirdikten sonra sen de onların kıblesine yönelecek değilsin. Onlardan her biri diğer grubu kafir görmesi sebebiyle 
zaten onlar da birbirlerinin kıblesine yönelmezler. Sana üzerinde hiçbir şüphe olmayan doğru bilgi geldikten sonra 
sen, kıble meselesinde ve diğer dini kanunlar ve hükümlerde onların arzularına uyarsan, muhakkak ki o zaman 
doğru yolu terk edip arzularına uymuş olman sebebiyle zalimlerden olursun. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-
'e yöneltilen bu hitap, onlara uymanın ne kadar çirkin olduğuna delalet eder. Yoksa Allah, Peygamber'ini böyle bir 
durumdan korumuştur. Bu, kendisinin ardından ümmetini sakındırmak için bir uyarı mahiyetindedir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah'ın hükümlerine ve dinine itiraz etmek, amaçlarından gafil olmak, sefihliğin 
ve akılsızlığın bir delilidir. 2 - Allah’ın bu ümmeti övmesi ve bütün ümmetlerin arasında onu orta yollu olmakla 
nitelendirmesi, dolayısıyla bu ümmetin fazileti ve değeri. 3 - Ehli Kitab'ın heva ve nefislerine tabi olmaya karşı bir 
uyarı vardır. Çünkü onlar hakkı bildikleri halde ondan yüz çevirirler. 4 - İslam dininde, vahyin indirildiği dönemde 
dini hükümlerin nesh edilebileceğinin caiz olduğunun delili vardır. Zira Beytu'l-Makdis’e dönmek neshedilmiş ve 
kıble Mescid-i Haram'a doğru olmuştur.
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146  Kendilerine kitap indirdiğimiz Yahudi ve 
Hristiyan âlimlerinden bazıları kendileri katında, 
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 
peygamberlik alametlerinden biri olan kıblenin 
değiştirilmesi meselesini, kendi çocuklarını 
bildikleri ve çocuklarını başka çocuklardan ayırt 
edebildikleri gibi kesin olarak biliyorlar. Bununla 
beraber onlardan bazıları, içlerinde bulunan 
haset sebebiyle bunu yapıyorlar ve bunun hak 
olduğunu bildikleri halde Peygamber'in getirdiği 
hakkı gizliyorlar.
147  İşte bu senin Rabbinden gelen gerçektir. -Ey 
Peygamber!- Sakın onun doğruluğunda şüphe 
eden kimselerden olma!
148  Her bir topluluğun yöneldiği maddi veya 
manevi bir yön vardır. Bunlardan biri de her bir 
topluluğun kıblelerinin farklı olması ve Allah'ın 
onlara koyduğu kanunlardır. Yöneldikleri yönler 
Allah'ın emri ve dini ise, farklı olması onlara bir 
zarar vermez. Ey müminler! Sizler yapılması 
emredilen iyilikleri yapmak üzere yarışın. 
Muhakkak Allah, kıyamet günü nerede olursanız 
olun sizleri bir araya toplayacak ve amellerinize 
göre sizlerin karşılıklarınızı verecektir. Muhakkak 
Allah, her şeyi yapmaya kadirdir. Sizleri bir 
araya getirmekten ve karşılıklarınızı vermekten 
aciz değildir.
149  Ey Peygamber! Nereden yola çıkarsan 
çık, nerede olursan ol, sen ve sana tabi olanlar 
namaz kılmak istediğinizde Mescid-i Haram 
yönüne dönün. Hiç şüphesiz bu, Rabbinden sana 
vahyedilen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan 

habersiz değildir. Bilakis hepsinden haberdardır ve sizlere amellerinizin karşılığını verecektir.
150  Ey Peygamber! Nereden yola çıkarsan çık, namaz kılmak istediğinde Mescid-i Haram'a doğru yönel. Ey 
müminler! Sizler de nerede olursanız olun namaz kılmak istediğinizde ona doğru yüzlerinizi çevirin. Böylece, zalim 
kimseler dışında, insanların size karşı getirecekleri bir delilleri olmasın. Onlar inat ettikleri üzerine kalacaklar ve 
en zayıf delilleri dahi size karşı delil getireceklerdir. Onlardan korkmayın, emirlerine uyarak ve yasaklarından 
kaçınarak bir tek Rabbinizden korkun. Muhakkak ki Allah, sizi diğer ümmetlerden ayırarak, sizin üzerinize olan 
nimetini tamamlamak ve en değerli kıbleye hidayet etmek için Kâbe’ye yönelmenize hükmetmiştir.
151  Nitekim size ayetlerimizi okuyan, fazilet ve iyilikleri emrederek, rezillikleri ve kötülükleri yasaklayarak sizi 
temizleyen, Kur'an'ı, sünneti, din ve dünya meselelerinizden bilmediklerinizi size öğreten, kendi içinizden bir 
peygamber göndererek sizi başka bir nimetle nimetlendirdik.
152  Beni kalpleriniz ve azalarınızla zikredin ki, ben de, överek ve muhafaza ederek sizleri anayım. Her amelin 
karşılığı, o amelin türüne göre verilir. Size verdiğim nimetlerimden ötürü bana şükredin ve sakın bunları inkâr 
ederek veya size haram kılınan işlerde kullanarak nankörlük etmeyin. 153  Ey İman edenler! Bana itaat etmek 
ve emirlerimi yerine getirmek suretiyle sabrederek ve namaz kılarak benden yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah, 
sabredenlerle beraberdir. Onları muvaffak kılar ve onlara yardım eder.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamberliğine delalet etmesi sebebiyle kıblenin değiştirilmesi 
konusu hakkında uzunca bahsedilmiştir. 2 - Mümin kul için tartışmayı bırakarak Allah'a itaat etmek ve O'na 
doğru yarışmakla meşgul olmak, kıyamet günü Rabbinin katında daha faydalıdır.
3 - Allah'a ulaştıran salih ameller çeşitli ve çok sayıdadır. Mümin kulun onlar arasından sevdiğini ve durumuna 
uygun olanı seçmesinde bir sakınca yoktur. 4 - Sevabının, kulun en yüce topluluğun içinde anılması olacağından, 
Allah -Azze ve Celle-'yi zikretmenin ne kadar büyük bir amel olduğu.
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154  Ey Müminler! Allah yolunda cihat ederken 
öldürülen kimseler hakkında "Muhakkak 
onlar da başkalarının öldüğü gibi ölmüş 
kimselerdir" demeyin. Bilakis onlar, Rablerinin 
katında diridirler, fakat sizler onların yaşamını 
idrak edemiyorsunuz. Çünkü onların hayatı, 
Allah Teâlâ’dan gelecek bir vahyin dışında 
anlaşılmasının herhangi bir yolu olmayan, özel 
bir yaşamdır.
155  Yemin olsun ki biz, düşmanınızdan 
korkmanız, yemek kıtlığından dolayı yaşadığınız 
açlık, mal ve mülkün yok olması yahut mal ve 
mülk edinmenin zorlaşmasından dolayı nadir hale 
gelmesi, insanların ölümüne sebep olan afetler 
yahut Allah yolunda şehit olarak can vermeniz, 
toprak ürünlerinin eksilmesi gibi musibetlerle 
sizleri imtihan etmekteyiz. Ey Peygamber! Sen 
bu musibetlere sabredenleri dünya ve ahiret 
yurdunda mutlu edecek haberlerle müjdele.
156  O kimseler, başlarına bu musibetlerden 
biri geldiği zaman, rıza ve teslimiyet göstererek 
"Muhakkak biz Allah'ın hükmü altındayız ve 
O, bizim üzerimizde dilediği gibi tasarrufta 
bulunabilir. Şüphesiz kıyamet günü tekrar O'na 
döneceğiz. Bizi O yarattı ve bize çeşitli nimetlerle 
ikramda bulundu. Bizim dönüş yerimiz ve 
işimizin sonu onun huzurudur" derler.
157  Bu sıfatlarla nitelenen kimselere, yüce melekler 
topluluğunun arasında Allah'tan bir övgü ve 
üzerlerine inen bir rahmet vardır. İşte onlar hak 
yola giden doğru yolu bulmuş kimselerdir.
158  Hiç şüphesiz Kâbe’nin yakınında yer alan, 
Safa ve Merve tepeleri olarak bilinen bu iki yüksek tepe, şeriatın görünen alametlerindendir. Her kim hac ibadeti 
veya umre yapmak için Kâbe’ye gitmek isterse, bu iki tepe arasında sa'y yapmasında bir günah yoktur. Bir günah 
yoktur ifadesi ile, burada sa'y yapmayı cahiliye dönemi amellerinden biri olarak kabul edip, ikisi arasında sa'y 
yapmaktan çekinen Müslüman kimseler emin kılınmaktadır. Zira Allah Teâlâ bunun hac ibadeti amellerinden 
biri olduğunu beyan etmiştir. Her kim halis bir niyetle müstehap olan ibadetleri nafile olarak yaparsa, şüphesiz 
Allah hayırda bulunan ve sevaba müstahak olanları çok iyi bilir ve onun şükrünün karşılığını verir. Bu ameli 
ondan kabul eder ve buna karşılık onu ödüllendirir. 159  Peygamberin ve getirdiklerinin doğruluğuna delalet 
eden indirdiğimiz delilleri onların kitaplarında insanlara gösterdikten sonra, Yahudi ve Hristiyanlardan bunları 
gizleyenleri Allah rahmetinden uzak kılacak, melekler, peygamberler ve bütün insanlar da Allah'ın rahmetinden 
kovulması için beddua edeceklerdir. 160  Bu açık ayetleri gizlemekten pişman olarak, gizli ve açık amellerini 
ıslah edip, hak ve doğru yoldan gizlemiş oldukları gerçekleri beyan ederek Allah'a dönüp, tövbe edenler bundan 
müstesnadır. Onların bana itaat etmeye dönmelerini kabul ederim. Zira ben, tövbe eden kulun tövbesini kabul edip 
ona merhamet ederim. 161  İnkâr etmiş ve tövbe etmeden kâfir olarak ölmüş kimselere gelince, Allah, rahmetinden 
kovarak onlara lanet eder ve bütün melekler ve insanlar da Allah'ın rahmetinden kovulması ve uzak kılınması için 
beddua ederler. 162  Bu lanet içinde sürekli yaşarlar. Azapları bir gün dahi hafifletilmez ve kıyamet günü de onlara 
asla mühlet verilmez. 163  Ey insanlar! Sizin gerçek mabudunuz birdir. Zatında ve sıfatlarında tektir. Ondan başka 
hak ilah yoktur. O geniş merhamet sahibi Rahmân ve kullarına karşı Rahîm olandır. Zira onlara sayılamayacak 
kadar çok nimetler bahşeder.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kullarını musibetlerle sınamak, Allah Teâlâ’nın bir sünnetidir. Bunlara 
sabredenlere ise, kesin olarak en büyük ödül ve en değerli mertebeleri vadetmiştir. 2 - Kâbe’yi hacceden veya umre 
yapan kimsenin Safa ve Merve tepeleri arasını Sa'y yapmasının meşru olması. 3 - Allah’ın indirdiği gerçekleri 
gizlemek, insanları aldatmak ve peygamberlerin getirdiği doğru yoldan saptırmak en büyük günah ve en ağır ceza 
olan şeylerdendir.
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164  Hiç şüphe yok ki, göklerin ve yeryüzünün 
yaratılışında ve orada bulunan yaratılış 
harikalarında, gece ve gündüzün birbirini takip 
etmesinde, insanlar için faydalı olan yemek, 
elbise, ticaret malı ve ihtiyaç duyulan her bir şeyi 
deniz sularında taşıyarak giden gemilerde, yüce 
Allah'ın kendisiyle yetişen ekin ve yeşillikleri 
canlandırmak için gökyüzünden indirdiği yağmur 
sularında ve bu vesileyle yeryüzüne yaydığı canlı 
varlıklarda, rüzgârın bir yönden diğer bir yöne 
değişmesinde, yeryüzü ile gökyüzü arasında 
alçaltılmış bulutlarda, bütün bu sayılanlarda 
akıl edebilen hüccet, delil ve kanıtlardan anlayan 
kimseler için, Allah Subhânehû'nun birliğini 
gösteren apaçık deliller vardır.
165  Bu açık ayetlerle beraber insanlardan bazıları, 
Allah'ın dışında ilahlar edinerek, onları Allah 
Teâlâ’ya denk tutarlar. Onları, Allah'ı sevdikleri 
gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri 
ise, bu kimselerin ilahlarına olan sevgilerinden 
çok daha güçlüdür. Çünkü onlar hiçbir şeyi 
Allah'a denk tutmazlar ve O'nu rahatlıkta da, 
darlıkta da severler. Fakat onlar, ilahlarını sadece 
rahatlıkta severler. Darlık zamanında ise sadece 
Allah'a dua ederler. O zalimler, şirk ve işledikleri 
günahlarla ahirette azabı gördükleri zaman, kendi 
hallerini bir görselerdi, bütün gücün tek sahibinin 
Allah olduğunu ve kendisine isyan edenlere karşı 
azabının çok şiddetli olduğunu bilirlerdi. Bunu 
bir bilselerdi O'na hiç bir şeyi ortak koşmazlardı.
166  Kendilerine uyulan önder kimseler, kıyamet 
gününün korkunç hallerine ve şiddetine şahit 

olduğunda, kendilerine uyan zayıf kimseleri inkâr ederek onlardan uzaklaşınca, bu kimselerin bütün kurtuluş 
yolları ve vesileleri de yok olur gider.
167  O zaman zayıf ve tabi olanlar şöyle diyecekler: “Bizim, dünyaya tekrar geri dönüş şansımız yok mudur ki, 
önderlerimizin bizi inkâr edip kendilerini bizden uzak kıldıkları gibi, biz de onları inkâr ederek uzak duralım?” 
Allah, ahiretteki şiddetli azabı onlara gösterdiği gibi, onlara bir pişmanlık ve üzüntü olması için, önderlerine batıl 
üzerine tabi olmalarının akıbetini de gösterecektir. Onlar, Cehennem ateşinden de ebedî olarak çıkamayacaklardır.
168  Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan, kazancı helal ve temiz olan hayvan, bitki ve ağaç türünden yemeklerden 
yiyin ve Şeytan'ın, sizi yavaş yavaş içine çektiği yollarını takip etmeyin! Muhakkak ki onun, size olan düşmanlığı 
çok açıktır. Akıllı bir kimsenin kendisine eziyet etmeye ve saptırmaya gayretli olan düşmanına tabi olması doğru 
olmaz.
169  Hiç şüphesiz o size, çirkin ve büyük günahları, Allah'ın dinine dair itikat ve fıkıh konularında Allah ve 
Rasûlünden gelmeyen, ilim olmayan sözleri söylemenizi emreder.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah'a hakkıyla iman eden kimseler, Allah'ı en çok seven kullardır. Çünkü onlar rahatlıkta, darlıkta ve her 
halükârda O'na itaat ederler ve O'na hiçbir kimseyi ortak koşmazlar.
2 - Kıyamet günü aradaki bütün bağlar kopacak ve her dost, dostunu inkâr ederek ondan uzak duracak. Yalnızca 
Allah Teâlâ’ya halis olan bağ kalacaktır.
3 - Yöntemlerinin çeşitli ve gizli olması ve nefsin arzularına yakınlığından ötürü Şeytan'ın tuzağına karşı bir 
uyarıdır.
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170  Bu kâfirlere “Allah'ın indirdiği dosdoğru yola 
ve aydınlığa tabi olun!” diye söylense, onlar inat 
ederek şöyle derler: “Bilakis bizler atalarımızda 
gördüğümüz inançlara uyar ve onları taklit 
ederiz.” Velev ki doğru yol ve aydınlıktan hiçbir 
şeyi düşünemiyor ve Allah'ın razı olduğu hakikate 
uymuyor olsalar da mı atalarına uyacaklar?
171  Kâfirlerin atalarına ittiba etmeleri, 
hayvanlarına seslenerek bağıran çobanın durumu 
gibidir. Onlar, çobanın sesini duyarlar fakat 
söylediğini anlamazlar. Kâfirler de hak olan sözü 
faydalanacakları bir şekilde işitemez sağırdırlar. 
Onların dilleri hak olan sözü söyleyemez, dili 
tutulmuş dilsizdir. Gözleri hakkı göremez kördür. 
Bu yüzden senin davet ettiğin doğru yolu akıl 
edemiyorlar.
172  Ey Allah'a İman eden ve peygamberine tabi 
olanlar! Allah'ın sizi rızıklandırdığı ve size mübah 
kıldığı temiz olan rızıklardan yiyin! Allah’a, 
size ikram ettiği nimetlerden ötürü açık ve gizli 
şükredin! O'nun emirlerini yerine getirmemek ve 
O'na karşı gelmekten sakınmak, Allah Teâlâ’ya 
yapılan şükürdendir. Şayet hakikaten sadece 
O'na ibadet ediyorsanız, O'na hiçbir şeyi ortak 
koşmayın!
173  Allah, dinen uygun olarak kesilmeden ölen 
hayvanları, akan sıvı kanı, domuz etini ve 
kesilirken Allah'tan başkasının adı anılarak 
kesilen hayvanları yemeyi size haram kıldı. 
Şayet insan, bunlardan yerken ihtiyaç duyduğu 
kadarından fazla yiyerek aşırı gitmez ve zaruret 
miktarını aşmadan yemeye mecbur kalırsa, ona 
bir günah ve bir ceza yoktur. Muhakkak ki Allah kullarından tövbe edenleri çok bağışlayandır ve onlara karşı 
merhametlidir. Zaruret halinde bu haramlardan yenilmesinden ötürü insanları sorumlu tutmaması da O'nun 
merhametindendir.
174  Şüphesiz Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi Allah'ın indirdiği kitapları, içerdiği hakikat ve Muhammed 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamberliğine delalet eden delilleri gizleyenler, bunları yöneticilik, itibar veya 
mal mülk gibi az bir karşılık elde etmek için yaparlar. Hakikatte onlar karınlarını, Cehennem ateşinde azap 
görmelerine sebep olacak şeylerden başka bir şeyle doldurmazlar. Allah kıyamet günü onlarla hoşlanacakları 
şeyleri konuşmayacak. Bilakis onların rahatsız olacağı şeyleri konuşacak. Onları günahlarından arındırmayacak, 
onlara sena da etmeyecek. Ayrıca onlar için elem verici bir azap vardır.
175  İnsanların ihtiyaç duyduğu ilmi gizlemekle nitelenenler, gerçek ilmi gizleyerek hidayeti sapıklıkla, Allah'ın 
bağışlamasını Allah'ın azabıyla değiştirmişlerdir. Onlar, Cehennem ateşine girmelerine sebep olan bu şeyleri 
yapmaya ne kadar da sabırlılar. Sanki bu yaptıklarında gösterdikleri sabırla Cehennem azabını umursamıyorlar.
176  O ceza, Allah'ın bu ilahi kitabı hak olarak indirmiş olmasından ötürü gizlenmeyerek açıklanması gerektiği için, 
ilmin ve doğru yolun gizlenmesinden dolayı verilmiştir. Bu ilahi kitap hakkında ihtilafa düşenler, bir bölümüne 
iman edip bir bölümünü gizleyenler, haktan çok uzak bir taraftadırlar.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - İnsanların doğru yoldan ayrılmalarının en büyük sebebi, aklın kullanılmamasıdır ve insanın içinde bulunduğu 
yanılgıda ondan önce gelmiş olan kimselere uyarak, onları bilinçsizce taklit etmesidir.
2 - Bir kimsenin, Allah'ın verdiği akıl, duyma ve görme nimetlerinden faydalanmaması, onu bu nimetleri yitirmiş 
bir kişi haline sokar. 3 - Kıyamet günü en şiddetli cezalara çarptırılacak olan insanlar, Allah'ın indirdiği ilmi ve 
Allah rasûllerinin getirdiği doğru yolu gizleyenlerdir.
4 - Allah Teâlâ’nın mümin kullarına bahşettiği, nimetlerden birisi de haramları az sayıda ve sınırlı kılmasıdır. Oysa 
mübah kılınanlar sınırlanamayacak kadar çoktur.
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177  Allah'ın razı olduğu iyilik, yalnızca doğu 
veya batı yönüne doğru dönülmesi ve bu konuda 
muhalefet edilmesi değildir. Fakat bütün 
iyilik, tek ilah olarak Allah'a, kıyamet gününe, 
bütün meleklere, indirilmiş bütün kitaplara ve 
birbirinden ayırt etmeden bütün peygamberlere 
iman eden, malı sevmesine ve ona karşı hırslı 
olmasına rağmen yakın akrabasına, daha büluğa 
ermeden babasını kaybetmiş olan çocuklara, 
ihtiyaç sahiplerine, vatanı ve ailesinden ayrı 
düşmüş yolda kalmış gurbetçiye, ihtiyaçlarından 
ötürü insanlardan dilenmek zorunda kalanlara 
infak eden ve malını esir ve köleleri azat etme 
yolunda harcayan, namazı Allah'ın emrettiği 
üzere eksiksiz olarak kılan, farz olan zekâtını 
veren, söz verdikleri zaman sözlerini tutan, 
fakirlik ve sıkıntılara, hastalıklara sabreden 
ve savaşın şiddetlendiği esnada da kaçmayıp 
sabreden kimselerin yaptıklarıdır. Bu sıfatlarla 
nitelenen o kimseler, Allah'a iman ve amellerinde 
doğru olanlardır. Onlar Allah'ın kendilerine 
emrettiği şeyleri yerine getiren ve yasakladığı 
şeylerden uzak duran takva sahipleridir.
178  Ey Allah'a iman eden ve Rasûlüne tabi 
olanlar! Bilerek ve düşmanca başkalarını 
öldürmesi halinde, katilin işlediği suçun misliyle 
cezalandırılması sizlere farz kılındı. Öldürülen 
hür kimseye karşılık hür kimse, köleye karşılık 
köle, kadına karşılık da kadın öldürülür. 
Maktul ölmeden önce veya maktulün velisi diyet 
karşılığında -diyet katilin affedilmesi için ödediği 
belli bir miktar maldır- katili affederse, affeden 

kimse artık başa kakmadan ve eza etmeden örfe uygun bir şekilde katilden diyet talep etmenin ardına düşmesi 
gerekir. Katil de, diyeti oyalamadan ve ertelemeden güzellikle verir. Bu affetme ve diyet alma izni, Rabbinizden 
size bir hafifletme ve bu ümmete bir rahmettir. Katilin affedilmesi ve diyetin kabul edilmesinin ardından her kim, 
katile bir saldırıda bulunursa, Allah Teâlâ tarafından onun için elem verici bir azap vardır.
179  Kanlarınızın dökülmesine ve birbirinize saldırmanıza engel olmasıyla Allah'ın sizin için koyduğu kısas 
hükmünde hayat vardır. Bunu, O'nun dinini yaşayarak ve emirlerini yerine getirerek Allah Teâlâ’dan korkan akıl 
sahipleri idrak eder.
180  Sizlerden biriniz üzerinde ölüm alametleri veya sebepleri göründüğünde, eğer çok mal geride bırakacaksa, 
anasına, babasına ve şeriatın belirlediği akrabaya malın üçte birini aşmaması şartıyla vasiyet etmesi sizlere farz 
kılındı. Bunu yapmak, Allah Teâlâ'dan korkan kimseler üzerinde tekit edilmiş bir görevdir. Bu hüküm miras 
ayetlerinin indirilmesinden daha önceydi. Miras ayetleri indiğinde, ölüye kimlerin mirasçı olacağını ve ne kadar 
miras alacaklarını belirledi.
181  Kim vasiyeti öğrendikten sonra onu artırarak, eksilterek yahut vasiyetin bir bölümünü gizleyerek değişiklik 
yaparsa, bu değişikliğin günahı mirasçılara değil onu değiştirenlere ait olur. Şüphesiz Allah, kullarının sözlerini 
işitir, onların yaptıklarını bilir, onların durumlarından hiçbir şey O'na gizli kalmaz.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah'ın sevdiği iyilik, iman ve salih amelin gerçekleşmesiyle olur. Sadece görünen amellerin yerine getirilmesine 
gelince, bu Allah Teâlâ’nın katında yeterli değildir.
2 - Canları muhafaza eden, sataşma ve adaletsizliği önleyen en büyük durumlardan biri de Allah'ın can alma ve 
daha hafif suçlara dair koyduğu kısas hükmünün uygulanmasıdır.
3 - Vasiyet etmenin ne kadar önemli olduğu; özellikle de kendisinin vasiyet edeceği şeyleri olan insanların vasiyetinin 
önemi. Ölen kimsenin vasiyetini değiştiren veya içeriğine müdahale eden kişinin günahı.
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182  Her kim, vasiyet sahibinin doğrudan 
ayrıldığını veya vasiyetinde adaletsiz davrandığını 
bilir, onun ifsat ettiğini nasihati ile düzeltir 
ve vasiyet üzerinde ihtilaf edenlerin arasını 
düzeltirse, ona bir günah yoktur. Bilakis o yaptığı 
bu ıslahtan ötürü sevap kazanır. Muhakkak 
Allah, kullarından tövbe edenleri bağışlar ve 
onlara karşı çok merhametlidir.
183  Ey Allah'a iman eden ve Rasûlüne tabi 
olanlar! Oruç, Rabbiniz tarafından sizden 
önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, size de farz 
kılındı. Umulur ki; O'nun azabıyla kendi aranıza 
salih amellerden bir kalkan koyarak, Allah’tan 
korkarsınız. Bu amellerin en büyüklerinden biri 
de oruçtur.
184  Sizlere farz kılınan Ramazan ayı orucu senenin 
günlerine göre bakıldığında sayıca tutmadığınız 
günlere göre çok azdır. Sizlerden her kim, oruç 
tutmaya zorlanacak şekilde hastalanırsa veya 
yolculuktaysa orucunu tutmama hakkı vardır. 
Sonra orucunu açtığı/tutmadığı günler miktarınca 
kaza etmesi gerekir. Oruç tutabilenler, oruçlarını 
açarlarsa fidye vermeleri gerekir. Fidye, oruç 
açtıkları her gün için bir fakiri yedirmektir. Oruç 
tutmanın faziletini bilseniz; oruç tutmanız sizin 
için, oruç açıp/tutmayıp fidye vermenizden daha 
hayırlıdır. Bu hüküm, Allah’ın orucu farz kıldığı 
ilk zamanlarda idi. Dileyen oruç tutuyor, dileyen 
ise orucunu açarak birini yediriyordu. Daha 
sonra Allah, büluğa ermiş oruç tutmayı gücü 
yeten herkese orucu zorunlu ve farz kıldı.
185  Ramazan ayı, Kur'an'ın Peygamber 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'e kadir gecesinde indirilmeye başlandığı aydır. Allah onu insanlara hidayet olması 
için indirmiştir. İçinde hidayete apaçık işaret eden deliller ve hak ile batılı birbirinden ayıran açıklamalar vardır. 
Kim yolcu veya hasta olmadığı halde ramazan ayına ulaşırsa, o ayda farz olarak orucu tutsun. Oruç tutmaya 
dayanamayanlar yahut yolcu olanlar ise oruçlarını açabilirler. Oruçlarını açarlarsa bu günleri kaza etsinler. 
Allah, koyduğu bu hükümleri sizin için zorluk değil, kolaylık olmasını istiyor. Bu ayın bütün günlerinde orucu 
tamamlayın ve sizi ramazan orucunu tutmaya ve bu ayı tamamlamaya muvaffak kıldığı için, ramazan ayının 
sonunda ve bayram gününde Allah'ı tekbir edin. Umulur ki, razı olduğu bu dine sizi hidayet ettiği için Allah'a 
şükredersiniz.
186  Ey Peygamber! Kullarım sana, benim ve dualarına icabet etme yakınlığımı soracak olurlarsa, şüphesiz ben 
onlara çok yakınım, onların durumlarını bilir, dualarını işitirim. Onların aracılara ve seslerini yükseltmeye 
ihtiyaçları yoktur. Dua ederken ihlasla dua edenin duasına icabet ederim. Yeter ki bana ve emirlerime boyun 
eğsinler ve imanlarında sebat etsinler. Şüphesiz bu, onlara icabet etmem için en faydalı vesiledir. Umulur ki 
böylelikle din ve dünya işlerinde erginlik yoluna girerler.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah, ramazan ayını oruç ayı yaparak ve Kur’an’ı o ayda indirerek faziletli kıldı. O, aynı zamanda Kur’an 
ayıdır. Bu yüzden Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ramazan ayında Cebrâil ile beraber Kuran’ı mutalaa 
eder ve başka aylarda olmadığı kadar bu ayda çok Kur’an okumaya çaba gösterirdi.
2 - İslam dini, temel ve alt bütün meselelerde zorluğun bertaraf edilmesi ve kolaylaştırma üzerine kaim olmuştur. 
Allah, dinde bizim üzerimize herhangi bir zorluk vermemiştir.
3 - Allah Teâlâ kullarına yakındır, onları kuşatır ve onların hallerini eksiksiz olarak bilir. Bunun için de onların 
dualarını işitir ve isteklerine icabet eder.
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187  Orucun farz kılındığı ilk zamanda bir 
kişi oruç gecesi uyur sonra sabah namazı 
vaktinden önce uyanırsa ona yemek yemesi 
veya ailesiyle ilişkiye girmesi haram olurdu. Ey 
müminler! Allah bu hükmü kaldırdı ve sizlere 
oruç gecelerinde kadınlarınızla ilişkiye girmeyi 
mubah kıldı. Kadınlarınız sizin için bir örtü ve 
iffet, sizler de onlar için bir örtü ve iffetsiniz. 
Sizler birbirinizden müstağni değilsiniz. Allah, 
yasakladığı şeyleri yaparak kendi nefislerinize 
ihanet etmekte olduğunuzu biliyordu. Sizlere 
merhamet etti, tevbenizi kabul etti ve sizlere bunu 
hafifletti. Şimdi artık hanımlarınızla ilişkiye girin 
ve Allah'ın sizin için takdir ettiği zürriyeti isteyin. 
Gecenin tümünde, ta ki sabahın beyazı olan 
fecr-i sadığın doğuşu size görünene ve gecenin 
siyahından ayırılana kadar yiyin, için! Ardından 
fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar orucu 
bozan şeylerden uzak durarak orucu tamamlayın. 
Sizler mescitte itikâfta olduğunuz halde 
hanımlarınızla da ilişkiye girmeyin. Çünkü bu 
durum itikâfı bozar. İşte helal ve haram arasında 
zikredilen bu hükümler Allah'ın sınırlarıdır. 
Bunlara asla yaklaşmayın. Şüphesiz Allah'ın 
sınırlarına yaklaşanlar her an harama düşebilir. 
Allah o hükümlere dair bu aşikâr apaçık beyan 
ile ayetlerini insanlara açıklıyor. Umulur ki 
emrettiklerini yaparak ve yasakladıklarını terk 
ederek ondan korkarlar.
188  Sizler, hırsızlık, gasp, dolandırma gibi, 
kanunsuz bir şekilde birbirinizin mallarını 
almayın. Allah'ın bunu haram kıldığını bildiğiniz 

halde, günaha bulaşarak bunlarla insanların mallarından bir kısmını almak için iktidar sahiplerinin önünde 
çekişmeyin. Haram olduğunu bile bile günah işlemek, hem daha çirkin, hem de cezası daha büyüktür.
189  Ey Peygamber! Sana hilallerin oluşumunu ve şeklinin değişmesi hakkında soru soruyorlar. Onlara bunun 
hikmeti hakkında cevap olarak şöyle de: Şüphesiz onlar, insanlar için bir vakit ölçüsüdür. Bu sayede, hac ve oruç 
ayını, zekâtın üzerinde bir senenin tamamlanması gibi, ibadetlerinin vakitlerini, diyet ve borcun ödenme vaktinin 
belirlenmesi gibi kendi aralarındaki muamelelerin vakitlerini belirler. Umre veya hac için ihrama girdiğiniz 
zaman, -Cahiliye döneminde inandığınız gibi- evlere arkasından girmeniz iyilik ve hayır değildir. Oysa gerçek 
iyilik, açık ve gizli olarak Allah'tan korkanın yaptığı iyiliktir. Evlere kapılarından girmeniz sizin için daha kolay 
ve meşakkate daha uzaktır. Allah sizleri içinde zorluk ve meşakkat olan bir şeyi yapmanızla mükellef kılmadı. 
Allah’ın azabıyla kendi aranızda salih amellerden koruyucu bir kalkan edinin. Umulur ki, arzuladığınıza nail 
olarak ve çekindiğinizden kurtularak felaha erersiniz.
190  Sizi Allah'ın dininden alıkoymak isteyerek sizlerle savaşan kâfirlerle -Allah'ın kelimesinin yükselmesini 
arzulayarak- siz de savaşın. Çocukları, kadınları ve yaşlıları öldürerek, cesetleri parçalayarak veya benzeri 
davranışlarda bulunarak Allah'ın sınırlarını aşmayın. Şüphesiz Allah, koyduğu kanun ve hükümlerde sınırlarını 
aşan kimseleri sevmez.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - İbadet maksadıyla mescitte kalarak oraya iltizam etmek manasına gelen itikâf yapmanın meşrû olduğu ifade 
edilmiştir. Bu yüzden kadınlarla beraber olmak gibi, itikâfın maksadıyla çelişen her şey yasaklanmıştır.
2 - İnsanların mallarının batıl yollarla yenmesi yasaklanmış ve rüşvet gibi buna götüren bütün vesile ve sebepler 
haram kılınmıştır.
3 - İslam dininin adalet ve iyilik üzerine kaim olması sebebiyle zulüm, haram kılınmış ve yasaklanmıştır.
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191  Onlarla karşılaştığınız zaman onları öldürün 
ve onların sizleri çıkardıkları yer olan Mekke 
şehrinden siz de onları çıkarın. Müminin dinine 
engel olan ve onu küfre döndüren fitne öldürmekten 
daha büyüktür. Mescid-i Haram’a hürmeten 
onlar sizinle orada savaşmaya başlamadıkça, siz 
de onlarla savaşmaya başlamayın. Eğer Mescid-i 
Haram’ın yanında onlar sizinle savaşırlarsa, siz 
de onlarla savaşın. Bu ceza –Mescid-i Haram’da 
saldırıda bulundukları için öldürülmeleri- 
kâfirlerin cezasıdır.
192  Şayet onlar sizinle savaşmaya ve küfürlerine 
bir son verirlerse, siz de onlarla savaşmayı bırakın. 
Şüphesiz Allah, tevbe edeni bağışlar ve geçmiş 
günahlarından ötürü onları cezalandırmaz. Onlara 
karşı merhametlidir, onların cezalarını vermek için 
acele etmez. 193  Şirk koşmayıp, insanları Allah'ın 
yolundan engellemedikçe, onlardan bir küfür 
sadır olmayıp ve zahir olan din yalnız Allah'ın 
dini oluncaya kadar kâfirlerle savaşın. Eğer 
küfürlerinden ve Allah'ın yolundan alıkoymaktan 
vazgeçerlerse onlarla savaşmayı bırakın. Şüphesiz 
düşmanlık sadece kâfir olan ve Allah'ın yolundan 
alıkoyan zalim kimselere karşıdır.
194  Allah'ın Mescid-i Haram’a girerek (hicretin) 
yedinci senesinde umre eda etmenize imkân 
verdiği haram ay, altıncı sene müşriklerin 
Mescid-i Haram’a girmenize engel olduğu haram 
ayın karşılığıdır. Harem (Mekke) şehrinin, haram 
ayın ve ihramın hürmeti gibi, hürmet etmeyerek 
taşkınlık yapan kimselere kısas uygulanır. Orada 
kim size saldırırsa siz de ona size yaptığının 
aynısıyla muamele edin. Misliyle karşılık verme 
sınırını sakın aşmayın. Şüphesiz Allah sınırlarını 
aşanları sevmez. Size izin verdiği sınırı aşma 
konusunda Allah'tan korkun. Şunu bilin ki Allah, muvaffak kılarak ve destekleyerek kendisinden korkanlarla 
beraberdir. 195  Malınızı, cihat ve diğerleri gibi Allah'a itaat etme yollarında infak edin. Cihadı, Allah yolunda gayret 
etmeyi terk ederek veya kendinizi, helak olmanıza sebep olacak işlere bulaştırarak helak etmeyin. İbadetlerinizi 
de, muamelelerinizi de, ahlâkınızı da güzelleştirin. Şüphesiz Allah, bütün işlerinde ihsan sahibi olanları sever, 
sevaplarını arttırır ve onları doğru yola muvaffak kılar. 196  Hac ve umreyi, Allah Teâlâ’nın rızası için eksiksiz eda 
edin. Eğer hastalık veya düşman gibi bir sebeple tamamlamaya mani bir engel olursa, ihramınızdan çıkmak için 
-deve, inek veya koyunlardan- kolayınıza gelen bir kurban kesin. Kurbanınız kesilmesi gereken yere ulaşmadan 
saçlarınızı kazıtmayın veya kesmeyin. Şayet Harem sınırları içinde kesilmesine bir engel varsa engel olmayan yerde 
kesin. Orada kesilmesine bir mani yoksa kurban günü veya daha sonraki teşrik günlerinde Harem sınırları içinde 
kesin. Sizlerden hasta olduğu veya saçlarında bit veya benzeri bir sıkıntısı bulunduğu için saçlarını kesen kimse 
için bir zorluk yoktur. Onun bu yaptığına karşılık, ya üç gün oruç tutarak, ya Harem sınırları içinde yaşayan altı 
fakiri doyurarak veya Harem’in fakirlerine dağıtmak üzere bir koyun keserek fidye ödemesi gerekir. Herhangi 
bir korkusu olmadan hac aylarında umre yaparak istifade eden ve o senenin haccı için ihrama girene kadar ihram 
yasaklarından çıkarak faydalanan kimse kolayına gelen bir koyunu veya yedi ortak bir deve veya inek kessin. 
Kurban kesmeye gücü yetmezse, o halde kurbana bedel olarak hac günlerinde üç gün, ailesinin yanına döndüğünde 
yedi gün olmak üzere toplam olarak on gün oruç tutsun. Temettü haccı için hedy kurbanı kesmeye gücü yetmeyenin 
kurbana karşılık olarak oruç tutması gerekir. Bu da Harem halkı olmayan kimseler veya Harem'in çevresinde 
oturan kimseler içindir. Çünkü onların temettü haccı yapmaya ihtiyaçları yoktur. Onların Harem’de yaşamaları 
sebebiyle, temettü haccında umre yapmaları için sadece tavaf etmeleri yeterlidir. Dinine uyarak ve belirlediği 
sınırları tazim ederek Allah'tan korkun. Şunu iyi bilin ki; Allah emirlerine karşı geleni çok şiddetli cezalandırır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Cihadın maksadı ve gayesi, yalnızca Allah'ın hükmünü hâkim kılmak, insanların 
hakkı duymasına ve kabul etmesine mani olan şeyleri ortadan kaldırmaktır. 2 - Cihadı terk etmek ve cihada 
katılmamak, ümmetin helak olma sebeplerinden biridir. Çünkü bu, onun gücünü kaybederek düşmanlarının ona 
göz dikmesine sebep olur. 3 - Hac ve umreye başlayan kimsenin başladığı ibadeti tamamlamasının farz oluşu ve 
Harem’e girmesine engel olunan kimsenin, hedy kurbanı keserek ihramdan çıkmasının caiz oluşu.

part 2Bakara Suresi 30



197  Hac ibadetinin vakti bilinen aylar içindedir. 
Şevval ayında başlar ve zilhicce ayının onuncu 
günü son bulur. Her kim bu aylar içinde hac 
yapmayı kendine vacip kılar ve ihrama girerse, 
artık cinsel ilişki ve öncesinde olan ön sevişmeler 
ona haram olur. Ayrıca zamanın ve mekânın 
hürmetinden ötürü, bu kimse için orada günaha 
girerek Allah'ın itaatinden ayrılmasının haram 
olması da pekiştirilmiştir. Öfke ve husumete 
sebep olan tartışmalar da ona haramdır. Allah, 
yaptığınız bütün hayırları bilir ve bunların 
karşılığında sizi ödüllendirir. Haccı eda edebilmek 
için, ihtiyaç duyduğunuz yemek, içecek gibi 
şeyleri alarak hazırlanın. Şunu bilin ki; bütün 
işlerinizde yaptığınız en hayırlı hazırlık Allah 
Teâlâ korkusudur. Öyleyse ey aklı selim olanlar! 
Emirlerime uyarak ve yasaklarımdan sakınarak 
benden korkun.
198  Hac esnasında ticaret ve başka yollarla 
helal rızık talebinde bulunursanız size bir 
günah yoktur. Dokuzuncu gün Arafat vakfesini 
yaptıktan sonra, zilhicce ayının onuncu gecesi 
Müzdelife’ye yönelerek Arafat’tan çıkarsanız, 
Allah'ı tesbih ederek, kelimeyi tevhit getirerek 
ve Müzdelife'de/Meşari'l-Haram'da dua ederek 
zikredin. Sizi dininin esaslarına ve Kâbe’de hac 
ibadetini yapmanıza hidayet ettiği için Allah'ı 
zikredin. Bundan daha önce, O'nun dininden 
habersiz kimselerdiniz.

199  Daha sonra da, cahiliye dini üzerine olan kimselerin orada vakfe yapmadıkları gibi değil, aynı İbrahim 
-aleyhisselam-'ı takip eden insanların yaptığı gibi yapın ve ardından siz de Arafat’tan çıkın. Dinini eda ederken 
yaptığınız eksikliklerden ötürü Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah, kullarından tevbe edeni bağışlar ve 
ona merhamet eder.
200  Eğer hac amellerini bitirir ve boşa çıkarsanız, babalarınızla övündüğünüz ve onlara sena ettiğiniz gibi veya 
babalarınızı zikrettiğinizden daha çok zikrederek Allah’ı anın ve ona çokça sena edin. Çünkü sahip olduğunuz 
bütün nimetlerin asıl sahibi Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'dır. İnsanlar farklı farklıdır. Onların bir kısmı sadece 
bu dünya hayatına iman eden kâfir, müşrik kimselerdir. Bunlar Rablerinden sağlık, mal, çocuk gibi sadece bu 
dünya nimetlerinden ve süslerinden isterler. Onların, dünyaya olan arzuları ve ahiretten yüz çevirmeleri sebebiyle, 
Allah'ın ahirette mümin kulları için hazırladıklarından bir nasipleri yoktur.
201  İnsanların bir kısmı da Allah'a ve ahirete de iman etmiştir. Allah'ın azabından selamette olmak ve Cennet'i 
kazanmak istedikleri gibi dünyada da Rabbinden, dünya nimetleri ve salih amel isterler.
202  Dünya ve ahiret hayatının hayrı için dua eden o kimselere, dünyada yaptıkları salih amellerine karşılık büyük 
sevap olan bir pay vardır. Allah amellerin hesabını çok hızlı görür.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Mümin kulun dünya ve ahiret yolculuğunda azık edinmesi gerekir. Allah, bu yüzden takvanın en hayırlı azık 
olduğunu zikretmiştir.
2 - Hac amelleri tamamlandıktan sonra Allah Teâlâ’yı çokça zikretmek meşrudur.
3 - İnsanların maksatları farklı farklıdır. Onların bazıları Rablerinden dünyalıktan başka bir şey istemeyip dünya 
hayatını dert edinmişken, bazısı ise Allah'tan, dünya ve ahiret hayatının hayrını ister. İşte, başarılı kılınan bu 
kimsedir.
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203  Allah'ı, zilhicce ayının on birinci, on ikinci 
ve on üçüncü günleri olan o az günlerde tekbir 
ve kelime-i tevhid getirerek zikredin. Kim acele 
eder ve on ikinci gün taşlama yaptıktan sonra 
Mina’dan çıkarsa bunda bir beis yoktur. Ona, 
bundan ötürü bir günah yoktur. Çünkü Allah, 
ona bu hükmü kolaylaştırmıştır. Her kim, on 
üçüncü günde taşlayana kadar çıkışını ertelerse 
de, buna hakkı vardır. Onun için de bir beis 
yoktur. O böylece bu işi tastamam yapmış ve 
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 
ameline uymuş olur. Bütün bunlar yaptığı hacda 
Allah’tan korkan ve Allah'ın emrettiği şekilde 
haccını yapan kimse içindir. Emirlerine uyarak ve 
yasaklarından sakınarak Allah'tan korkun. Şunu 
iyi bilin ki; şüphesiz siz bir tek O'na dönecek, O'na 
varacaksınız. O da sizlere yaptığınız amellerinizin 
karşılığını verecektir.
204  Ey Peygamber! İnsanlardan münafık olanın 
bu dünyadaki sözü hoşuna gider. Onun hoş sözlü 
olduğunu görür, onun doğru sözlü ve ihlaslı 
olduğunu zannedersin. Oysa onun gerçek amacı 
kendi canını ve malını korumaktır. Yalancı biri 
olduğu halde kalbindeki iman ve iyiliğe Allah'ı 
şahit tutar. O, aslında Müslümanlara karşı büyük 
bir husumet ve düşmanlık beslemektedir.
205  Arkasını dönüp senin yanından ayrılınca, 
ekinleri yok etmek, besi hayvanlarını öldürmek 
ve yeryüzünü günahlarla ifsat etmek için gayret 
göstererek çabalar. Doğrusu Allah, yeryüzünde 
bozgunculuğu ve bozgunculuk yapanları sevmez.
206  Şayet bu bozguncuya nasihat etmek amacıyla: 
“Allah'ın koyduğu sınırları yücelterek ve yasaklarından sakınarak Allah'tan kork!" dense, kibri ve gururu onun 
hakka dönmesine engel olur ve günah işlemeye devam eder. Ona yeterli gelecek olan ceza, Cehennem'e girmesidir. 
Orası Cehennem ehli için ne kadar kötü bir yer ve barınaktır.
207  İnsanlardan mümin olan, Rabbine itaat eder. O'nun yolunda cihat edip rızasını arzulayarak kendi canını verir 
ve harcar. Allah, kullarına karşı çok geniş merhamet gösterir ve onlara karşı çok şefkatlidir.
208  Ey Allah’a iman ve Rasûlüne itaat edenler! İslam’a hiçbir şeyi terk etmeden , bütünüyle girin. Kitap ehlinin 
yaptığı gibi, kitabın bir bölümüne iman edip, bir başka bölümünü inkâr etmeyin. Şeytan'ın yollarını takip etmeyin. 
Çünkü o size apaçık düşmanlık eden ve bunu gösteren bir düşmandır.
209  İçinde hiçbir şüphe olmayan apaçık deliller geldikten sonra, eğer sizden yine de bir hata ve sapma meydana 
gelirse bilin ki; Allah kudretinde ve kahrında güçlü, kurduğu düzen ve kanunlarında hikmet sahibidir. O'ndan 
korkun ve O'nu yüceltin.
210  Şeytan'ın yollarına uyup hak yolundan sapanlar, Allah Subhânehu'nun kıyamet günü aralarında hükmetmek 
için, bulut gölgeleriyle birlikte yüceliğine yaraşır bir şekilde gelmesi ve meleklerin, onları her yönden kuşatarak 
gelmesi dışında bir şey beklemiyorlar. İşte o zaman Allah'ın onlar hakkındaki hükmü uygulanır ve oradan tahliye 
edilirler. Mahlûkatın bütün iş ve meseleleri tek olan Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'ya döner.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Gerçek takva, amellerin çokluğuyla değil, ancak şeriatın doğru yoluna uyarak ve iltizam ederek olur.
2 - İnsanlar hakkında sadece onların şekillerine ve sözlerine dayanarak hüküm verilmez. Bilakis kalplerinde 
gizlediklerine delalet eden yaptıklarının gerçekliğine göre hüküm verilir.
3 - Yeryüzünde bütün çeşitleriyle bozgunculuk yapmak sürekli kibir sahibi olan insanların sıfatlarındandır. Allah 
Teâlâ bozgunculuğu ve bozgunculuk yapanları sevmez.
4 - Bir kimse, bu dinin tümüne teslim olana kadar, onu bedeni ve kalbiyle kabul edene kadar Allah Teâlâ için gerçek 
Müslüman olmaz.
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211  Ey Peygamber! İsrâiloğulları'nı kınayıp, 
azarlamak babından onlara şu soruyu sor: "Allah 
Teâlâ, peygamberlerin doğruluğuna delalet eden 
kaç açık ayette sizlere açıklamada bulundu? Oysa 
onları yalanladınız ve onlardan yüz çevirdiniz." 
Kim Allah'ın nimetini, onu bilip ortaya çıktıktan 
sonra inkâr ederek ve yalanlayarak değiştirirse, 
şüphesiz Allah yalanlayan inkârcıları çok şiddetli 
cezalandırır.
212  Allah'ı inkâr eden kimselere dünya hayatı 
ve orada bulunan geçici tatlar ve zevkler güzel 
gösterildi. Onlar Allah'a ve ahiret gününe iman 
edenlerle alay ederler. Emirlerini yerine getirerek 
ve yasaklarından sakınarak Allah'tan korkanlar, 
ahiret günü o kâfirlerin üzerindedirler. Allah 
onları Adn Cennetleri'ne yerleştirecektir. Allah 
dilediği kullarına sayısız ve hesapsız olarak verir.
213  Şeytan onları saptırıncaya kadar insanlar, 
babaları Âdem’in dinine bağlı doğru yol üzerine 
ittifak etmiş tek bir ümmet halindeydi. Sonra 
Mümin ve kâfir olarak birbirlerinden ayrıldılar. 
Bu yüzden Allah, iman ve itaat ehli kimseleri 
onlara rahmetiyle hazırladığı şeyleri müjdeleyen 
ve kâfirleri Allah'ın onlara vadettiği şiddetli 
cezasından korkutan peygamberler gönderdi. 
Bu peygamberlerle beraber insanlar arasında 
ayrılığa düştükleri konularda hükmetmesi için 
hakkında hiç bir şüphe bulunmayan hakikat üzere 
olan kitaplar indirdi. Tevrat konusunda ancak 
Allah'ın kendi katından gelen bir hak olduğuna 
dair üzerinde ihtilaf edilmez kanıtlar geldikten 
sonra Yahudilerden kendilerine Tevrat’ın ilmi 

verilen kimseler zalimce davranarak ihtilafa düştüler. Yüce Allah izin ve iradesiyle, ancak Müminlere doğru yolu 
sapıklıktan ayırt edebilecekleri bilgiyi verdi ve onları muvaffak kıldı. Allah dilediğini hiçbir eğriliği olmayan 
dosdoğru yola, iman yoluna iletir.
214  Ey Müminler! Sizden öncekilerin başlarına gelen belalar gibi bir bela size isabet etmeden Cennet'e gireceğinizi 
mi zannettiniz? Çünkü onlara fakirlik ve hastalıkların zorluğu isabet etti, korkular onları titretti. Sonunda 
imtihanları, Allah'ın yardımını acilen istemelerine sebep olacak seviyeye ulaştı. Peygamber ve onunla beraber olan 
Müminler şöyle dediler: "Allah'ın yardımı ne zaman gelecek?" İyi bilin ki, Allah’ın yardımı kendisine iman ve 
tevekkül edenlere çok yakındır. 215  Ey Peygamber! Ashab sana türlü çeşitlerden sahip oldukları mallarından neleri 
infak edeceklerini ve nereye vereceklerini soruyor. Onlara cevap olarak de ki: -Helal ve temiz olan- Hayır olarak 
infak edeceğinizi, ananıza, babanıza, ihtiyaç durumuna göre size yakın akrabaya, ihtiyaç sahibi yetimlere, hiçbir 
malı olmayan yoksula, yolculuk sebebiyle vatanı ve ailesiyle bağını kopardığı yolda kalmış yolcuya sarf edin. Ey 
Müminler! Az veya çok yaptığınız bütün iyilikleri Allah bilir. Yaptıklarınızdan hiçbir şey O’na gizli kalmaz ve 
sizlere bunların karşılığını verir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah Teâlâ’nın nimetlerine karşılık, O'na şükretmeyi ve bu nimetleri O'nun 
emirlerine uygun şekilde kullanmayı terk etmek, onların zail olmasına yol açar ve bunu yapan kişinin aleyhine bir 
belaya dönüşür. 2 - Asıl olarak Allah, kullarını tevhid ve kendisine iman fıtratı üzerine yaratmıştır. İblis ve avanesi, 
insanları bu fıtrattan saptırıp Allah'a şirk koşar hale çevirmiştir.
3 - Ümmeti yenilgiye uğratacak olan en büyük rüsvalık, kendilerine gelen kitap ve din hakkında ayrılığa düşerek, 
birbirini tekfir edip, lanet okumalarıdır. 4 - İnsanların, hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe ulaşmak ve ihtilafın 
doğru yönünü bilmek, ancak Allah'ın elindedir. Allah Teâlâ’ya iman edip, boyun eğerek O'ndan talep edilir. 5 - Bela 
ve musibetlerle imtihan, Allah Teâlâ’nın veli kullarını sınadığı bir kanunudur. Onları kalplerindeki imanları ve 
tevekkülleri ölçüsünde imtihan eder. 6 - Bir musibet halinde sabır göstermeye yardım eden en büyük etkenlerden 
birisi de, salih kimselere uymak ve onları örnek almaktır.
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216  Ey Müminler! Allah yolunda savaş sizlere 
farz kılındı. Savaşta mal ve can kayıpları olduğu 
için, tabiatı gereği size hoş gelmez. Allah yolunda 
savaşmak gibi, sizin hoş görmediğiniz bir şey 
gerçekte sizin için hayırlı ve faydalı olabilir. 
Çünkü bununla, çok büyük sevap elde etmekle 
beraber düşmanlara karşı galibiyet ve Allah'ın 
kelimesini yükseltmek söz konusudur. Cihada 
katılmamak gibi sizin hoşlandığınız bir şey de 
sizin için kötülük ve musibet olabilir. Şüphesiz 
bu durumda, rezillik, utanç ve düşmanların 
Müslümanlara musallat olması vardır. Allah 
bütün işlerin hayırlısını ve şerlisini tam olarak 
bilir. Sizler ise bunu bilemezsiniz. Onun emrini 
yerine getirin, zira bunda sizin için hayır vardır.
217  Ey Peygamber! İnsanlar sana haram aylarda 
zilkade, zilhicce, muharrem ve recep aylarında 
savaş yapmanın hükmünü soruyorlar. Onlara 
cevap olarak de ki: “Müşriklerin yapmakta olduğu 
gibi Allah'ın yolundan alıkoymanın çok çirkin 
olduğu bu aylarda savaş yapmak Allah'ın katında 
çok büyük ve kınanmış bir suçtur. Aynı şekilde 
Müminlerin Mescid-i Haram’a girmelerine engel 
olmak ve Mescid-i Haram’ın ahalisini oradan 
çıkarmak Allah'ın katında haram aylarda savaş 
yapmaktan daha da büyüktür.” Onların İçinde 
bulundukları şirk, savaştan daha büyüktür. Ey 
Müminler! Müşrikler bunu başarabilecekleri 
bir yol bulabilseler, sizleri hak olan dininizden 
batıl olan dinlerine döndürünceye dek savaşıp 
zulümlerine devam ederler. Sizlerden kim 
dininden döner ve Allah'a karşı inkâr ile ölürse, 
bütün salih amelleri batıl olur. O, ahirette Cehennem ateşine girerek, orada ebedî olarak kalacaktır.
218  Allah'a ve Rasûlüne iman eden, vatanlarını Allah'a ve Rasûlüne hicret ederek terk eden ve Allah'ın kelimesi en 
üstün olsun diye savaşanlar, işte onlar Allah'ın rahmetini ve mağfiretini arzularlar. Allah, kullarının günahlarını 
bağışlar ve onlara merhamet eder.
219  Ey Peygamber! Ashabın sana içki (O, aklı örten ve gideren her şeydir) hakkında, onu içmenin, satmanın ve satın 
almanın hükmünü soruyorlar. Kumar oynamanın (O, iki tarafında bedel koyduğu yarışmaya katılan taraflardan 
alınan maldır) hükmünü soruyorlar. Onlara cevap olarak de ki: Bu ikisinde aklın ve malın yok olması, insanlar 
arasında düşmanlık ve nefretin ortaya çıkması gibi, dinî ve dünyevî çok fazla zarar ve mefsedeleri vardır. Kâr ve 
kazanç elde etmek gibi, pek az faydası vardır. Bu ikisinin zararları ve ikisinden hâsıl olan günah, faydasından çok 
daha fazladır. Akıllı olan bu ikisinden de uzak durur. Allah'ın bu beyanında içkinin haram kılınmasına hazırlık 
vardır. Ey Peygamber! Ashabın sana mallarından gönüllü ve bağış olarak ne kadar miktarda infak edeceklerini 
soruyorlar. Onlara cevap olarak de ki: İhtiyacınızın üzerinde fazla kalan malınızı infak ediniz. (Bu, işin başında 
İslamın ilk döneminde böyleydi. Daha sonra Allah, hususî mallarda ve belli bir oranda farz olan zekât hükmünü 
koydu.) Allah hiçbir gizliliği bulunmayan bu açıklama gibi, sizlere dininin hükümlerini açıklar. Umulur ki 
düşünürsünüz.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İşlerin akıbeti hakkında sahip olunan bilgisizlik, kişiyi fayda veren şeyi çirkin 
görüp zarar veren şeyden hoşlanır duruma getirir. İnsanın üzerine düşen Allah’tan doğruluk ve hidayet istemesidir. 
2 - İslam dini, muhterem olan şeyleri yüceltmek ve bunlara karşı saldırıları yasaklamak üzere gelmiştir. Bunların 
en büyüklerinden biri de, insanları Allah Teâlâ'nın yolundan alıkoymaktır.
3 - Kâfirlerin, İslam'la ve dinlerinden çıkarana kadar Müslümanlarla savaşı ilelebet devam eder. Allah ise, kâfirlerin 
tuzaklarını bozup, zayıflatır. 4 - Allah Teâlâ’ya iman etmek, ona hicret etmek ve onun yolunda cihat etmek, kişinin 
Allah'ın rahmetine ve affına nail olmasının en büyük vesilelerindendir.
5 - Din, kulların maslahatını gözeterek bazı yönleriyle faydalı olsa da geneli zararlı olan şeyleri haram kılmıştır.
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220  İşte bunları dünya ve ahirette size fayda 
verecek şekilde düşünmeniz için şeriat /
kanun kıldı. Ey Peygamber! Ashabın sana 
yetimlerin velayetini üstlenmek hakkında 
soruyorlar. Onlarla nasıl muamelede bulunup 
davranacaklar? Onların mallarını nafaka, yemek 
ve konut harcamalarında kullanacaklar mı? 
Onlara cevap olarak de ki: Karşılıksız olarak ve 
kendi mallarınıza karıştırmadan sahip oldukları 
malları ıslah ederek onlara lütufta bulunmanız, 
Allah'ın katında sizin için daha hayırlı ve daha 
sevaptır. Aynı zamanda bu, sahip oldukları malları 
muhafaza etmesi sebebiyle, onların malları içinde 
daha hayırlıdır. Şayet geçim için, konut ve benzeri 
harcamalarda onları da ortak ederek mallarını 
kendi mallarınıza katarsanız, bunda da bir sıkıntı 
yoktur. Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Kardeşler 
birbirine yardım ederek, birbirlerinin işlerini 
yüklenirler. Allah velayet sahiplerinden yetimlerin 
mallarına ortak ederek bozgunculuk yapmak 
isteyen kimseyle, ıslah etmek isteyen kimseyi bilir. 
Eğer yetimler meselesinde size zorluk çıkarmak 
isteseydi size zorluk çıkarabilirdi. Fakat Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ- sizlere, onlarla olan muamele 
yollarını kolaylaştırdı. Çünkü onun dini kolaylık 
üzerine bina edilmiştir. Şüphesiz Allah, güçlüdür, 
O'na hiçbir şey galip gelemez ve yaratmasında, 
düzenlemesinde ve kanun koymasında hikmet 
sahibidir.
221  Ey Müminler! Onlar bir tek Allah'a iman 
edinceye ve İslam dinine girinceye dek Allah'a 
şirk koşan kadınlarla evlenmeyin. Şüphesiz 
Allah'a ve Rasûlüne iman etmiş köle bir kadın 
bile, güzelliği ve malı hoşunuza giden putlara 
ibadet eden hür bir kadından daha hayırlıdır. 

Müslüman kadınları da müşrik erkeklerle evlendirmeyin. Allah'a ve Rasûlüne iman etmiş köle bir erkek bile, 
hoşunuza giden hür müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Şirk koşmakla nitelenen bu kişiler -Erkek ve kadınlar- 
sözleri ve yaptıklarıyla, insanları Cehennem'e girmeye çağırıyorlar. Oysa Allah, izni ve lütfuyla Cennet'e girmeye 
ve günahlarının bağışlanmasına götüren salih amellere çağırıyor. Allah ayetlerini insanlar için böyle açıklıyor 
ki, böylece işaret ettiği şeylere itibar eder ve onlarla amel ederler. 222  Ey Peygamber! Ashabın sana aybaşı kanı 
hakkında soruyor. (O, kadının rahminden belirli vakitlerde akan doğal bir kandır.) Onlara cevap vererek de ki: 
“Aybaşı kadın ve erkekler için bir rahatsızlıktır. O vakitte kadınlarınızla ilişkiye girmekten uzak durun. Onlarla 
kanları kesilene ve gusül alarak temizleninceye kadar kadınlık organlarından ilişkiye girmeyin. Eğer kan kesilir ve 
temizlenirlerse, size mübah kılındığı şekliyle onlarla tertemiz olarak kadınlık organlarından cinsel ilişkiye girin. 
Şüphesiz Allah günahlarından çokça tövbe edenleri ve pisliklerden çokça temizlenenleri sever. 223  Kadınlarınız 
ürün veren bir toprak gibi, sizlere çocuklar doğuran, ekin alanınızdır. Döl yolu olan ekin alanına -ki orası vajinadır- 
ne taraftan ve nasıl girerseniz girin. Kendiniz için hayırlı işler yapın. Bunlardan biri de kişinin hanımıyla Allah'a 
yakınlaşma kastı ve salih bir zürriyet ümidiyle ilişkiye girmesidir. Onun emirlerini yerine getirerek ve yasaklarından 
sakınarak Allah'tan korkun. Kadınlar hakkında sizlere koyduğu kanunları da bunlardandır. Şunu iyi bilin ki 
kıyamet günü O'nun karşısına çıkacak, huzurunda duracaksınız. O da, amellerinize göre sizin karşılığınızı verecek. 
Ey Peygamber! Müminleri, Rableriyle karşılaştıkları zaman onları mutlu edecek kalıcı nimetler ve O'nun kerim 
yüzüne bakma nimetiyle müjdele. 224  Allah adına ettiğiniz yeminleri, iyilik, takva ve insanların arasını ıslah etme 
işine engel olan bir dayanak yapmayın. Bilakis, eğer bir iyiliği yapmayı terketmeye yemin ederseniz, o iyiliği yapın ve 
yemininizin kefaretini yerine getirin. Doğrusu Allah sözlerinizi işitir, yaptıklarınızı bilir ve bunlara mukabil sizlere 
karşılığını verir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Müslümanlarla müşrikler arasında nikâh kıymak haramdır. Bunun sebebi de şirk 
ve iman arasındaki mesafenin uzak oluşudur. 2 - Ayet, nikâh akdi esnasında kadınların veli şartının bulunduğuna 
delalet eder. Çünkü Allah Teâlâ, müşrik erkeklerle evlendirmeyi yasakladığında velilere hitap etmektedir. 3 - Din, 
necaset ve pislik gibi görünen kirlerden temizlenmeyi ve manevî olarak da şirk ve günahlardan temizlenmeyi teşvik 
etmiştir. 4 - Mümin kimsenin bakışı/düşüncesi amellerine yönelik olmalıdır. Böylece dünya lezzetleri onu ahiret 
yurdundan alı koymayıp, kendisi için ahiret yurdunda faydalı olacak şeyler ile uğraşır.
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225  Allah, birinize “Allah'a yemin olsun ki 
hayır, Allah'a yemin olsun ki öyle” demesi 
gibi, dil alışkanlığı sebebiyle kasıtsız olarak 
söylediğiniz yeminlerden dolayı sizi hesaba 
çekmez ve size bundan dolayı herhangi bir 
kefaret ve ceza da gerekmez. Fakat kasıtlı 
olarak ettiğiniz yeminlerden sizi hesaba çeker. 
Allah kullarının günahlarına karşı bağışlayıcı ve 
merhametlidir. Onları cezalandırmak için acele 
etmez. 226  Hanımlarıyla ilişkiye girmeyeceklerine 
dair yemin edenler için yemin ettikleri günden 
başlayarak dört ayı geçmeyecek kadar beklenir. 
Bu durum Îlâ olarak bilinir. Şayet dört ay veya 
daha az bir süre zarfında, bunu terkedeceğine 
dair yemin ettikleri halde hanımlarıyla tekrar 
ilişkiye girmeye başlarlarsa da, muhakkak Allah 
bağışlayıcıdır. Onlardan hâsıl olanları affeder ve 
onlara karşı, bu yeminlerinden çıkabilecekleri 
kefareti koyarak merhamet eder. 227  Eğer 
hanımlarıyla onları boşamak ve bir daha geri 
almamak niyeti ile ilişkiye girmemeye devam 
ederlerse, şüphesiz Allah onların boşama sözü de 
dâhil olmak üzere bütün sözlerini işitir. Hallerini ve 
kasıtlarını bilir. Bunlara göre, onlara karşılıklarını 
verecektir. 228  Boşanmış kadınlar kendi başlarına 
üç aybaşı dönemi süresince evlenmeden beklerler. 
Eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe olan 
imanlarında sadık iseler bu dönemde Allah’ın 
rahimlerinde yarattığı çocuğu gizlemeleri onlara 
caiz olmaz. Şayet koca (hanımını) geri alarak 
aralarında bir sevgi bağının kurulmasını ve 
boşama sebebiyle ortaya çıkan sorunun izale 
edilmesini amaçlıyorsa iddet bekleme süresinde, 
hanımlarını geri alma hususunda daha fazla hak 
sahibidir. Kocalarının onların üzerinde hakları 
olduğu gibi, kadınların da kocaları üzerinde insanlar tarafından örfe göre belirlenmiş hakları ve gereksinimleri 
vardır. Erkekler sorumluluk ve boşama işinde kadınlardan derece olarak daha üstündür. Allah güçlüdür, hiçbir şey 
ona galip gelemez. Dininde ve düzeninde hikmet sahibidir. 229  Kocanın sahip olduğu tekrar geri dönüş yapabileceği 
boşama hakkı iki keredir. Önce boşar sonra geri döndürür, sonra tekrar boşar ve ardından tekrar geri döndürürse, 
bu iki boşamanın ardından ya bilinen ölçülere göre iyi geçinerek karısını sorumluluğu altında tutmaya devam eder 
veya ona ihsan ederek ve hakkını ödeyerek üçüncü defa onu boşar. Ey kocalar! Kadının kocasından ahlakı veya 
yaratılışı itibariyle hoşlanmıyor olması haricinde sizlerin hanımlarınıza ödediğiniz mehirlerden herhangi bir şey geri 
almanız helal değildir. Karı koca bu hoşlanmama sebebiyle üzerlerine düşen sorumluluğa vefa gösteremeyeceklerini 
zannediyorlar ise o ikisi, aralarında yakınlık bağı bulunan kimselere veya başkalarına bu durumlarını arz etsinler. 
Bu velayet sahipleri de arasındaki evlilik haklarının yerine getirilmeyeceğinden endişe ederlerse, kadının kocasına 
onu boşaması için ödediği bir mal karşılığında kendisini boşa çıkarmasında ikisi için de bir sorun yoktur. Bunlar 
helal ve haramı birbirinden ayıran dini hükümlerdir. Bu hükümleri sakın aşmayın. Her kim Allah’ın haram ve 
helal arasındaki sınırlarını aşarsa işte onlar kendilerini helak yollarına sokarak, Allah’ın gazabı ve cezasına maruz 
bırakarak kendi nefislerine zulmeden kimselerdir. 230  Eğer kocası karısını üçüncü bir defa daha boşarsa, kadının 
başka bir erkekle sahih olan ve arzu edilen (ilk kocasına dönmeyi) helal kılmak amacıyla olmayan bir evlilik akdi 
yapması gerekir. Ve bu nikah akdini yapınca kadınla cinsel ilişkiye girer. Şayet ikinci koca da onu boşarsa veyahut 
ölürse, kadına ve ilk kocaya ikisini bağlayan dini hükümleri yerine getirebilecekleri zannı galip gelirse, ilk kocasına 
yeni bir nikâh akdi ve mehirle geri dönmesinde bir günah yoktur. Allah bu dinî hükümleri nikâh ahkâmını ve 
sınırlarını bilsinler diye insanlar için açıklamıştır. Çünkü onlar, hükümlerden istifade etmektedirler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah Teâlâ, insanlara nikâh ve boşanma ahkâmını kapsamlı bir şekilde açıklıyor 
ki, helal ve haram sınırlarını öğrenip onları aşmasınlar. 2 - Allah, nikâha büyük önem vermiş, bu konuda sözlerle 
oyun oynamayı haram, nikâhı da bağlayıcı kılmıştır. Çokça boşayıp geri döndürmek suretiyle (nikahla) oyun 
oynamayı kaldırmış, iki boşama ve iki geri dönüş hakkıyla nikâha bir sınır koymuştur. Bunun sonrasında kadın 
başka bir adamla evlenip o da kadını boşayana kadar ilk kocasına dönmesi haram olur. 
3 - Evlilik hayatı iyilikle olur. Eğer bu mümkün olmuyorsa boşanmada bir beis yoktur. Eşlerin herhangi birinin 
boşanma talep etmesinde de bir sıkıntı yoktur.
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231  Eğer kadınlarınızı boşar ve bekleme 
sürelerinin bitişi yaklaşırsa, bekleme süresinin 
bitmesi dışında, bilinen ölçülere göre onları 
geri alma veya o halde bırakma hakkınız 
vardır. Cahiliye döneminde yapıldığı gibi 
haksızlık yapmak ve zarar vermek için onları 
geri almayın. Kim bunu onlara zarar vermek 
maksadıyla yaparsa, kendisini günah ve cezaya 
sokarak sadece kendisine zulmetmiş olur. 
Allah’ın ayetleriyle oynayarak veya ayetlerine 
karşı (küstahça) cesarette bulunarak eğlence 
konusu yapmayın. Allah’ın sizin üzerinize olan 
nimetlerini hatırlayın. Onların en büyüklerinden 
biri de üzerinize indirdiği Kur'an ve sünnettir. 
Bu hükümleri sizi teşvik etmek ve korkutmak 
için hatırlatıyor. Emirlerini yerine getirerek ve 
yasaklarından sakınarak Allah’tan korkun. Şunu 
bilin ki Allah her şeyi bilir ve O'na hiçbir şey gizli 
kalmaz. Amellerinize göre de sizlere karşılığını 
verecektir.
232  Eğer kadınlarınızı üç kereden az boşarsanız 
ve bekleme süreleri biterse, -ey veliler!- (onlarla 
tekrar evlenmeyi) istemeleri ve kocalarıyla 
bu konuda karşılıklı razı olmaları halinde, 
yeni bir anlaşma ve nikâhla kocalarına 
dönmeyi yasaklamayın. Onlara engel olmanın 
yasaklanmasını içeren bu hüküm, sizlerden 
Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselere bir 
hatırlatmadır. Bu durum sizin için daha hayırlı, 
ırzlarınızı ve amellerinizi pisliklerden arındırmak 
için daha temizdir. Allah işlerin hakikatini ve 

sonuçlarını bilir. Sizler ise bunları bilmezsiniz.
233  Anneler evlatlarını tam iki sene boyunca emzirirler. Bu iki sene sınırı emzirme süresini tamamlamayı isteyen 
anneler içindir. Boşanmış olan emziren annelerin nafakası ve giyimi ise dine muhalefet etmeyen bir ölçüyle 
insanların bildikleri örfe göre bebeğin babasının görevidir. Allah hiç kimseyi gücünün ve kudretinin üzerinde bir 
yükle sorumlu kılmaz. Anne ve babadan herhangi birinin çocuğu diğerinin zararı için kullanması helal olmaz. 
Eğer çocuğun babası ve hiçbir malı yoksa babanın üzerine olan hakların aynısı çocuğun varisinin sorumluluğudur. 
Eğer anne ve baba doğan bebeğin maslahatına olan şeylerde birbiriyle istişare ettikten ve karşılıklı razı olduktan 
sonra çocuğu iki sene tamamlamadan sütten kesmek isterse, o ikisi için bir günah yoktur. Şayet çocuklarınız için 
annelerinden başka emziren bir kadın tutmak isterseniz, vermeyi anlaştığınız ücreti eksiltmeden veya oyalamadan 
ona güzelce teslim edip vermenizde sizin için bir günah yoktur. Emirlerini yerine getirerek ve yasaklarından 
sakınarak Allah'tan korkun. Şunu bilin ki, şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı görür. O'na hiçbir şey gizli 
kalmaz. Yaptığınız amellere göre sizlere karşılığını verecektir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Evlenmesine engel olarak ya da istemediği bir şeye zorlayarak erkeklerin, velisi olduğu kadına zulmetmesi 
yasaklanmıştır.
2 - Kocasından boşanmış olsa bile din annenin emzirme hakkını muhafaza etmiştir. Çocuğunu emzirdiği sürece 
kocanın (boşamış olduğu) kadına nafak vermesi gerekir.
3 - Allah Teâlâ, birinin diğerine zarar verme maksadıyla çocuklarını kullanmasını karı kocaya yasaklamıştır.
4 - Evlilik hayatıyla alakalı bütün işlerin müzakere ve iki eş arasında karşılıklı rızayla yapılması teşvik edilmiştir.
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234  Kocaları vefat etmiş hamile olmayan kadınlar 
farz olarak kendi başlarına dört ay on gün 
(iddet) beklerler. Bu süre zarfında kocasının 
evinden çıkmaktan, evlenmekten ve süslenmekten 
kaçınırlar. Ey veliler! Bu süre bittiğinde, 
kendilerine yasak olan o süre boyunca kendi 
başlarına dine ve örfe uygun olarak yaptıkları 
şeylerden ötürü sizlere bir günah yoktur. Allah 
yaptıklarınızdan haberdardır. O'na açık ve gizli 
hallerinizden hiçbir şey gizli kalmaz. Buna göre 
de sizlere yaptığınızın karşılığını verecektir.
235  Kocası ölmüş yahut dönüşü olmayan bâin 
bir talak ile boşanmış iddet bekleyen kadınları, 
"Bekleme süren bittiğinde bana haber ver" 
gibi sözlerle açıkça evlilik teklifi yapmayarak, 
evlenmeyi istediğinizi ima etmenizde size bir 
günah yoktur. İddet süresinin bitmesinin 
ardından o bekleyen dul kadın ile evlenmek için 
içinizde gizlediğiniz evlenme arzusundan dolayı 
size bir günah yoktur. Doğrusu Allah, sizlerin 
onlara olan aşırı arzunuzdan ötürü zaten bunu 
söyleyeceğinizi bilmektedir. Sizlerin bunu açıkça 
söylemeden ima etmenizi mübah kılmıştır. İddet 
bekledikleri sürede dul kadınlarla gizli bir 
şekilde evlilik yapmak için anlaşmaktan sakının. 
Bunu sadece bilinen şekliyle açıkça evlilik teklifi 
içermeyen ifadelerle yapabililrsiniz. Biliniz ki 
Allah, sizin için mübah ve haram kıldıkları 
hakkında içinizden geçirdiğinizi çok bilir. O'ndan 
sakının ve emirlerine karşı gelmeyin. Şunu da 
bilin ki; Allah kullarından tövbe edeni bağışlar, Halim'dir, cezalandırmak için acele etmez.
236  Nikâh akdi yaptığınız eşlerinizi cinsel ilişkiye girmeden ve onlara vermeniz gerekli olan belli bir miktar mehrin 
sözünü vermeden önce boşamanızda bir günah yoktur. Eğer onları bu hal üzere boşarsanız mehir vermeniz zorunlu 
değildir. İster genişlik içinde çok malı olan bir kimse olsun, ister darlık içinde az malı olan bir kimse olsun gerekli 
olan, eldeki imkânlar ölçüsünde kırgınlıklarını ortadan kaldıracak ve onların faydalanabileceği miktarda bir şey 
verilmesidir. Bu bağış, muamelelerinde ve yaptıklarında ihsan sahibi olan kimseler üzerine sabit bir haktır.
237  Belli bir miktar mehir vermeye söz verdiğiniz ve nikâh akdi yaptığınız eşlerinizi cinsel ilişkiye girmeden önce 
boşarsanız, onlara mehrin yarısını vermeniz gerekir. Ancak kadınların mehrin tümünden vazgeçmesi -eğer reşit 
olmuşlarsa- veyahut kocaların mehrin tamamını onlara bağışlama durumu hariç haklar hususunda birbirinize 
müsamahakâr davranmanız, Allah'tan korkmaya ve itaat etmeye daha uygundur. Ey insanlar! Sakın birbirinize 
lütufta bulunmaktan ve haklarınız konusunda hoşgörülü olmaktan vazgeçmeyin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı 
görür. Allah'ın, vereceği sevabına nail olmak için iyilik yapmaya gayret edin.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Kocası ölen kadının, dört ay ve on gün boyunca süslenmekten ve evlenmekten uzak durarak iddet beklemesi 
dinen emredilmiştir.
2 - Mümin kimse yüce Allah’ın onun her halinden haberdar olduğunu bilmesi, onu Allah Teâlâ’dan sakınmaya ve 
sınırlarında durmaya götürmelidir.
3 - Karı koca ve akrabalar arasındaki ilişkilerde birbirine karşı iyilikle muamele etmeleri teşvik edilmiştir. 
Birbirleri arasındaki ilişkilerde asıl olan affetme ve müsamahakâr davranmaktır.
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238  Namazları Allah'ın emrettiği gibi eksiksiz 
bir şekilde eda etmeye devam edin. Aynı şekilde 
diğer namazlar arasında ikindi namazı olan orta 
namaza da devam edin. Namazlarınızı Allah'a 
boyun eğmiş olarak hûşu içinde kılın.
239  Eğer düşman veya benzeri bir şeyden korkar 
ve namazı tam olarak eda etmeye gücünüz 
yetmezse, o zaman yürüyerek, deve, at veya 
benzeri bir binek üzerinde veya ne şekilde gücünüz 
yetiyorsa o şekilde kılın. Korkunuz geçtiği zaman, 
size öğrettiği gibi Allah'ı zikredin. Eksiksiz ve 
tastamam kılınan namazda zikredilmesi de ondan 
biridir. Aynı zamanda size nur ve hidayetten 
bilmediklerinizi öğrettiği için de O'nu zikredin.
240  Sizlerden ölüp de geriye eşler bırakanlarınız 
bir sene boyunca barınma ve nafakaları için 
vasiyet etmeleri gerekir. Mirasçılarınız başlarına 
gelmiş olan bu şeyden dolayı gönüllerini almak 
ve ölüye vefa göstermek için onları zorla 
çıkarmasınlar. Eğer bir sene doldurmadan önce 
kendi istekleriyle (evden dışarı) çıkarlarsa, sizin 
üzerinize günah yoktur. Süslenerek ve koku 
sürünerek kendilerine yaptıkları bu şeylerden 
ötürü de onlara bir günah yoktur. Allah güçlüdür, 
O'na kimse galip gelemez. Düzeninde, dininde 
ve takdirinde hikmet sahibidir. Tefsircilerin 
büyük çoğunluğu bu ayetin, Allah'ın şu ayetiyle: 
"İçinizden ölenlerin geride bırakmış olduğu 
hanımlar, kendi başlarına dört ay on gün (iddet) 
beklerler." (Bakara Suresi: 234) hükmünün nesh 
esilip, kaldırıldığını söylemişlerdir.

241  Kocanın yokluk ve varlık hali göz önünde bulundurularak boşanmayla kırılan hatırların giderilmesi için 
boşanmış kadınlara, örfe uygun bir şekilde giyecek, para veya bunlar dışında faydalanacakları bir meta verilir. 
Bu hüküm, emirlerine uyup yasaklarından sakınarak Allah Teâlâ'ya karşı takva sahibi olan kimseler üzerine bir 
haktır.
242  Ey Müminler! Bir önceki açıklamada olduğu gibi, Allah size sınırlarını ve hükümlerini içeren ayetlerini 
açıklıyor. Umulur ki siz bunları düşünür ve bunlarla amel edersiniz de böylece dünya ve ahiret hayatında hayrı 
elde edersiniz.
243  Ey Peygamber! Kalabalık bir topluluğun, veba hastalığı ve başka sebepten dolayı ölüm korkusuyla yurtlarından 
çıkmalarının haberi sana ulaşmadı mı? Onlar İsrâiloğulları'ndan bir topluluktu. Allah onlara: "Ölün" dedi de, 
onlar da ölüverdiler. Sonra onlara bütün işlerin Allah’ın elinde olduğunu, onların kendilerine fayda ve zarar verme 
gücüne sahip olmadıklarını göstermek için, onları tekrar hayata döndürdü. Muhakkak ki Allah, insanlar üzerinde 
ihsan ve lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu bunca nimetlerine karşı Allah’a şükretmezler.
244  Ey Müminler! Dinine yardım etmek ve kelimesini yüceltmek için Allah'ın düşmanlarıyla savaşın. Şunu iyi bilin 
ki; Allah sözlerinizi işitir, niyetlerinizi ve yaptıklarınızı bilir ve size bunların karşılığını verir.
245  Kim borç veren kimsenin yaptığını gibi, kendisine kat kat artmış olarak geri dönmesi için malını iyi niyet ve 
gönül rahatlığıyla Allah yolunda infak eder? Doğrusu Allah, rızık, sağlık ve diğer şeylerde darlık verdiği gibi yine 
bütün bunlarda hikmeti ve adaletiyle genişlik verendir. Ahirette bir tek O'na döneceksiniz. O da amellerinize göre 
size karşılığını verecektir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Rükünleri ve şartlarıyla eksiksiz olarak namazın eda edilip devamlı olarak 
kılınması teşvik edilmiştir. Şayet namaz kılanın üzerine bir meşakkat söz konusu olursa, kolay geldiği şekilde kılar. 
2 - Allah Teâlâ’nın kullarına olan merhameti apaçık ortadadır. Faydalanmaları için onlara ayetlerini apaçık bir 
şekilde açıklayıp, beyan etmiştir. 3 - Allah Teâlâ, kimilerinin rızkını daraltarak kimilerinin de rızkını genişleterek 
imtihan eder. Bu konuda tam bir hikmet sahibidir.
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246  Ey Peygamber! Sana İsrâiloğulları'ndan 
olup Musa -aleyhisselam-’ın döneminden 
sonra gelen soyluların haberi ulaşmadı mı? 
Onlar kendi peygamberlerine şöyle deyince: 
"Bize bir hükümdar belirle ki; onunla beraber 
Allah yolunda savaşalım." Peygamberleri de 
onlara şöyle dedi: "Ben, Allah’ın size savaşı 
farz kılmasının ardından Allah yolunda 
savaşmamanızdan korkarım." Bunun üzerine 
onlar, kendileri hakkındaki kaygısını inkâr 
ederek şöyle dediler: "Allah yolunda savaşmamızı 
gerektiren şeylerin hepsi bizde bulunduğu halde 
bize ne engel olabilir? Düşmanlarımız bizi 
vatanlarımızdan çıkardı ve çocuklarımızı esir etti. 
Vatanlarımızı geri alıp esirlerimizi kurtarmak 
için savaşalım." Allah onlara savaşı farz kılınca 
da çok azı dışında vaadine vefa göstermeyerek 
yüz çevirdiler. Allah emirlerinden yüz çeviren, 
kendisiyle yaptığı anlaşmayı bozan zalimleri 
çok iyi bilir. Bu yaptıklarından ötürü de onlara 
karşılığını verecektir.
247  Peygamberleri onlara şöyle dedi: "Şüphesiz 
Allah bayrağı altında onunla beraber savaşmanız 
için Tâlût'u size hükümdar kıldı.” Onların 
soyluları bu seçimi kınayıp itiraz ederek; “Biz 
hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz 
halde o, bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? 
Çünkü o, bir hükümdarın oğlu değildir. Bu 
hükümdarlığında ona yardımcı olacak geniş bir 
servete de sahip değildir.” dediler. Peygamberleri 
onlara şöyle dedi: "Muhakkak ki Allah, onu sizlerin üzerine hükümdar olarak seçti ve onun ilminin genişliğini 
ve bedensel gücünü artırdı." Allah mülkünü, hikmeti ve rahmetiyle dilediğine verir. Allah'ın lütfu çok geniştir, 
dilediğine verir, kullarından kimin müstahak olduğunu bilir.
248  Peygamberleri onlara tekrar şöyle dedi: Onun sizin üzerinize hükümdar olarak seçildiğinin doğruluğunu 
gösteren alamet, Allah'ın, sandığı tekrar size geri döndürmesidir. -Bu, İsrâiloğulları'nın çok değer verdiği ve 
ellerinden alınmış bir sandıktır- Onunla beraber huzur vardır. Musa ve Harun ailesinin geriye bıraktığı asa ve 
levhaların olduğu bir sandıktır. Eğer gerçek müminlerseniz, bu durumda sizin için apaçık alametler vardır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - İnsanlara liderlik yapacak olan komutanda bulunması gereken en önemli özelliklerinden birisi de liderlik bilgisi 
ve gücü taşımasıdır.
2 - Yöneticilere, insanların sözlerini sınayıp, sözlerinin ardından eylemlerine de bakarak onları denedikten sonra 
inanması hususunda yol gösterilmiştir.
3 - İnsanların, başkalarını değerlendirme ve yargılamadaki ölçüleri, bazen Allah Teâlâ’nın katında doğru 
değrelendirme olmayabilir. Bilakis Allah -Subhanehu- yarattıkları arasından dilediğini hikmeti ve ilmiyle seçer.
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249  Tâlût askerleriyle beraber o beldeden çıktığı 
zaman onlara şöyle dedi: "Allah sizi bir nehirle 
sınayacak. Kim ondan içerse o benim yolum 
üzerine değildir ve savaşta bana eşlik edemez. 
Her kim de ondan içmezse şüphesiz o benim 
yolum üzerinedir ve savaşta bana eşlik eder. 
Mecbur kalıp eliyle sadece bir avuç içen kimse ise 
müstesnadır, ona bir günah yoktur.” Askerlerin 
çok azı aşırı susuzlukla beraber su içmeyerek 
sabretti ve çoğunluğu nehirden içtiler. Tâlût ve 
onunla beraber olan Müminler nehri geçtiği 
zaman askerlerden bazıları: "Bizim bugün Câlût 
ve askerleriyle savaşmaya gücümüz yok" dediler. 
Kıyamet günü Allah'a kavuşacağından emin 
olanlar ise şöyle dediler: "Nice sayıları az mümin 
topluluk Allah'ın izni ve yardımıyla sayıları 
çok olan kâfir toplulukları yenmiştir. Zaferde 
ölçü, çoklukla değil imanladır. Allah sabreden 
kullarıyla beraberdir. Onlara destek olur ve 
yardım eder.
250  Câlût ve askerlerinin karşısına çıktıkları 
zaman, dualarıyla Allah'a yönelerek şöyle 
dediler: "Ey Rabbimiz! Kalbimize oluk oluk sabır 
akıt ve ayaklarımızı sabit kıl ki, kaçmayalım ve 
düşmanlarımızın önünde yenilmeyelim. Kâfirlere 
karşı bize kuvvetin ve desteğinle yardım et!"
251  Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar ve 
Davut onların komutanları olan Câlût'u öldürdü. 
Allah da ona hükümdarlık ve peygamberlik 
verdi. Ona dilediği çeşitli ilimleri öğreterek 

dünya ve ahiret için uygun olan özellikleri onun için bir araya getirdi. Şayet Allah'ın insanların birbirinin fesadını 
engellemesi sünneti (kanunu) olmasa yeryüzü fesatçıların egemen olması sebebiyle bütünüyle bozulurdu. Fakat 
Allah, bütün mahlûkatına karşı büyük lütuf sahibidir.
252  Ey Peygamber! İşte bu sana okuduğumuz, verdiği haberlerde doğruluk, koyduğu hükümlerde adalet içeren, 
apaçık beyan edilmiş Allah'ın ayetleridir. Hiç şüphesiz sen de âlemlerin Rabbinin gönderdiği peygamberlerdensin.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Komutanlık yapan bir kimsenin hikmetli davranışlarından biri de askerlerden sebat gösterenle göstermeyeni 
ortaya koyup, birbirinden ayırt etmek için çeşitli sınavlarla onları sınamasıdır.
2 - Galibiyetin ölçüsü sadece sayısal çokluk ve çok hazırlık yapmak değildir. Şüphesiz Allah'ın yardım etmesi ve 
muvaffak kılması galibiyet ve zafere ulaşmanın en büyük sebepleridir.
3 - Fitne ve zorluk zamanlarında ancak yakinin/inancın kalplerini Allah'la doldurduğu kimseler sebat gösterir. Bu 
tür insanlar her türlü imtihan karşısında sabrederler. Her bela karşısında sebat ederler.
4 - Bağlanmış sadık bir kalple Allah Teâlâ’ya yalvarmak, özellikle de savaş alanında duaya icabet edilmesinin en 
büyük sebeplerinden biridir.
5 - Yeryüzünde yarattığı bazı canlıların yaptığı kötülük ve bozgunculuğu yine bazı canlılarla savması Allah 
Teâlâ’nın kanunlarından (sünnetullah) ve hikmetinden biridir.
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