
46 -Ey Müminler!- Yahudi ve Hristiyanlarla
ancak en ideal yol ve en iyi üslupla mücadele 
edin ve şavaşın. Bu, apaçık delil ve öğüt almaya 
davet etmektir. Ancak kibirlenip inat eden ve size 
karşı savaş ilan edenlerle, Müslüman oluncaya 
yahut alçalmış olarak cizye verene kadar savaşın. 
Yahudi ve Hristiyanlara şöyle söyleyin: "Allah'ın 
bize Kur'an'dan indirdiğine, Tevrat ve İncil'den 
size indirdiğine iman ettik. Bizim de sizin de 
ilahınız birdir. Uluhiyetinde, rububiyetinde ve 
kemalinde O'nun hiçbir ortağı yoktur. Bizler 
yalnızca O'na itaat eder ve boyun eğeriz."
47  Senden öncekilere kitap indirdiğimiz gibi 

sana da Kur'an'ı indirdik. -Abdullah b. Selâm 
gibi- Tevrat'ı okuyanlardan bazıları kitaplarında 
onun vasfını buldukları için ona iman ederler. Bu 
müşriklerden de ona iman edenler vardır. Hakkın 
apaçık olmasıyla beraber ayetlerimizi ancak 
tabiatlarında küfür ve reddetme olan kâfirler 
inkâr ederler.
48 -Ey Rasûl!- Kur'an'dan önce hiçbir

kitap okumuş değildin. Sağ elinle de bir şey 
yazmıyordun. Çünkü sen okuma yazma bilmeyen 
ümmî bir kimseydin. Eğer okuma yazma bilseydin 
cahil insanlar senin peygamberliğinden şüphe 
duyarlardı. Geçmiş kitaplardan yazıyordun diye 
mazeret gösterirlerdi.
49  Bilâkis sana indirilen Kur'an, kendilerine 

ilim verilen Müminlerin kalplerindeki apaçık 
ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak Allah'ı küfrederek 
ve şirk koşarak kendi nefislerine zulmedenler 
inkâr eder.
50  Müşrikler dediler ki: "Kendinden önceki rasûllere mucizeler indiği gibi Muhammed'e de mucizeler indirilseydi 

ya!" -Ey Rasûl!- Bu öneride bulunanlara de ki: "Mucizeler Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın elindedir. Dilediği zaman 
indirir. Onu indirmek benim elimde değildir. Ben ancak Yüce Allah'ın azabından açıkça uyaran bir uyarıcıyım."
51 -Ey Rasûl!- Şüphesiz ki kendilerine okunmakta olan Kur'an'ı sana indirdik. Ayetler hakkında öneride

bulunanlara bu yeterli olmadı mı? Onlara indirilen bu Kur'an'da iman eden bir toplum için rahmet ve öğüt 
vardır. İşte bunlar onda (Kur'an'da) olandan istifade ederler. Onlara inen onların öneride bulunduklarından daha 
hayırlıdır. Geçmiş rasûllere inenin benzeridir.
52 -Ey Rasûl!- De ki: "Allah -Subhanehu ve Teâlâ- getirmiş olduğum şeyde doğruluğuma ve onu yalanladığınıza

şahit olarak yeter. O, gökteki ve yerdeki her şeyi bilir. Gökte ve yerde olan hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Yüce 
Allah'tan başka ibadet edilen her batıla iman edenler, ibadetin yalnızca kendisine yapılmasını hak eden Allah'ı 
inkâr edenler, iman ile küfrü değiştirdikleri için hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Ehli Kitab'a karşı en güzel yol ile mücadele yapılır.
2 - Hiçbirini diğerinden ayırmadan bütün rasûllere ve kitaplara iman etmek, imanın sıhhat şartıdır.
3 - Kur'an-ı Kerim, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğruluğuna delalet eden daimî hüccet ve ebedî bir 
mucizedir.

١٠٣
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53  -Ey Rasûl!- Müşrikler, kendilerini 
sakındırdığın azabın gelmesi hususunda aceleci 
davranıyorlar. Şayet Yüce Allah'ın, onlar için 
tayin ettiği, öne alınması ve geciktirilmesi 
mümkün olmayan bir azap vakti olmasaydı 
talep ettikleri azap onlara hemen ulaşıp, gelirdi. 
Bu azap hiç beklemediği bir zamanda aniden 
başlarına gelecektir.
54  Onlara söz verdiğin azabın biran önce gelmesi 

için acele ediyorlar. Şüphesiz ki Allah'ın kâfirlere 
vadettiği Cehennem onları kuşatacaktır. O'nun 
azabından kaçıp kurtulmaya güçleri yetmez.
55  Azap onları üstlerinden bürüdüğü ve 

ayaklarının altından onları kapladığı gün Yüce 
Allah; azarlayarak onlara: "İşlemiş olduğunuz 
şirk ve günahlarınızın karşılığını tadın bakalım!" 
diyecektir.
56  Ey bana iman eden kullarım! Bana ibadet 

etmeye güç yetiremediğiniz beldeden hicret edin. 
Benim arzım geniştir, o halde yalnızca bana ibadet 
edin ve bana hiç kimseyi ortak koşmayın.
57  Ölüm korkusu sizi hicret etmekten 

alıkoymasın. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra 
kıyamet günü hesap ve yaptıklarınızın karşılığını 
almak için yalnızca bize döndürüleceksiniz.
58  Allah'a iman eden ve kendilerini Allah'a 

yakınlaştıran salih amel işleyenleri, altlarından 
ırmaklar akan Cennet köşklerine yerleştireceğiz. 
Onlar orada ebedî olarak kalıcıdırlar. Orada fani 
olmak yoktur. Allah'a itaat ile amel edenlerin 
karşılığı olan bu mükâfat ne güzeldir.

59  Yüce Allah'a itaat ederek güzel amel işleyenler, emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak 
hususunda sabır gösterenlerin karşılığı ne güzeldir. Bütün işlerinde yalnızca Rablerine itimat edip güvenirler.
60  Tüm canlılar -sayıları çok olmalarına rağmen- rızık toplamaya ve onu taşımaya güç yetiremezler. Sizi de, onları 

da rızıklandıran sadece Yüce Allah'tır. Açlıktan korkup hicret etmeyi terk etme hususunda bir mazeretiniz yoktur. 
O, söylediklerinizi hakkıyla işiten ve niyetlerinizi ve yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Bu hususlar hakkında hiçbir 
şey O'na gizli kalmaz. Ona karşılık olarak sizi mükâfatlandıracaktır.
61  -Ey Rasûl!- Şayet o müşriklere: "Gökleri kim yarattı? Yeri kim yarattı? Birbirini takip eder halde güneşi ve 

ayı hizmetinize kim verdi?" diye soracak olursan onlar mutlaka, "Allah yarattı" diyerek cevap verirler. O halde 
yalnızca Allah'a iman etmekten nasıl da çevriliyorlar? O'nun dışında fayda ve zarar vermeye muktedir olmayan 
ilahlara ibadet ediyorlar.
62  Allah Teâlâ, hikmeti gereği kullarından dilediğine rızkı genişletir, dilediğine de rızkı az vererek kısar. Şüphesiz 

Yüce Allah, her şeyi bilendir. Hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Kulları için uygun olan düzenlemeler O'na gizli kalmaz.
63  -Ey Rasûl!- Şayet müşriklere: "Bulutlardan suyu kim indirir, yeryüzü kurak iken yağan yağmur ile onu kim 

yeniden yeşertir?" diye soracak olsan, onlar, "Bulutlardan yağmuru indiren ve yeryüzünü yeşerten Allah'tır." 
diyerek cevap verirler. O halde -Ey Rasûl!- De ki: Gözlerinizin önüne apaçık deliller sunan Allah'a hamd olsun. 
Ancak sonuç olarak onların çoğu akıl etmezler. Eğer akıl etseydiler fayda ya da zarar vermeye güçleri olmayan 
putları Allah'a ortak koşmazlardı.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Azabın bir an önce gelmesi için acele etmesi, kâfirin ahmaklığının göstergesidir.
2 - Dinin selameti için hicret kapısı açıktır.
3 - Allah'a tevekkül etmenin ve sabrın fazileti beyan edilmiştir.
4 - Uluhiyeti ikrar etmeden rububiyeti ikrar etmek, bunu ikrar eden kişi için iman ve kurtuluşu gerçekleştirmez.

۱۰۳
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64  Bu dünya hayatı -içinde barındırdığı arzular 
ve eşyalar- ile ancak kalpleri ona bağlananlar için 
oyun ve oynaştan başka bir şey değildir. Oradaki 
hayat bir an önce biter. Şüphesiz ki ahiret hayatı 
kalıcı olmasından dolayı gerçek hayattır. Eğer 
bunu bilselerdi kalıcı olanın önüne fani olanı 
geçirmezlerdi.
Yüce Allah, müşriklerin göğü ve yerleri kim 
yarattı diye sorulduklarında Allah'ın rububiyetine 
imanları konusundaki çelişkilerini ve kendisinden 
başka bir varlığa ibadet edip ulûhiyeti inkâr 
etmelerini ortaya çıkarınca onların başka 
çelişkilerini de gözler önüne sermiştir. Söz konusu 
çelişkileri şöyledir: Boğulmaktan korktuklarında 
samimi bir şekilde Allah Teâlâ'yı birleyerek tevhid 
eder, güvende olduklarında ise şirke geri dönerler. 
Nitekim onlar hakkında şöyle buyurmuştur:
65  Müşrikler denizde gemiye bindiklerinde 

boğulmaktan kendilerini kurtarması için duayı/
ibadeti yalnızca Allah'a has kılarak sadece O'na 
dua ederler. Boğulmaktan onları kurtardığında 
müşrikler Allah ile birlikte ilahlarına dua etmeye 
tekrardan geri dönerler. 
66  Müşrikler kendilerine vermiş olduğumuz 

nimetlere nankörlük edip, kendilerine verilen 
dünya hayatının süsünden faydalanıp dursunlar 
(bakalım). Öldükleri zaman kötü sonlarını 
öğrenecekler.
67  Kendilerini boğulmaktan kurtardıktan 

sonra Allah Teâlâ'nın vermiş olduğu nimetlere 
nankörlük edenler, kendilerine verilen başka bir 
nimet olarak yaşadıkları beldeyi, canlarının ve 
mallarının güvende olduğu bir yer kıldığımızı, diğer insanların saldırı altında yaşayıp, esaret altına alındıklarını, 
hanımlarının ve çocuklarının köle alındıklarını mallarına ganimet olarak el konulduğunu görmezler mi? 
İddia ettikleri batıl ilahlara mı iman ediyorlar? Allah'ın kendilerine verdiği nimete mi nankörlük ediyorlar? 
Bu nimetlerden dolayı Allah'a şükretmeyecekler mi? 68  Yüce Allah'a ortak nispet ederek Allah adına yalan 
uydurandan ya da rasûlünün getirdiği hakkı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Şüphe yok ki Cehennem'de 
kâfir ve benzerleri için kalacak yer vardır. 69  Bizim rızamızı kazanmak için nefisleri ile cihat edenleri dosdoğru 
yolda muvaffak kılarız. Şüphesiz Allah; hidayeti, yardımı ve zaferi ile muhsinlerle beraberdir.

Rûm Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Kainattaki işler, durumlar ve olayların hakikatte yalnızca Allah tarafından yönetildiği 
beyan edilmiştir. Allah Teâlâ'nın buyurduğu gibi: "Önce de, sonra da emir Allah’ındır."

 C Tefsîr: 1  (Elif. Lâm. Mîm) Bu hususta benzer bir açıklama Bakara Suresi'nin başında zikredilmiştir.
2  Farisîler, Rumlar'a karşı galip gelmişlerdir. 3  Farisîlerin/Perslerin, Rumlar'ı yenmesinden sonra Farisî 

beldesine en yakın Şam topraklarında Rumlar onları yeneceklerdir. 4  Üç seneden az, on seneden fazla olmamak 
kaydıyla (Rumlar, Persler'e galip gelecektir). Rumlar'ın galip gelmesinden önce de sonra da emir Allah'ındır. 
Rumlar'ın Persler'i yendiği gün Müminler sevineceklerdir. 5  Allah'ın Rumlar'a yardım etmesiyle (Müslümanlar) 
mutlu olacaklardır. Çünkü onlar Ehl-i Kitap'tır. Allah, dilediği kimseye dilediğine karşı yardım eder. O; Aziz'dir, 
kimse O'na galip gelemez. Mümin kullarına karşı da çok merhametlidir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Müşriklerin zorluk anında putlarını unutarak Allah'a sığınmaları, rahatlıkta ise 
O'na şirk koşmaları, içinde bulundukları karışıklığın en büyük göstergesidir. 2 - Allah yolunda cihat etmek, hak 
üzere muvaffak kılınmanın sebeplerindendir. 3 - Gaybî hususlardan haber vermesi, Kur'an'ın Allah Teâlâ katından 
olduğuna bir delildir.
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6  Bu zafer Allah Teâlâ'nın bir vaadidir. Allah'ın 
vaadini gerçekleşmesi ile Müminlerin kesin inancı 
artar. Ancak insanların çoğu küfürleri sebebiyle 
bunu anlamazlar.
7  Onlar şer'î hükümleri ve imanı bilmezler. 

Ancak geçimi kazanmak ve maddî uygarlığın 
inşası ile alakalı dünya hayatının zahirini 
bilmektedirler. Onlar, gerçek hayat diyarı olan 
ahiretten yüz çevirip, ona önem verip aldırış 
etmezler.
8  Yalanlayan müşrikler, Yüce Allah'ın kendi 

nefislerini nasıl yarattığını hiç düşünmüyorlar 
mı? Allah, gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. O 
ikisini oyun olsun diye yaratmamıştır. O ikisi için 
dünyada belirli bir vakit tayin etmiştir. İnsanların 
çoğu kıyamet günü Rablerine kavuşmayı inkâr 
ederler. Bundan dolayı Rableri katında razı 
olunan salih ameller ile yeniden diriltilecekleri 
vakit için hazırlık yapmazlar.
9  Onlar, kendilerinden önce yalanlayan 

ümmetlerin sonlarının nasıl olduğunu düşünmek 
için yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? Bu 
ümmetler kuvvet olarak onlardan daha güçlü 
idiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve imar 
etmişlerdi. Hatta bunlardan daha çok imar 
etmişlerdi. Rasûlleri Allah'ın birliğine delalet 
eden apaçık delil ve hüccetler ile onlara gelmişti, 
ancak onlar bunu yalanlamışlardı. Yüce Allah 
onları helâk ettiğinde onlara zulmetmedi. Fakat 
onlar, küfürleri sebebiyle nefislerini helâka 
götürecek yerlere sürükledikleri için kendi 
nefislerine zulmetmişlerdir.

10  Sonra Allah'a şirk koşarak kötü amel işleyenlerin sonu son derece kötü oldu. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini 
yalanlayıp, onlarla alay ederek, dalga geçmişlerdi.
11  Yüce Allah geçmiş bir örneği olmadan yaratmaya ilk olarak başlar. Sonra bu yarattıklarını fani kılar. Ardından 

onları tekrar eski hallerine döndürür. En sonun da kıyamet gününde hesaba çekilip karşılık almak için ancak O'na 
döndürülürsünüz.
12  Kıyametin kopacağı gün mücrimler Allah'ın rahmetinden ümitlerini keseceklerdir. Küfürlerine karşı delilleri 

kalmadığı için emelleri de yok olmuştur.
13  -Dünyada kendilerine ibadet ederek- ortak koştuklarından hiç kimse onları azaptan kurtarmak için şefaat 

edemeyecektir. Ortak koştuklarını inkâr edeceklerdir. Kendilerine ihtiyaç duydukları o vakit onları hayal 
kırıklığına uğratacaklardır. Zira onlar helâk olunmakta eşittirler.
14  Kıyametin kopacağı gün, işte o gün insanlar dünyada yapmış oldukları amellere göre hesaplarını vermek 

için ayrılırlar. İlliyuna (Cennet'in en yükseğine) yükseltilmek ve aşağıların en aşağısına indirilmek arasında 
olacaklardır.
15  Allah'a iman eden ve O'nun katında razı olunan amelleri işleyenlere gelince, işte onlar Cennet'te devamlı, hiç 

kesintiye uğramayacak nimetlere nail olmakla sevindirilirler.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Gaflet içinde dünya için tahsil edilen ilim, ahiretin yararı için fayda sağlamaz.
2 - Allah Teâlâ'nın nefislerde, yeryüzü ve gökyüzünün tüm köşelerinde bulunan ayetleri O'nun birliğini ispat için 
yeterlidir.
3 - Geçmiş ümmetlerin helâk edilmesinin sebebi işlemiş oldukları zulümdür.
4 - Yüce Allah kıyamet günü Müminleri yükseltip kâfirleri alçaltacaktır.

۱۰٥
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16  Allah'a iman etmeyip, kâfir olan, Rasûlümüze 
indirdiğimiz ayetlerimizi, yeniden dirilmeyi 
ve hesabı yalanlayanlar, azap için hazır 
bulundurulurlar ve sürekli olarak azap içinde 
olurlar.
17  Akşam vaktine girerken Allah'ı tesbih edin; o 

vakit akşam ve yatsı namazlarının vaktidir. Sabah 
vaktine girerken de O'nu tesbih edin; o da sabah 
namazının vaktidir.
18  Övgü yalnızca Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'ya 

mahsustur. Göklerde melekleri O'na hamdeder, 
yeryüzünde ise yaratmış olduğu mahlûkat O'na 
hamdeder. İkindi namazı vaktine girdiğinizde ve 
öğle namazı vaktine girdiğinizde O'nu tesbih edin.
19  Yüce Allah, insanı nutfeden ve civcivi 

yumurtadan çıkardığı gibi ölüden diriyi çıkartır. 
İnsandan nutfeyi ve tavuktan yumurtayı çıkardığı 
gibi diriden de ölüyü çıkartır. Yeryüzü kuruduktan 
sonra yağmur indirerek ve yeşerterek ona hayat 
verir. Yeryüzüne yeşerterek hayat verdiği gibi 
hesaba çekmek ve amellerinizin karşılığını 
vermek için sizi kabirlerinizden çıkaracaktır.
20  Allah'ın birliğine ve kudretine delalet eden 

azametli ayetlerinden biri de -Ey İnsanlar!- 
Babanızı topraktan yaratarak sizin aslınızı 
topraktan yaratmasıdır. Ardından sizler üreyerek 
nesli çoğalan beşer ve yeryüzünün doğu ve 
batısına yayılan canlılar oldunuz.
21  Aynı zamanda Yüce Allah'ın birliğine ve 

kudretine delalet eden büyük ayetlerinden bir 
tanesi de; sizin için kendi cinsinizden olan uyum 
içinde yaşadığınız, nefislerinizin huzur bulduğu 
eşler yaratmış olmasıdır. Sizler ve onlar arasında sevgi ve şefkat meydana getirmiştir. Şüphesiz ki bu zikredilenler, 
düşünen bir toplum için apaçık ayet ve delilerdir. Çünkü onlar akıllarını kullanarak bundan istifade eden 
kimselerdir.
22  O'nun birliğine ve kudretine delalet eden azametli ayetlerinden biri de gökleri ve yeri yaratmasıdır. Konuşmuş 

olduğunuz dilleriniz ve renklerinizin farklı olması da bu ayetlerdendir. Bu söylenilenlerde ilim ve basiret sahipleri 
için apaçık ayet ve deliller vardır.
23  Gece ve işlerinizin yorgunluğundan dinlenmeniz için gündüz vaktinde uyumanız, Allah Teâlâ'nın birliğine 

ve kudretine delalet eden azametli ayetlerinden biridir. Aynı zamanda gündüzü, Rabbinizden rızık istemek için 
yeryüzüne yayıldığınız bir vakit kılması O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunlarda kabul ve tefekkür etme kasdıyla 
işitip, dinleyen topluluk için apaçık ayet ve deliller vardır.
24  Gökteki şimseği, içinde bulunan yıldırım ile sizi korkutmak, yağmura olan arzunuzu gerçekleştirmek için 

göndermesi, bulutlardan yağmuru indirip, ardından yeryüzü kurak iken orada ekinler bitirip, hayat vermesi 
O'nun birliğine ve kudretine delalet eden büyük ayetlerindendir. Şüphesiz bu söylenenlerde, akıl sahipleri için 
apaçık ayet ve deliller vardır. Onlar bununla ölümden sonra hesap ve karşılık için tekrar dirilecekleri hakkında 
çıkarımda bulunurlar.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Kulun vaktini namaz ve tespih ile imar etmesi, akibetinin güzel olacağına işaret eder.
2 - Hayatın yenilenmesi, öldükten sonra yeniden dirilmeye bir delildir. Öyle ki Yüce Allah; ölüden diriyi, diriden 
ölüyü yaratır.
3 - Nefislerde ve göklerde bulunan ayetlerden sadece Allah Teâlâ'nın kendilerine somut ve soyut şeyleri doğru 
algılama yeteneği verdiği kimseler yararlanır.

part 21Rûm Suresi 406



25  Yüce Allah'ın emri ile düşmeden göğün ayakta 
durması ve yerin yıkılmaması O'nun birliğine ve 
kudretine delalet eden büyük ayetlerindendir. 
Sonra Allah -Subhanehu ve Teâlâ- meleğin 
Sûr'a üflemesiyle sizi yerden çağırdığında 
hesap ve karşılığınızın görülmesi için hemen 
kabirlerinizden çıkıverirsiniz.
26  Göklerde ve yerde ne varsa mülk, yaratma 

ve idare etme bakımından yalnızca O'nundur. 
Gökteki ve yerdeki her şey O'nun mahlûkatıdır. 
O'na boyun eğmiş ve emrine teslim olmuşlardır.
27  O -Subhanehu ve Teâlâ-, geçmiş bir benzeri 

olmadan ilk defa yaratan, öldükten sonra onları 
tekrardan yaratandır. Bu, O'na göre ilk olarak 
yaratmadan daha kolaydır. Aslında her ikisi de 
O'nun için kolaydır. Eğer O, bir şeyin olmasını 
isterse ona; "Ol!" der o da hemen oluverir. Allah 
-Azze ve Celle-'nin vasfedildiği bütün eşsiz, yüce, 
celâl ve kemâl sıfatları O'na aittir. O, kendisine, 
kimsenin galip gelemeyeceği izzet sahibidir. 
Yaratma ve yönetmesinde hikmet sahibi olandır.
28  -Ey Müşrikler!- Allah size kendi içinizden 

bir örnek vermektedir. Bu, hür olan ortağınız ile 
malınızı taksim etmekten endişe duyduğunuz gibi 
kendileriyle mallarınızı taksim etmekten endişe 
duyduğunuz ve mallarınıza eşit olarak ortak olan 
köleleriniz örneğidir. Kendiniz için köleleriniz 
üzerinden verilen bu örnekten razı olur musunuz? 
Şüphesiz, siz bundan razı olmazsınız. Yüce 
Allah'ın da mülkünde mahlûkatı ve kullarından 
böyle bir ortağa razı olması asla düşünülemez. 
Bu ve benzeri misaller getirerek apaçık delil 

ve hüccetleri akıl sahibi topluluklar için çeşitlendirerek açıklıyoruz. İşte onlar, bunlardan istifade edenlerin ta 
kendileridir.
29  Onların dalalet üzere olmalarının sebebi, delillerin yetersiz olup onlara açıklanmaması değildir. Ancak bunun 

sebebi babalarını taklit edip hevalarının peşinden gitmeleridir. Yüce Allah'ın saptırdığı kimseyi, kim hidayete 
muvaffak kılabilir? Kimse muvaffak kılamaz. Allah'ın azabını onlardan giderecek hiçbir yardımcıları da yoktur.
30  -Ey Rasûl!- Sen ve seninle birlikte olanlar bütün dinlerden yüz çevirerek Allah'ın sizi yönelttiği dine, insanları 

fıtratına uygun yarattığı İslam dinine yönelin. Allah’ın yaratışında bir değişiklik olmaz. İşte bu dosdoğru din, 
kendisinde hiçbir eğrilik yoktur. Fakat insanların çoğu bu dinin hak din olduğunu bilmezler.
31  Günahlarınızdan tevbe ederek Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'ya dönün. Emirlerine uyarak ve yasaklarından 

sakınarak O'ndan korkun. Namazı en mükemmel şekilde eda edin. İbadetlerinde başkasını Yüce Allah'a ortak 
koşan, fıtrata muhalefet eden müşrikler gibi olmayın.
32  Bir kısmına iman edip, bir kısmını inkâr ederek dinlerini değiştiren müşrikler gibi olmayın. Onlar fırka ve 

cemaatlere bölünmüşlerdir. Onlardan her bir fırka üzerinde olduğu sapıklıkla sevinmekte ve yalnızca kendilerini 
hak, diğerlerini de batıl üzere görmekteydiler.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Zoraki ya da gönüllü olarak bütün yaratılmışlar Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'ya boyun eğerler.
2 - İlk yaratılış yeniden dirilme hakkında apaçık bir delildir.
3 - Heva ve hevese tabi olmak kişiyi sapkınlığa ve azgınlığa sürükler.
4 - İslam dini, selim fıtrat dinidir.
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33  Müşriklere; fakirlik, hastalık, kuraklık gibi 
sıkıntılı bir durum isabet etse kendilerine isabet 
edeni kaldırması için yalnızca Rableri olan Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ-'ya boyun bükerek ve 
yönelerek dönerler. Sonra onlara rahmet ederek 
kendilerine isabet edeni kaldırdığında, onlardan 
bir grup dua ederken başkaları da Allah Teâlâ'ya 
ortak koşmaya geri dönerler.
34  Yüce Allah'ın nimetlerini inkâr edip - ki 

insanların inkâr ettiği nimetlerden bir tanesi de 
Yüce Allah'ın sıkıntıları onlardan gidermesidir- 
ardından bu hayatta sahip oldukları şeylerden 
yararlananlar kıyamet gününde kendilerinin 
sapıklık içinde olduğunu kendi gözleri ile 
göreceklerdir. 35  Onları, Allah'a şirk koşmaya 
çağıran şey nedir? Hâlbuki hiçbir delilleri 
yoktur. Kitapta, Allah'a şirk koşmalarına delil 
getirebilecekleri hiçbir delil indirmedik. Onların 
yanlarında şirklerinden bahseden ve üzerlerinde 
bulundukları küfrün doğruluğunu ikrar eden 
hiçbir kitapları yoktur. 36  İnsanlara, zenginlik ve 
sağlık gibi nimetlerimizden verdiğimizde sevinçte 
sınırı aşarak bundan mutlu olur ve kibirlenirler. 
Fakirlik ve hastalık gibi kendi elleri ile işledikleri 
günahlardan dolayı onları üzecek bir şey isabet 
ettiğinde ise, Allah'ın rahmetinden ve kendilerine 
isabet eden şeyin kalkmayacağına dair ümitsizliğe 
kapılırlar.
37  Görmüyorlar mı ki Allah, kullarından 

dilediğinin rızkını şükür mü edecek yoksa 
nankörlük mü edecek diye imtihan etmek için 
genişletiyor, onlardan dilediğinin rızkını da 
sabredecek mi yoksa isyan mı edecek diye sınav olması için daraltıyor. Bazı kimseler için rızkın genişletilmesi ve 
bazıları için daraltılmasında, Müminler için Yüce Allah'ın lütuf ve rahmetine dair birçok deliller vardır.
38  -Ey Müslüman!- İyilik ve akrabalık bağı hakkı için akrabalarına hak ettiklerini, muhtaç olanlara ihtiyaçlarını 

giderecek kadarını, kendi memleketine gitmek için yol bulamayan yolda kalmış kimseye (yardımcı olmak için) ver. 
Yüce Allah'ın yüzünü isteyenler için, bu belirtilen konularda yardımcı olmaları kendileri için çok hayırlıdır. Bu 
yardım ve hakları yerine getirenler, Cennet'te istediklerine nail olup, korktuğu azaptan selamette olarak kurtuluşa 
erecek olanların ta kendileridir. (Yüce Allah) Kişiyi kendisine ulaştıracak amelleri açıkladıktan sonra, O'nun 
rızasının dışında bir şeyler umularak yapılan amelleri beyan etmiş, amelleri böyle olan kimsenin tüm hedefinin 
değersiz dünyevî bir maksat olduğunu ortaya koymuştur. Bunun ardından Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
39  İnsanlardan herhangi birine, fazlasıyla size geri ödemesi için verdiğiniz mallarınızın, Allah katında ecri/sevabı 

artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek ihtiyacını karşılamak için bir kimseye mallarınızdan verip ve bu amelinizle 
insanlardan hiçbir karşılık ve makam beklemediğiniz takdirde, (bu davranış sahipleri) Yüce Allah'ın katında 
ecirleri kat kat verilecek olan kimselerdir. 40  Allah, sizi tek başına yaratan sonra rızıklandıran sonra sizi öldürecek 
sonra da yeniden diriltmek için size hayat verecek olandır. Allah'tan başka ibadet ettiğiniz putlarınızdan bunlardan 
herhangi bir şeyi yapan var mıdır? Allah -Subhanehu ve Teâlâ- müşriklerin inandıkları ve söyledikleri sözlerden 
yüce ve münezzehtir. 41  İnsan yaşamında aksaklıklar, sağlık sorunları ve salgın hastalıklar baş göstererek karada 
ve denizde fesat ortaya çıkmıştır. Bütün bunların sebebi işlemiş oldukları günahlarıdır. Bunların ortaya çıkması, 
dünya hayatında işlemiş oldukları bazı kötü amellerin karşılığını Allah Teâlâ'nın onlara tattırması içindir. Umulur 
ki tevbe ile O'na dönerler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Nimet içinde yaşarken sevinçte aşırı gidip kibirlenmek ve sıkıntı anında 
(Allah'ın) rahmetinden ümidini kesmek; kâfirlerin özelliğidir. 2 - Hak sahiplerine haklarını vermek kurtuluşun 
sebeplerindendir. 3 - Faiz yerle bir edilerek, yok edilmiş ve Allah yolunda infakın karşılığı kat kat verilmiştir.
4 - Bulaşıcı hastalıkların yayılması ve toplumun bozulmasında günahların eseri gözle görülmektedir.
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42  -Ey Rasûl!- Bu müşriklere de ki: "Yeryüzünde 
dolaşın, sizden önce yalanlamış olan kavimlerin 
akıbeti nasıl oldu bir düşünün? Onların akibetleri 
çok kötü olmuştu. Onların çoğunluğu Allah'a 
şirk koşan ve O'nunla birlikte başkasına ibadet 
eden kimselerdi. Bu kimseler, Yüce Allah'a şirk 
koşmalarından dolayı helâk edildiler."
43  -Ey Rasûl!- Geri çevrilmesi mümkün olmayan 

kıyamet günü gelmeden önce; yüzünü, hiçbir 
eğriliğin bulunmadığı dosdoğru İslam dinine 
çevir. O gün insanlar, Cennet'te nimetlendirilen 
ve Cehennem'de azap edilen topluluklar olarak 
gruplara ayrılacaklardır.
44  Kim Allah'a iman etmeyip, küfrederse, 

küfrünün zararı -Cehennem'de ebedi kalmak- 
kendisine geri döner. Kim de Allah'ın yüzünü 
murad ederek ihlasla salih ameller işlerse, işte 
onlar kendilerine Cennet'e girmeyi ve orada ebedî 
kalarak nimetlerinden faydalanmayı hazırlamış 
olurlar.
45  Yüce Allah kendisine iman edip, O'nun 

razı olduğu salih amelleri işleyen kimselere 
mükâfatlarını verecektir. Şüphesiz ki Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ-, kendisini ve rasûllerine 
iman etmeyip, küfre sapanları asla sevmez. 
Bilâkis şiddetli bir şekilde onlara buğzeder ve 
kıyamet gününde onlara azap edecektir.
46  O'nun birliğine ve kudretine delalet eden 

azametli ayetlerinden birisi de, yağmurun 
yağmasının yaklaştığını müjdelemek için 
rüzgârları göndermesidir. -Ey İnsanlar!- Yağmur 
yağdıktan sonra rahmetinden bolluk ve bereketi 

size tattırır ve denizde gemiler O'nun dilemesi ile hareket ederler. Sizler böylece denizde ticaret yaparak O'nun 
lütfundan istersiniz. Umulur ki, Allah'ın size bahşetmiş olduğu nimetlerine şükredersiniz de bunları size arttırır.
47  -Ey Rasûl!- Andolsun ki biz, senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Bu elçiler, 

doğruluklarına delalet eden apaçık delil ve hüccetleri kavimlerine getirdiler. Ancak onlar rasûllerinin getirdiklerini 
yalanladılar. Günahkârlardan intikam aldık ve onları azabımızla helak ettik. Rasûllerimizi ve Müminleri helâk 
olmaktan kurtardık. Müminlerin kurtarılması ve kendilerine yardım edilmesi, kendimize gerekli kıldığımız bir 
haktır.
48  Rüzgârları yollayıp gönderen Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'dır. Bu rüzgârlar bulutları hareket ettirir 

ve gökyüzünde az ya da çok olarak dilediği gibi yayar ve parça parça kılar. -Ey İnsan!- Yağmurun bulutların 
ortasından çıktığını görürsün. Kullarından dilediğine yağmuru indirdiği zaman, kendileri ve hayvanları için 
ihtiyaç duydukları şeylerin yağmurun akabinde yeryüzünde filizlenmesi ile Allah'ın kendilerine bahşettiği bu 
rahmeti ile sevinirler.
49  Yüce Allah, insanlara yağmuru indirmeden önce onlar kendilerine yağmurun yağmasından ümitlerini kesmiş 

durumdaydılar.
50  -Ey Rasûl!- Allah'ın kullarına rahmet olarak indirdiği yağmurun eserlerine bir bak! Yeryüzünü çoraklaşıp 

kuruduktan sonra Allah, nasıl da orada çeşit çeşit bitkiler bitiriyor? Bu kurak yeryüzüne hayat veren, ölüleri 
yeniden hayat verip diriltecektir. O, her şeye kadirdir. Hiçbir şey O'nu aciz bırakamaz

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Rüzgârların gönderilmesi, yağmurun indirilmesi ve gemilerin denizde hareket etmesi, bu nimetlerden dolayı 
Yüce Allah'a şükrü gerekli kılar.
2 - Zalimlerin helâk edilmesi ve iman edenlere yardım gönderilmesi ilâhi bir sünnettir.
3 - Kuraklıktan sonra yeryüzünün tekrardan yeşertilmesi yeniden diriliş hakkında bir delildir.

۱۰۹
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51  Ekin ve ürünlerinin üzerine onları bozacak 
bir rüzgâr göndersek ve yeşil olduktan sonra bu 
ekinleri sararmış olarak görseler hemen bunun 
ardından nankörlük etmeye başlarlar. Hâlbuki, 
Yüce Allah'ın daha önceki nimetleri ne kadar da 
çoktur.
52  Ölülere duyuramadığın gibi, sağırlara da 

duyuramazsın. Onlar duyup, dinlememek için 
senden uzaklaşıp, dururlar. Yüzünü çevirip, 
istifade etmeyenleri ve onlara bu konularda 
benzeyenleri de doğru yola iletemezsin.
53  Dosdoğru yoldan sapan kimseyi doğru 

yolda muvaffak kılacak olan sen değilsin. 
Sen, ancak ayetlerimize iman eden kimselere 
faydalanacakları şeyleri duyurabilirsin. Çünkü 
sadece bu kimseler, senin söylediğinden istifade 
ederler. İşte onlar bizim emirlerimize itaat eden 
ve boyun eğenlerdir.
54  -Ey İnsanlar!- Allah; sizi değersiz olan bir 

sudan yaratmıştır. Çocukluğunuzdaki zayıflıktan 
sonra size erkeklik gücünü vermiştir. Sonra bu 
erkeklik gücünün akabinde yaşlılık ve ihtiyarlık 
zayıflığı vermiştir. Yüce Allah, dilediğini zayıf ve 
kuvvetli yaratmıştır. O, her şeyi hakkıyla bilendir. 
Hiçbir şey O'na gizli kalmaz. O, her şeye kadir 
olandır, hiçbir şey O'nu aciz bırakamaz.
55  Kıyametin kopacağı gün mücrimler, 

kabirlerinde az bir zamandan fazla kalmadıkları 
hakkında yemin ederler. Kabirlerinde ne kadar 
kaldıklarını bilmekten çevrildikleri gibi dünyada 
da haktan böyle çevriliyorlardı.
56  Yüce Allah'ın kendilerine ilim verdiği 

peygamber ve melekler şöyle derler: "Allah'ın ezeli ilmiyle bilip, sizin için yazdığına göre, sizleri yarattığı günden 
itibaren inkâr ettiğiniz o yeniden diriliş gününe kadar kabirlerinizde kaldınız. Ancak sizler yeniden dirilişin 
yaşanacağını bilmiyor ve bu günü inkâr ediyordunuz.
57  Yüce Allah'ın mahlûkatı hesap ve karşılık için yeniden dirilteceği gün uydurdukları mazeretleri zalimlere fayda 

sağlamaz. Vakti geçtiği için onlardan tevbe ederek ve O'na yönelerek Yüce Allah'ı razı etmeleri de talep edilmez.
58  Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara - onlara verdiğimiz özen sebebiyle- hakkın batıldan açıkça anlaşılması 

için kendilerine her hususta örnekler verdik. -Ey Rasûl!- Şayet doğruluğuna işaret eden deliller getirsen, kâfirler 
sana şöyle der: "Siz ancak asılsız şeyler uydurmaktasınız."
59  İşte onlara bir ayet getirdiğinde ona iman etmeyenlerin kalbine böyle mühür vurulur. Kendilerine getirdiğin 

hakkı bilmeyen herkesin kalbine Yüce Allah böyle mühür vurur.
60  -Ey Rasûl!- Kavminin seni yalanlamasına sabret. Allah'ın sana yardım ve imkân sağlama vaadi şüphe 

barındırmayan bir gerçektir. Yeniden dirileceklerine inanmayanlar, seni acele etmeye ve sabrı terk etmeye itmesin.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Bela indiğinde kâfirler, Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe kapılırlar.
2 - Hidayete muvaffak kılmak, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in değil sadece Allah Teâlâ’nın elindedir.
3 - Hayatın her aşaması ibret alan kimseler için bir öğüttür.
4 - Kalplere mühür vurulmasının sebebi günahlardır.
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Lokmân Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Dine uygun olan hikmet belirtilmiş ve buna örnek 
olarak Lokman örneği zikredilmiştir.

 C Tefsîr:
1  (Elîf, Lâm, Mîm) Bu hususta benzer 

bir açıklama Bakara Suresi'nin başında 
zikredilmiştir.
2  -Ey Rasûl!- Sana indirilen bu ayetler, hikmet 

ile konuşan kitabın ayetleridir.
3  O; amellerini en iyi şekilde yapan, Rablerinin 

ve onun kullarının haklarını yerine getirenler için 
bir hidayet ve rahmettir.
4  Onlar namazlarını en mükemmel şekilde eda 

eden ve mallarının zekâtını veren kimselerdir. 
Ve onlar ahirette yeniden dirilmeye, hesaba 
çekilmeye, sevaba ve cezaya kesin olarak iman 
ederler.
5  İşte bu özellikler ile vasıflandırılan kimseler, 

Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler. Ve 
onlar talep ettiklerini elde ederek ve korktukları 
şeyden uzak olarak kurtuluşa erenlerin ta 
kendileridir.
Allah Teâlâ, iyilerin özelliğini zikrettikten 
sonra kötülerin özelliklerini de zikrederek şöyle 
buyurmuştur:
6  İnsanlardan bazıları -Nadr b. Hâris- gibi 

insanları Allah'ın dininden çevirmek için ilimsizce 
boş sözler seçerler. Allah'ın ayetlerini eğlence 

edinip onlarla alay ederler. Bu özelliklerle vasıflanan kimseler için ahirette alçaltıcı bir azap vardır.
7  Ona ayetlerimiz okunduğunda sanki onu duymuyormuş gibi kibirlenerek dinlemeden arkasını döner. Sanki 

kulaklarında sesleri duymaya karşı sağırlık vardır. -Ey Rasûl!- Onu, bekleyen elem dolu bir azap ile müjdele.
8  Şüphesiz ki Allah'a iman eden ve salih amel işleyenler için Naim Cennetleri vardır. Orada Allah'ın onlar için 

hazırladığı nimetlerden bol bol istifade ederler.
9  Orada (ebedî) kalacaklardır. Bu, üzerinde şüphe olmayan hak bir vaattir. Allah -Subhanehu ve Teâlâ- hiç 

kimsenin kendisiyle mücadele edemeyeceği mutlak galiptir. Yaratmasında, takdir etmesinde ve din olarak hüküm 
koymasında hikmet sahibidir.
10  Allah -Subhanehu ve Teâlâ- gökleri direksiz bir şekilde yarattı. Yeryüzüne de sabit dağlar yerleştirdi ki 

sarsılmayasınız. Yeryüzüne çeşit çeşit hayvanlar yaydı. Gökten yağmur suyunu biz indirdik. Bunun akabinde 
yeryüzünde insanların ve hayvanların faydalanması için hoş manzarası olan her çeşit bitki bitirdik.
11  Bu zikredilenler Yüce Allah'ın yarattıklarıdır. -Ey müşrikler!- Allah'ı bırakıp da taptıklarınız neler yarattı 

gösterin bana? Hayır! Zalimler, haktan uzak apaçık bir sapıklık içindedirler. Öyle ki, onlar hiçbir şey yaratamayan 
ve kendileri yaratılmış olan şeyleri Rablerine ortak koşuyorlar.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yüce Allah'a itaat etmek, insanı dünya ve ahirette kurtuluşa götürür.
2 - Dosdoğru yoldan alıkoyan her söz ve fiil haram kılınmıştır.
3 - Kibirlenmek hakka uymaya engeldir.
4 - Yüce Allah'ın yaratmada tek olduğu beyan edilmiş ve ilahlarının hiçbir şey yaratamayacağı hususunda kafirlere 
meydan okunmuştur.

۱۱۱
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12  Andolsun biz, Lokman'ı dinde fıkıh sahibi ve 
işlerde doğru karar veren birisi kıldık. Ona şöyle 
buyurduk: -Ey Lokman!- İtaatine seni muvaffak 
kılma nimetinden dolayı Rabbine şükret. 
Kim Rabbine şükrederse, bu şükrü kendisine 
fayda sağlar. Allah, kulunun şükretmesinden 
müstağnidir. Kim Allah'ın kendisine bahşettiği 
nimetine nankörlük edip, Allah -Subhanehu 
ve Teâlâ-'yı inkâr ederse, bu küfrünün zararı 
kendisinedir. Allah'a hiçbir şekilde zarar 
veremez. O, bütün mahlûkatından müstağnidir, 
her halükârda övülmeye layıktır.
13  -Ey Rasûl!- Hani Lokman'ın oğluna, 

hayırda teşvik ederken ve şerden sakındırırken 
söylediklerini hatırla! "Ey Yavrucuğum! Allah ile 
birlikte başkasına ibadet etme. Allah ile başkasına 
yapılan ibadet büyük bir zulümdür. Kişinin 
işlediği en büyük günahtır. Zira bu günâh ebedi 
olarak Cehennem'de kalmaya götürür."
14  İnsana, Allah'a masiyet olmayan hususlarda 

ana-babasına itaat edip, onlara iyilikte 
bulunmasını emrettik. Annesi onu karnında 
meşakkat üstüne meşakkatle taşımıştır. Sütten 
kesilmesi de iki yıl içindedir. İnsana şöyle 
buyurduk: "Allah'ın sana bahşetmiş olduğu 
nimetlerden dolayı O'na şükret. Sonra da seni 
yetiştirip özen göstermelerinden dolayı ana-
babana teşekkür et. Dönüş ancak banadır. 
Herkese, hak ettiğinin karşılığını vereceğim."
15  Eğer ana-baban, Allah'a ortak koşman 

konusunda seni zorlarlarsa, asla bu hususta 
onlara itaat etme. Çünkü Allah'a isyanın söz 
konusu olduğu yerde kula itaat yoktur. İyilik, güzellik ve onlarla olan bağlarını gözeterek dünyada onlarla iyi 
geçin. Tevhit ve itaat ile bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra kıyamet günü hepinizin dönüşü yalnız banadır. Size 
dünyada yapmış olduğunuz amelleri haber vereceğim. Bunların karşılığını size vereceğim.
16  Ey Oğlum! İyilik ya da kötülük, hardal tanesi kadar küçük dahi olsa ve bu ister hiçbir kimsenin görmediği bir 

kayanın içinde ya da gökyüzünün herhangi bir yerinde veyahut da yeryüzünde olsa; Yüce Allah bunu kıyamet günü 
getirecektir. Bunun karşılığını kuluna verecektir. Şüphesiz Allah Latîf'tir, ince ayrıntılar bile O'na gizli kalmaz. 
Eşyanın hakikatinden ve yerinden hakkıyla haberdardır.
17  "Ey Yavrum! Namazı eksiksiz olarak tam bir şekilde eda et. İyiliği emret ve münkerden sakındır. Eğer bu 

hususta sana bir kötülük isabet ederse de ona sabret. Bu emredildiğin hususlar, Yüce Allah'ın sana yapmanı 
emrettiği şeylerdir. Bunları yapıp yapmamakta seçme hakkın yoktur."
18  Kibirlenerek insanlardan yüz çevirme. Kendini beğenmiş bir şekilde yeryüzünde yürüme. Şüphesiz Allah; 

böbürlenerek yürüyen, kendisine verilen nimet ile insanlara karşı büyüklük taslayıp övünen ve bu nimetlerden 
dolayı Allah'a şükretmeyen hiçbir kimseyi sevmez.
19  Yürüyüşün çok yavaş ile hızlı olmak arasında ağırbaşlı bir yürüyüş olsun. Sesini alçalt, eziyet verecek derecede 

yükseltme. Şüphesiz seslerin en çirkini yüksek olmasından dolayı eşeklerin sesidir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın bir annenin hamilelik ve doğum esnasında çektiği sıkıntıları açıklaması, ona 
daha fazla iyilikte bulunmaya delalet eder.
2 - İtaat etmenin faydası ve günah işlemenin zararı kulun kendisine döner.
3 - Çocukların yetiştirilmesi, eğitim ve öğretimin gözetilmesi zorunludur.
4 - İslam dininin getirdiği edep kuralları tüm fert ve toplum davranışlarını kapsar.
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20  -Ey İnsanlar!- Yüce Allah'ın göklerdeki; 
Güneş, Ay ve yıldızları, aynı zamanda yeryüzünde 
hayvan, ağaç ve bitkileri hizmetinize sunduğuna 
şahit olup görmez misiniz? Güzel şekil ve iyi 
görünümlü açıkça görülen nimetlerini, akıl ve 
ilim gibi soyut olan nimetlerini sizin üzerinize 
tamamlamıştır. Bu nimetleri bahşetmiş olmasına 
rağmen insanlardan bazıları Allah'ın vahyine 
dayanmadan, ilimsizce ya da kendisine ışık 
tutacak akıl yahut Allah katından indirilen açık 
bir kitap olmadan Allah'ın tevhidi hakkında 
tartışırlar.
21  Allah'ın birliği hususunda tartışan bu 

kimselere, "Allah'ın Rasûlüne indirdiği vahye tabi 
olun" denildiğinde, Onlar da şöyle cevap verirler: 
"Ona tabi olmayız. Bilâkis ilahlarımıza ibadet 
ederken bulduğumuz atalarımıza tabi oluruz." 
Şayet onların atalarını Şeytan -putlara ibadet 
etmek suretiyle yoldan çıkartarak- kıyamet günü 
Cehennem'e davet ediyor olsa bile mi?
22  Kim ihlaslı bir şekilde ibadet ederek ve 

amelini en güzel şekilde yaparak Yüce Allah'a 
yönelirse; kurtuluşa ermesi umulan en sağlam 
kulpa sarılmış olur ki, tutmuş olduğu şeyin 
kopmasından korkmaz. İşlerin akıbeti yalnızca 
Allah'a varır. Allah, herkese hak ettiğinin karşılığı 
verecektir.
23  -Ey Rasûl!- Kim Allah'a (iman etmeyip) 

küfrederse, onun küfrü seni üzmesin. Kıyamet 
günü onların dönüşü ancak bizedir. Dünyada 
işlemiş oldukları günahları onlara haber 
vereceğiz. Yaptıkları tüm amellerin karşılığını da 

vereceğiz. Şüphesiz Allah, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Onda olan hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
24  Dünyada vermiş olduğumuz lezzetlerden az bir zaman onları faydalandırırız. Sonra kıyamet günü onları çetin 

bir azaba; Cehennem azabına sürükleriz.
25  -Ey Rasûl!- "Bu müşriklere, gökyüzünü ve yeryüzünü kim yarattı?" diye sorsan, onlar: “Allah” diyeceklerdir. 

De ki: "Size delili gösteren o Allah'a hamdolsun. Bilâkis onların çoğu cahil oldukları için hamd edilmeyi, kimin hak 
ettiğini bilmiyorlar."
26  Yaratma, sahip olma ve yönetme bakımından göklerde ve yerdeki her şey Allah'a aittir. Şüphesiz Yüce Allah, 

bütün kullarından müstağnidir, dünya ve ahirette övülmeye layıktır.
27  Eğer yeryüzündeki ağaçlar kesilip kalem haline getirilse, deniz de mürekkep olsa ve buna yedi deniz daha 

eklense, Yüce Allah'ın sözlerinin, sonsuz olmasından dolayı (yazmakla) bitip tükenmezdi. Şüphesiz ki Allah; 
Azîz'dir, kimse O'na galip gelemez. Yaratmasında ve idare etmesinde hikmet sahibidir.
28  -Ey İnsanlar!- Yaratılmanız, kıyamet günü hesap ve karşılık için yeniden diriltilmeniz, kolaylık bakımından 

ancak bir insanın yeniden yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz Yüce Allah; hakkıyla işitendir, bir sesi işitmesi 
başka bir sesi işitmesine mani olmaz. O; hakkıyla görendir, bir şeyi görmesi başka bir şeyi görmesine mani olmaz. 
İşte böyle bir insanı yaratması ve yeniden diriltmesi, başka bir insanı yaratıp diriltmesine mani değildir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yüce Allah'ın nimetleri, inkâr edip küfre sapmaya değil, O'na iman edip şükretmeye vesile olmalıdır.
2 - Özellikle de akaid/inanç ile ilgili meselelerde körü körüne taklit etmenin tehlikesi beyan edilmiştir.
3 - Allah'a teslim olmanın, O'na itaat etmenin ve O'nun rızasını kazanmak için ameli güzelce yapmanın önemi 
beyan edilmiştir.
4 - Yüce Allah'ın kelimeleri bitmez tükenmez.

۱۱۳
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29  Yüce Allah'ın gündüzü arttırmak için geceden 
kısalttığını, geceyi uzatmak için gündüzden 
kısalttığını, Güneş ve Ay'ın yörüngesini takdir 
ettiğini görmez misin? Öyle ki, her biri kendi 
yörüngesinde belirli bir vakte kadar akıp gider. 
Şüphesiz Yüce Allah, bütün yaptıklarınızdan 
hakkıyla haberdardır. Yaptıklarınızdan hiçbir 
şey O'na gizli kalmaz. Ona karşılık olarak sizi 
mükâfatlandıracaktır.
30  İşte bu yönetme ve takdir etme, Yüce Allah'ın 

hakkın ta kendisi olduğuna şahitlik eder. O; 
zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hak olandır. 
Müşriklerin O'ndan başka ibadet ettikleri ise 
aslı olmayan batılın ta kendisidir. Şüphesiz Yüce 
Allah; zatı, galip gelmesi ve yüceliği ile bütün 
mahlûkatın üstünde olandır. O'ndan daha üstün 
kimse yoktur. O her şeyden büyüktür.
31  Gemilerin denizde Allah -Subhanehu ve Teâlâ-

'nın kudret ve lütfu ile yüzüp gitmekte olduğunu 
görmez misin? -Ey İnsanlar!- Bu, size kudretine 
ve lütfuna delalet eden ayetlerinden bazısını 
göstermek içindir. Şüphesiz bunda kendisine 
isabet eden sıkıntıya hakkıyla sabreden, kendisine 
verilmiş olan nimetlere hakkıyla şükreden kimse 
için Allah'ın kudretine delalet eden deliller vardır.
32  Onları her yönden dağlar gibi dalgalar ve 

bulutlar kuşattığında, ibadeti ve duayı yalnızca 
Allah'a has kılarak O'na yalvarırlar. Allah, 
onların duasına icabet edip onları karaya çıkarıp 
boğulmaktan selamette kıldığında, onlardan 
bazısı üzerine gerekli olan şükrü tam manası ile 
yerine getirmemiş, bazısı da Allah'ın nimetine 
nankörlük etmiştir. Ayetlerimizi ancak vefasız olan -kendisini kurtardığında Allah'a şükredenlerden olacağına dair 
söz veren kimse - Allah'ın nimetlerine nankörlük eden, kendisine nimetleri ile rızık veren Rabbine şükretmeyen 
kimse inkâr eder.
33  Ey İnsanlar! Emirlerini yerine getirerek ve yasaklarından sakınarak Rabbinizden korkun. Babanın evladı, 

evladın da babası için hiçbir fayda veremeyeceği o günün azabından korkun. Yüce Allah'ın, kıyamet günü 
karşılıkları verme vaadi haktır, gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe yoktur. Dünya hayatı içindeki şehvet ve eğlence sizi 
aldatmasın. Aynı şekilde Allah'ın sizi cezalandırmada acele etmemesi ve sizden azabı ertelemesi ile de Şeytan sizi 
kandırmasın.
34  Şüphesiz kıyamet saatinin ilmi yalnızca Allah'ın katındadır. Ne zaman kopacağını O bilir. Yağmuru ne zaman 

dilerse indirir ve rahimlerdeki erkek mi, dişi mi, mutlu mu, betbaht mı? Onu da bilir. Hiçbir nefis hayır mı, şer mi 
kazanacak, hangi yerde ölecek bilemez. Bilâkis bunların hepsini Yüce Allah bilir. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla 
bilen her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Bundan hiçbir şey O'na gizli kalmaz.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Gece ile gündüzün azalıp artması, Güneş ve Ay'ın hizmete sunulması, Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın kudretine 
delalet eden ayetlerden, şükrü gerektiren nimetlerdendir.
2 - Sabır ve şükür, Allah'ın ayetlerinden öğüt almak için iki vesiledir.
3 - Kıyametten korkmak, dünyanın aldatmasından ve Şeytan'ın vesveselerine boyun eğmekten korur.
4 - Allah'ın ilmi, gaybın tamamını kuşatmıştır.
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Secde Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Kur'an'ın kendisi ile indiği hakka işaret eden 
deliller ve şahit olunan meseleler beyan edilmiştir. 
Yaratılış hakikati ve insana ait durumlar bu sure 
de beyan edilen meselelerden bir kısmıdır.

 C Tefsîr:
1  (Elif, Lâm, Mîm) Bu hususta benzer 

bir açıklama Bakara Suresi'nin başında 
zikredilmiştir.
2  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-

'in getirdiği bu Kur'an'ın, alemlerin Rabbi 
tarafından kendisine indirildiğinde bir şüphe 
yoktur.
3  Şüphesiz bu kâfirler şöyle demektedirler: 

"Muhammed, Rabbi adına yalan uydurmaktadır." 
Ancak işin aslı onların dediği gibi değildir. Bilâkis 
o (Kur'an) üzerinde şüphe bulunmayan haktır. 
-Ey Rasûl!- Rabbin tarafından sana indirilmiş 
olan (Kur'an), daha önce kendilerini Allah'ın 
azabı ile korkutan bir rasûl gelmeyen topluluğu 
korkutman içindir. Umulur ki hakka yönelip ona 
tabi olur ve onunla amel ederler.
4  Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 

altı günde yaratmıştır. O, bunları göz açıp 
kapanmasından daha az bir vakitte yaratmaya 
kadirdir. Sonra celaline yakışır bir şekilde 
arşının üstüne yükselmiştir. -Ey İnsanlar!- Sizin 
O'ndan başka işlerinizi üstlenen bir veliniz ya 
da Rabbinizin katında bir şefaatçiniz yoktur. 

Hâlâ düşünmüyor musunuz ve O'nunla birlikte başkasına ibadet etmeyip sizi yaratan Rabbinize ibadet etmiyor 
musunuz?
5  Allah -Subhanehu ve Teâlâ- Göklerdeki ve yerdeki bütün mahlûkatın işlerini idare eder. -Ey İnsanlar!- Sonra 

bu işler, dünyada süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde O’na yükselir.
6  Bunların hepsini idare eden, gizli olanı da açık olanı da bilir. Açık ve gizli olandan hiçbir şey O'na gizli 

kalmaz. O kimsenin kendisine galip gelemediği düşmanlarından intikam alan Azîz'dir. Mümin kullarına karşı çok 
merhametlidir.
7  O (Allah) ki, yarattığı herşeyi mükemmel bir şekilde yaratmış ve Adem'i geçmiş bir örneği olmadan çamurdan 

yaratmaya başlamıştır.
8  Sonra onun ardından zürriyetini, insandan çıkan süzülmüş bir sudan (meniden) yarattı.
9  Sonra insanın yaratılışını kusursuz bir şekilde tamamladı. Ruh üflemek ile sorumlu olan meleğe emrederek ona 

ruhundan üfledi. -Ey İnsanlar!- Kendisi ile duyacağınız kulaklar, göreceğiniz gözler ve aklettiğiniz gönüller yarattı. 
Allah'ın sizi nimetlendirdiği bu nimetlere ne kadar da az şükrediyorsunuz.
10  Yeniden dirilişi inkâr eden müşrikler şöyle dediler: "Ölüp toprakta yok olduğumuzda ve bedenlerimiz toprak 

olduğunda yeniden diriltilip hayat mı bulacağız?" Bu olacak şey değildir. Bilâkis onlar, içinde bulundukları durum 
sebebiyle yeniden dirilmeyi inkâr eden, ona iman etmeyen kimselerdir.
11  -Ey Rasûl!- Yeniden dirilişi inkâr eden müşriklere de ki: "Allah'ın ruhlarınızı kabzetme görevini verdiği melek 

sizin canınızı alacak, sonra kıyamet günü hesap ve karşılık için yalnız bize döndürüleceksiniz."

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Rasûllerin gönderilmesindeki hikmet, kavimlerini dosdoğru yola iletmeleridir.
2 - Yüce Allah hakkında teşbih ve benzetme yapmadan istiva sıfatı ispat edilmiştir.
3 - Deliller açık olmasına rağmen müşrikler yeniden dirilişin imkânsız olduğuna inanırlar.

۱۱٥
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12  Kıyamet günü mücrimler yeniden dirilişi 
inkâr etmeleri sebebiyle başları öne eğilmiş zelil 
bir şekilde ortaya çıkacak, rezil ve rüsvalığı 
hissederek şöyle diyeceklerdir: "Rabbimiz! 
Yeniden diriliş ile ilgili yalanladığımız şeyleri 
gördük ve rasûllerin senin katından getirdiği 
tasdik edilmiş şeyleri işittik. Bizi dünya hayatına 
geri gönder ki, bizden razı olacağın salih amelleri 
işleyelim. Bizler şimdi dirilişin ve rasûllerin 
getirdiğinin doğru olduğuna yakinen iman 
ediyoruz." Eğer mücrimleri o halde görseydin, 
büyük bir şey görmüş olurdun.
13  Eğer her nefsin hidayetini ve doğru 

yolda ilerlemesini isteseydik, kendisini buna 
yönlendirerek ona hidayetini verirdik. Ancak 
adalet ve hikmet gereği; kıyamet günü, 
Cehennem'i insanlardan ve cinlerden küfür ehli 
ile dolduracağıma dair sözüm gerçekleşecektir. 
Bunun sebebi; onların iman ve istikamet yolu 
yerine, küfür ve sapıklık yolunu tercih etmeleridir.
14  Kıyamet günü onlar kınanıp, azarlanılarak 

şöyle denilir: "Kıyamet günü Yüce Allah'a 
kavuşup sizi hesaba çekeceğinden dünya 
hayatında gaflette olmanız sebebiyle haydi tadın 
azabı. Şüphesiz ne kadar çok acı çekeceğinizi 
hiç umursamadan sizi azapta bıraktık. Dünya 
hayatında yaptıklarınız sebebiyle kesintiye 
uğramayan ebedi Cehennem azabını tadın."
Yüce Allah, kâfirlerin halini zikrettikten sonra, 
Müminlerin halini zikrederek şöyle buyurmuştur:
15  Rasûllerimize indirilen ayetlere ancak kendisi 

ile öğüt verdiği zaman Allah'a secde eden, O'na 
hamd ederek tespih eden kimseler iman ederler. Onlar, Allah'a ibadet etmekten ve hangi halde olursa olsunlar O'na 
secde etmekten kibirlenmezler.
16  Uyumuş oldukları yatakları terk ederek Yüce Allah'a yönelirler. Namazlarında ve onun dışında azabından 

korkar ve rahmetini talep ederek O'na yalvarırlar. Kendilerine vermiş olduğumuz servetten Allah yolunda 
harcarlar.
17  Yüce Allah'ın onlar için hazırladığı göz aydınlıklarını hiç kimse bilemez. Bu, Allah tarafından dünyada işlemiş 

oldukları salih amellerinin karşılığı olarak onlar için bir mükâfattır. Bu mükâfatı, büyüklüğünden dolayı yalnızca 
Yüce Allah bilir.
18  Allah'a iman eden, emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınan kimse, O'na itaatsizlik eden kimse gibi 

değildir. Görecekleri karşılık olarak bu iki grup Allah katında asla eşit değillerdir.
19  Allah'a iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah'ın ikramı olarak içinde kalacakları Cennetler, onlar 

için hazırlanmış mükâfattır. Bu da, dünyada yapmış oldukları salih amellerin karşılığıdır.
20  Küfre girerek ve günah işleyerek Allah'a itaatsizlik edenlere gelince, kıyamette onların kalması için hazılanan 

yer Cehennem'dir ve orada ebedî kalacaklardır. Oradan her çıkmak istediklerinde tekrar geri döndürülürler. 
Azarlamak için onlara şöyle denilir: "Dünyada rasûllerinizin sizi kendisi ile korkuttuğu zaman yalanladığınız 
Cehennem'in azabını haydi tadın.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Kıyamet günü kâfirlerin iman etmesi kendilerine fayda vermeyecektir. Çünkü orası amel değil karşılıkların 
verildiği yurttur.
2 - Kıyamet günü Yüce Allah'a kavuşmaktan gafil olmanın tehlikesi beyan edilmiştir.
3 - Gece namazı Müminlerin özelliklerindendir.
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21  Rablerine itaatsizlik eden bu yalancılar 
eğer tevbe etmezlerse; ahirette kendileri için 
hazırlanmış büyük azaptan önce dünyada, onlara 
sıkıntı ve belalar veririz. Umulur ki Rablerine 
itaat etmeye dönerler.
22  Allah'ın ayetleri kendisine hatırlatıldığında 

ondan öğüt almayan ve umursamadan yüz 
çevirenden daha zalim bir kimse yoktur. 
Muhakkak ki biz, -küfre girerek ve günah 
işleyerek Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmekte 
olan- günahkârlardan intikam alacağız. Bunda 
hiç şüphe yoktur.
23  Andolsun biz Musa'ya Tevrat'ı verdik. 

-Ey Rasûl!- İsra ve Miraç Gecesi Musa ile 
buluşacağından hiç şüphen olmasın. Musa'ya 
indirilen kitabı, İsrailoğulları için sapıklıktan 
hidayete götüren bir rehber kıldık.
24  İsrailoğulları'ndan, hak yolda insanların 

kendilerini örnek aldıkları önderler tayin 
ettik. Allah'ın emirlerini yerine getirmede, 
yasaklarından sakınmada ve davet yolunda başa 
gelen eziyetlerde sabrettikleri için onları hak yola 
iletiyorlardı. Onlar, rasûllerine indirilmiş olan  
Allah Teâlâ'nın ayetlerine kesin bir şekilde iman 
ediyorlardı.
25  -Ey Rasûl!- Şüphesiz Rabbin, dünyada iken 

onların ihtilaf ettikleri hususlarda kıyamet günü 
hüküm verecek, hak ve batıl olanı açıklayacaktır. 
Herkese hak ettiğinin karşılığını verecektir.
26  Onlar kör mü oldular ki, kendilerinden önce 

geçmiş ümmetlerden helâk ettiklerimiz onlar için 
açıklayıcı (bir ibret) olmadı? Hâlbuki , onların, 

helâk edilmeden önceki oturmuş oldukları yerlerde gezip dolaşıyorlar. Onların halinden öğüt almadılar. Geçmiş 
ümmetlerin küfürleri ve işledikleri günahları sebebiyle helâk edilmelerinde, Allah tarafından kendilerine gelen 
peygamberlerin doğruluğuna işaret edilen pek çok ibretler vardır. Allah'ın ayetlerini yalanlayan bu kimseler, kabul 
etmek ve öğüt almak kasdıyla dinlemezler mi?
27  Yeniden dirilişi yalanlayanlar, yağmur suyunu ekini olmayan kurak toprağa gönderdiğimizi, bu su ile 

develerinin, ineklerinin, koyunlarının ve kendilerinin yediği ekini çıkardığımızı görmüyorlar mı? Bütün bu olanları 
görüp, kurak topraktan ekini çıkartanın ölüleri de diriltmeye kadir olduğunu idrak edemiyorlar mı?
28  Öldükten sonra yeniden dirilişi yalanlayıp azap için aceleci davrananlar şöyle derler: "İddia ettiğiniz ve 

kıyamet günü sizin ile bizim aramızı ayıracak olan hüküm, bizim varış yerimiz olan Cehennem ve sizin varış 
yeriniz Cennet ne zamandır?"
29  -Ey Rasûl!- Onlara de ki: "Bu vaat kıyamet günüdür. O gün kulların arasının ayrıldığı gündür. Dünyada 

Allah'a iman etmeyip küfredenlerin kıyameti gördükten sonra iman etmeleri kendilerine fayda vermez. Rablerine 
tevbe edip, O'na dönmeleri için kendilerine mühlet verilmez."
30  -Ey Rasûl!- Sapıklıklarında devam etmelerinden dolayı onlardan yüz çevir ve onların başına gelecekleri bekle. 

Şüphesiz onlar da senin onlara vadettiğin azabı bekliyorlar.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Dünyada kâfirin başına azap gönderilmesi tevbe etmesine sebep olabilir.
2 - Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- ile Musa -aleyhisselam- İsra ve Miraç Gecesi 
buluşmuşlardır.
3 - Sabır ve kesin inanç, dinde önder olan kimselerin özelliğidir.

۱۱۷
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Ahzâb Suresi
Medine'de nazil olmuştur.

 C Surenin Hedefleri:
Yüce Allah'ın, Peygamber -sallallahu aleyhi ve 
sellem-'e özen göstermesi, muhterem zatlarını ve 
ehli beytini koruması üzerinde durulmuştur.

 C Tefsîr:
1  -Ey Peygamber!- Sen ve seninle beraber 

olanlar emirlerini yerine getirip yasaklarından 
sakınarak Allah'a karşı takvalı olun. Yalnızca 
O'ndan kork. Kâfir ve münafıkların nefislerinin 
arzuladığı şeylerde onlara itaat etme. Şüphesiz 
Allah, kâfir ve münafıkların kurduğu tuzakları 
hakkıyla bilendir. Yaratmasında ve yönetmesinde 
hikmet sahibidir.
2  Rabbinden sana indirilen vahye uy! Şüphesiz 

Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 
Hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Yaptıklarınızın 
karşılığını size verecektir.
3  Bütün işlerinde yalnızca Yüce Allah'a tevekkül 

et! Allah -Subhanehu ve Teâlâ- kendisine tevekkül 
eden kullarını koruyucu olarak yeter.
4  Yüce Allah, hiçbir adamın göğsüne iki 

kalp koymamış ve eşlerinizi sizlere anneleriniz 
gibi haram konumunda kılmamıştır. Aynı 
şekilde üvey evladı da öz evlat konumuna 
koymamıştır. Şüphesiz ki zıhâr - Kocanın karısını 
kendisine haram kılması- ve evlat edinmek, 
İslam'ın hükmünü ortadan kaldırdığı cahiliye 
adetlerindendir. Zıhâr ve evlat edinme dillerinizde 
söylediğiniz fakat hakikatı olmayan sözlerinizdir. 
Eş, anne değildir; oğlu olduğu iddia edilen (üvey) çocuk da o kimsenin oğlu değildir. Allah -Subhanehu ve Teâlâ- 
kullarının amel etmesi için hakkı söyler ve O doğru yola iletir.
5  Evlatlarınız olduğunu iddia ettiğiniz üvey evlatlarınızı gerçek babalarına nispet edin. Onların babalarına nispet 

edilmesi Allah katında adaletli olandır. Eğer kendilerine nispet edeceğiniz babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, 
onlar sizin din kardeşleriniz ve azat ettiğiniz hür kimselerdir. Onlardan birine "Ey kardeşim!" ya da "Ey amcamın 
oğlu!" diye seslenin. Sizden birisi hata edip, unutarak evlatlık edinilen çocuğu evlat edinen kimseye nispet ederse; 
bunda o kimse için bir günah yoktur. Fakat bunu kasıtlı olarak söylerseniz günaha girersiniz. Şüphesiz Yüce Allah; 
tevbe eden kullarını çokça bağışlayan, onlara karşı çok merhametli olandır. Öyle ki, yaptıkları hatadan onları 
sorumlu tutmaz.
6  Müminlerin nefisleri başka bir şeye meyletse bile, Peygamber Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- onları 

çağırdığı her şeyde Müminlere kendi canlarından daha önceliklidir. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 
hanımları bütün Müminlerin annesi konumundadır. Bundan dolayı Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 
vefatından sonra bir Müminin onlardan birisi ile evlenmesi bütün Müminlere haram kılınmıştır. Aralarında 
akrabalık bağı olanlar kendi aralarında Allah'ın hükmüne göre Allah yolunda hicret eden ve iman ehlinden miras 
almak hususunda daha hak sahibidir. Zira İslam'ın ilk yıllarında Allah yolunda hicret eden ve iman ehli kimseler 
kendi aralarında mirası paylaşmaktaydılar. Daha sonra kendi aralarında miras paylaşımı nesh edilip, hükmü 
kaldırılmıştır. Ancak -Ey Müminler!- Varis olmayan dostlarınıza iyilik yapmak için bir şeyler vermenizde bir beis 
yoktur. Bu hüküm Levh-i Mahfuz'da yazılmıştır. Onunla amel etmek gerekir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Hiç kimse kendisine iyiliğin emredilmesi ve kötülüğün nehyedilmesinden daha 
büyük değildir. 2 - Hatadan sorumlu tutulmak bu ümmet üzerinden kaldırılmıştır.
3 - Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in isteğinin, diğer insanların arzu ve isteğinin önüne geçirilmesi zorunludur.
4 - Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hanımlarının makamının üstünlüğü ve kendisinden sonra onlarla 
evlenmenin haram olduğu beyan edilmiştir. Çünkü onlar Müminlerin anneleridirler.
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7  -Ey Rasûl!- Hani peygamberlerden yalnızca 
Allah'a ibadet edecekleri, hiçbir şeyi O'na ortak 
koşmayacakları ve kendilerine indirilen vahyi 
tebliğ edeceklerine dair sapasağlam bir söz 
almıştık. Özellikle senden, Nûh, İbrahim, Musa ve 
Meryemoğlu İsa'dan bu sözü aldık. Yüce Allah'ın 
dinini tebliğ etmede kendilerine yüklenen bu 
sorumluluğu yerine getirecekleri hususunda 
sapasağlam bir söz aldık.
8  Allah; peygamberlerden bu sapasağlam sözü; 

rasûllerden doğruluklarını sormak, kâfirler 
aleyhine delil kullanmak için almıştır. Yüce Allah, 
kendini ve rasûllerini yalanlayan kâfirler için 
kıyamet günü elem dolu azap hazırlamıştır, o da 
Cehennem ateşidir.
9  Ey Allah'a iman eden ve gönderdiği dini ile 

amel edenler! Medine'ye sizinle savaşmak için 
kâfir askerler geldiği, Yahudi ve münafıkların 
onlara destek çıktığı zaman Allah'ın sizin üzerine 
olan nimetini hatırlayın! Nebi -sallallahu aleyhi ve 
sellem-'e kendisi ile yardım ettiğimiz rüzgârı, tan 
yelini/doğudan esen rüzgarı ve meleklerden olan 
sizin göremediğiniz orduları gönderdik. Kâfirler 
hiçbir şeye güç yetiremeden arkalarını dönüp 
kaçtılar. Yüce Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla 
görendir. Bundan hiçbir şey O'na gizli kalmaz. 
Size amellerinizin karşılığını verecektir.
10  Kâfirler vadinin üst ve alt tarafından, doğu ve 

batı tarafından geldikleri zaman, bakışlar her şeyi 
bırakıp sadece düşmana kilitlendiği ve korkunun 
şiddetinden yüreklerin ağza geldiği zaman, Allah 
hakkında çeşitli zanlarda bulunuyor; bazen zaferi 

ve bazen de zafere ulaşamayacağınızı zannediyordunuz.
11  Bu olay Hendek Savaşı'nda yaşanmış; Müminler, düşmanlarının kendilerine hücum etmeleri ile imtihan 

olunmuşlardı. Korkunun şiddetinden dolayı şiddetli bir sarsıntıya uğramışlardı. Bu imtihan ile Mümin ve 
münafıklar birbirinden ayrıldılar.
12  O gün münafıklar ve kalplerinde şüphe olup imanları zayıf olan kimseler şöyle dediler: "Allah ve Rasûlünün 

düşmana karşı yardım edip zafer verecekleri vaadi ve bizi yeryüzünde muktedir kılacağı aslı olmayan batıl bir 
sözdür."
13  -Ey Rasûl!- Münafıklardan bir grup Medine halkı için: "Ey Yesrib Halkı! (Yesrib, Medine'nin İslam'dan önceki 

ismidir) Hendeğe yakın dağ eteğinde kalmanıza gerek yoktur, evlerinize dönün." demişlerdi. Onlardan bir grup 
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den evleri düşmana karşı açık (korumasız) olduğu gerekçesiyle evlerine dönmek 
için izin istiyorlardı. Ancak onların iddia ettiği gibi evleri korumasız değildi. Onlar bu yalan mazeretle düşmandan 
kaçmayı istiyorlardı.
14  Eğer düşman Medine'nin her tarafından girip, onlardan Allah'a küfür ve şirk koşmalarını isteseydi, düşmanın 

istediklerini hemen yaparlardı. Pek azı dışında mürted olur, dinden dönerlerdi.
15  Andolsun ki, Uhud günü savaştan kaçtıktan sonra bu münafıklar; eğer Allah onları başka bir savaşa şahit 

tutarsa düşmanları ile savaşacaklarına ve onlardan korkup kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermiş, fakat 
verdikleri sözü bozmuşlardır. Kul, Allah'a verdiği sözden mesûldür ve elbette bundan hesaba çekilecektir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Ulû'l-Azm peygamberlerinin makamı beyan edilmiştir.
2 - Belaların indiği vakit Yüce Allah Mümin kullarını destekler.
3 - Münafıklar sıkıntı anında Müminleri yardımsız bırakmışlardır.

۱۱۹
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16  -Ey Rasûl- Onlara de ki: "Kaçmak size fayda 
sağlamaz. Şayet ölümden ya da savaşmaktan 
korktuğunuz için kaçsanız bile ecelleriniz takdir 
edilmiştir. Kaçtığınızda eceliniz gelmedi ise 
şüphesiz ki siz, hayattan az bir zaman dışında 
faydalanamazsınız."
17  -Ey Rasûl!- Onlara de ki: "Eğer Allah, ölüm 

ve savaş gibi hoş görmediğiniz ya da selamet 
ve hayır gibi ümit ettiğiniz şeyleri sizin için 
dilerse, buna kim engel olabilir? Hiçbir kimse 
buna engel olamaz. Bu münafıklar Allah'tan 
başka işlerini idare eden bir dost ve de Allah'ın 
azabından kendilerini koruyacak bir yardımcı da 
bulamazlar.
18  Yüce Allah, sizden olup Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem- ile birlikte savaşanları 
engelleyenleri ve kardeşlerine: "Bize gelin, onunla 
birlikte savaşmayın ki öldürülmeyin. Şüphesiz 
ki biz, sizin öldürülmenizden korkuyoruz." 
diyenleri hakkıyla bilmektedir. Bu arkadaşlarını 
terk edenler savaşa gelmez ve ancak kendi 
nefislerinden kınanmayı uzaklaştırmak için 
nadir olarak onlarla birlikte savaşa katılır. Yoksa 
Allah'a ve Rasûlüne yardım etmek için orada 
bulunmazlar.
19  -Ey Müminler topluluğu!- Onlar mallarında 

size karşı cimridirler. Size destek olmak için 
yardımcı olmazlar. Kendi nefisleri için de 
cimridirler. Asla sizinle birlikte savaşmazlar. 
Size olan sevgilerinde de cimridirler, sizi dost 
edinmezler. -Ey Rasûl!- Düşmanla karşılaştıkları 
zaman korktuklarında can çekişen kişinin gözü 
döndüğü gibi korkudan gözleri dönmüş bir şekilde sana baktıklarını görürsün. Korku onlardan gidip kendilerini 
güvende hissettiklerinde sivri dilleri ile konuşarak size eziyet ederler. Ganimet hususunda cimridirler, onun peşine 
düşerler. Bu özellikler ile vasıflandırılanlar hakkıyla iman etmemişlerdir. Yüce Allah onların amellerinin sevabını 
boşa çıkarmıştır. Bu amelleri boşa çıkarmak Allah için kolaydır.
20  Bu korkaklar, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ve Müminler ile savaşmak için toplanan grupların 

Müminleri yok etmeden gitmeyeceğini zannetmektedirler. Şayet bu gruplar bir daha gelecek olsa bu münafıklar 
Medine'den Bedeviler ile beraber çıkmak isterler. Düşmanlarınızla savaştıktan sonra size ne oldu diye haberlerinizi 
soruyorlar. -Ey Müminler!- Eğer sizin aranızda olsalardı azı hariç sizinle birlikte savaşmazlardı. Onları 
umursamayın ve onlar için üzülmeyin.
21  Andolsun ki Rasûlullah'ın söylediklerinde, yerine getirip yaptıklarında sizin için güzel örnekler vardır. 

Muhakkak değerli şahsiyeti ile hazır bulunup savaşmıştır. Bundan sonra nasıl olur da onun hakkında cimri 
olursunuz? Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den ancak ahiret gününü önemseyen, o gün için çalışan ve Yüce 
Allah'ı çokça zikreden kimseler örnek alır. Ama ahiret gününü önemsemeyen, Allah'ı çokça zikretmeyen kimseler 
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i örnek almaz.
22  Müminler, kendileri ile savaşmak için toplanan düşman birliklerini görünce şöyle dediler: "İşte bu Allah ve 

Rasûlünün bize vadettiği imtihan, sıkıntı ve zaferdir. Allah ve Rasûlü doğru söylemiş ve söyledikleri gerçekleşmiştir." 
Onların bu düşman birliklerini görmeleri Allah'a olan imanlarını ve itaatlerini artırmıştır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Eceller sınırlıdır; savaş bunu yakınlaştırmadığı gibi ondan kaçmak da uzaklaştırmaz.
2 - Allah yolunda cihat etmekten alıkoymak her zaman münafıkların özelliği olmuştur.
3 - Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- söz ve fiillerinde Müminlerin örneği olmuştur.
4 - Alah'a güvenmek ve O'na itaat etmek Müminlerin özelliklerindendir.
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23  Müminlerden Allah'a karşı sözünü tutan 
nice erler vardır. Allah yolunda cihat ederken 
sabır ve sebat edeceğine dair verdiği sözü yerine 
getirmişlerdir. Onlardan Allah yolunda şehit 
edilenler ve bu uğurda şehadeti bekleyenler vardır. 
Bu Müminler, münafıkların yaptığı gibi Allah'a 
vermiş oldukları sözlerini değiştirmemişlerdir.
24  Yüce Allah, Allah'a verdikleri söze sadık 

kalıp yerine getirenleri mükâfatlandırır. Dilerse 
sözlerini yerine getirmeyen münafıkların 
canlarını içinde bulundukları küfürden tevbe 
etmeden önce alır ve onlara azap eder ya da 
onları tevbe etmeye muvaffak kılarak tevbelerini 
kabul edip onları bağışlar. Şüphesiz Yüce Allah, 
günahlarından tevbe edenleri çokça bağışlayan ve 
onlara karşı çokça merhametli olandır.
25  Yüce Allah, Kureyş ve Gatafân'ı (Adnânîler'e 

mensup bir Arap kabilesi) emellerine ulaşamadan 
keder ve üzüntüleriyle birlikte geri çevirdi. 
Müminleri yok etme arzularında muzaffer 
olamadılar. Allah, onlarla yapılan savaşta 
gönderdiği rüzgâr ve indirdiği melekler ile 
Müminlere yetti. Yüce Allah mutlak güç sahibidir, 
hiçbir kimse O'na galip gelemez. Ancak O, her 
şeye galip gelen ve (düşmanlarını) rezil rüsva 
edendir.
26  Yüce Allah, müşriklere yardım eden 

Yahudileri, düşmanlarından korundukları 
kalelerinden indirdi ve kalplerine korku saldı. 
-Ey Müminler!- Onlardan bir kısmını öldürüyor 
ve bir kısmını esir alıyordunuz.

27  Allah; onların helâk olmalarından sonra sizi onların ekin ve hurma bahçelerinin olduğu arazilerinin, evlerinin 
ve daha bir çok mallarının sahibi kıldı. Aynı zamanda henüz daha ayak basmadığınız Hayber topraklarının da 
sahibi kıldı. Ancak oralara da ayak basacaksınız. Bu Müminler için bir vaat ve müjdedir. Yüce Allah, her şeye gücü 
yetendir. Hiçbir şey O'nu aciz bırakamaz.
28  Ey Peygamber! Senin elinde onlar için genişleteceğin malın yokken nafakalarını genişletmelerini isteyen 

hanımlarına de ki: "Eğer dünya hayatını ve içindeki ziynetini istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vererek 
faydalandırayım, hiçbir eza ve zarar görmeyeceğiniz bir boşama ile sizi boşayayım."
29  Eğer Allah'ın ve Rasûlünün rızasını ve ahirette Cennet yurdunu istiyorsanız halinize sabredin. Şüphesiz Allah, 

içinizden sabırla ihsanda bulunanlara ve iyi geçinenlere büyük bir mükâfat hazırlamıştır.
30  Ey Peygamber hanımları! Sizden kim apaçık bir günah işlerse; makam ve mertebeden dolayı kıyamet günü 

ona azabı iki kat olarak verilir. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in saygınlığını muhafaza etmek içindir. Bu azabın 
arttırılması Yüce Allah için çok kolaydır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yüce Allah Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ashabını övmüştür. Bu onlar için büyük bir şereftir.
2 - Eğer kullar Allah'a karşı takvalı olurlarsa kendilerine hiç beklemedikleri bir zamanda Yüce Allah'ın yardım ve 
desteğini gelir.
3 - Düşman birliklerine yardım eden Yahudilerin hainliklerinin sonu kötü olmuştur.
4 - Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hanımlarının Allah'ın ve Rasûlünün rızasını seçmeleri, imanlarının ne 
kadar kuvvetli olduğunun delilidir.

۱۲۱
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