
33  Dünya'da iken küfür ve masiyet olarak 
yapmış oldukları kötülükler ortaya çıkmış ve 
uyarıldıkları halde kendisi ile alay ettikleri azap 
onların üzerine inivermişti.
34  Allah Teâlâ onlara şöyle buyurur: 

"Bugününüzü unuttuğunuz ve bu güne iman 
ve salih amel ile hazırlanmadığınız gibi biz 
de sizi ateşte terk edip bırakırız. Sizin varıp 
yerleşeceğiniz yer ateştir. Sizden Yüce Allah'ın 
azabını savacak yardımcılarınız da yoktur.
35  Sizin kendisi ile azap olunduğunuz bu 

azap, Allah’ın ayetlerini alaya almanız ve 
dünya hayatının lezzetleri ve arzuları ile sizi 
aldatmış olması sebebiyledir. İşte Allah'ın 
ayetleri ile alay eden o kâfirler, bugün ateşten 
çıkarılmayacaklardır. Aksine onlar orada ebedî 
olarak kalacaklardır. Salih ameller işlemek için 
dünya hayatına geri döndürülmeyecekler ve 
Rableri onlardan razı olmayacaktır.
36  Hamd; göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün 

yaratılmışların Rabbi olan Allah'a mahsustur.
37  Göklerde ve yerde azamet ve yücelik 

O'nundur. O; Aziz'dir/hiç kimsenin mücadele 
edemeyeceği mutlak galiptir. O; yaratmasında, 
takdir etmesinde, idare etmesinde ve dininde 
hikmet sahibidir.

Ahkâf Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Yalanlayan kimselere hüccet ikâme edilmiş ve 
azap ile uyarılmışlardır. Bundan dolayı surede uyarı ifadeleri tekrar edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  (Hâ, Mîm) Bu hususta benzer bir açıklama Bakara Suresi'nin başında zikredilmiştir.
2  (Bu) Kur'an, Aziz/hiç kimsenin mücadele edemeyeceği mutlak galip; yaratmasında, takdir etmesinde ve dininde 

hikmet sahibi olan Allah tarafından indirilmiştir.
3  Biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bilâkis bunların hepsini hak ile ve büyük 

hikmetler ile yarattık. Kulların yaratılış gayelerini bilmeleri, sadece Allah'a kulluk edip O'na hiçbir şeyi ortak 
koşmamaları, yeryüzüne gönderilmelerinin gereğini sadece Yüce Allah'ın bildiği zaman boyunca yerine getirmeleri 
bu hikmetlerden bazılarıdır. Kâfirler ise Allah'ın kitabında kendisi ile uyarıldıkları şeyden yüz çevirip onu 
umursamazlar.
4 -Ey Peygamber!- Haktan yüz çeviren o müşriklere de ki: "Allah'ın dışında tapmış olduğunuz o putlarınızın

yeryüzünün parçalarından hangisini yarattıklarını bana haber verin. Bir dağ mı yarattılar? Yoksa bir nehir mi 
yarattılar? Yoksa göklerin yaratılmasında Allah ile beraber onların bir ortaklıkları mı var? Eğer putlarınızın 
kendilerine ibadet edilmeyi hak ettiklerine dair iddianızda doğru sözlü iseniz Kur'an'dan önce Allah tarafından 
indirilmiş olan bir kitap yahut öncekilerin bıraktıklarından bir şey getirin.
5  Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar duasına icabet edemeyecek olan bir puta dua edip, tapan kimseden 

daha sapık kim vardır? Allah'tan gayrı kendilerine ibadet olunan bu putların kendilerine tapanlara bir fayda 
yahut zarar vermesi bir tarafa; kendilerine dua eden kimselerin tapınmalarından da habersizdirler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah'ın ayetleri ile alay etmek küfürdür.
2 - Dünya'nın zevkleri ve arzuları ile aldanmanın tehlikesi beyan edilmiştir.
3 - Allah Teâlâ'nın azamet ve yücelik sıfatı ispat edilmiştir.
4 - Duaya icabet etmek; Allah Teâlâ'nın varlığının ve (sadece) O'nun ibadete layık olduğunun delillerindendir.
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6  Putlar dünyada iken kendilerine tapanlara 
fayda veremezler. Bununla beraber kıyamet günü 
haşrolunduklarında, o putlar kendilerine ibadet 
eden kimselere karşı düşman kesilir ve onlardan 
uzaklaşırlar. İnsanların kendilerine ibadet 
ettiklerinden habersiz olduklarını söylerler.
7  Rasûlümüze indirilen ayetlerimiz onlara 

okununca; kendilerine Rasûllerinin eli ile gelen 
Kur'an'ı inkâr eden kâfirler şöyle dediler: 
"Bu apaçık bir sihirdir, bu Allah'tan bir vahiy 
değildir."
8  O müşrikler şöyle mi diyorlar: "Bu Kur'an'ı 

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- 
uydurmuş ve Allah'a nispet etmiştir." -Ey 
Peygamber!- Onlara de ki: "Eğer Kur'an'ı ben 
kendi nefsimden uydurmuş isem ve Allah bundan 
dolayı bana azap edecek olursa bu durumda sizler 
benden bu azabı savamazsınız. Nasıl olur da ben 
kendi nefsimi O'nun hakkında bir şey uydurmaya 
arz edebilirim? Allah; O'nun Kur'an'ı hakkında 
sizin dalıp gittiğiniz karalamayı ve ayıplamayı 
en iyi bilendir. Sizin ile benim aramda şahit 
olarak Allah -Subhanehu ve Teâlâ- yeter. 
O, günahlarından tevbe eden kullarını çok 
bağışlayandır, onlara karşı çok merhametlidir."
9  -Ey Peygamber!- Senin peygamberliğini 

yalanlayan o müşriklere de ki: "Ben, Allah'ın 
göndermiş olduğu ilk elçi (peygamber) değilim 
ki, sizi davet etmeme şaşırıyorsunuz! Şüphesiz 
benden önce pek çok peygamber gelmiştir. Ben, 
Allah'ın bana ve size bu dünyada ne yapacağını 
bilmiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana 

uyuyorum ve sadece Allah'ın vahyettiklerini söylüyor ve yapıyorum. Ben ancak sizleri Allah'ın azabı ile apaçık 
bir şekilde uyaran bir uyarıcıyım." 10  -Ey Peygamber!- Yalanlayan o müşriklere de ki: "Eğer bu Kur'an; Allah 
katından ise, siz de onu inkâr etmişseniz, İsrailoğulları'ndan bir şahit de Tevrat'ta bunun doğruluğuna dair gelen 
haberlere dayanarak bunun Allah katından olduğuna şahitlik edip iman etmişse ve siz de iman etmeyerek büyüklük 
taslamışsanız o zaman siz zalimler değil misiniz? Şüphesiz Allah, zalim toplumu hakka hidayet etmez.
11  Kur'an'ı ve iman edenler için Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in getirdiklerini inkâr edenler şöyle 

dediler: "Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in getirdikleri hayra ileten bir şey olsaydı bu fakirler, köleler ve 
zayıflar onun getirdiklerine inanmak hususunda bizi geçemezlerdi. Çünkü kâfirler, peygamberlerinin getirdikleri 
ile hidayeti bulamamışlardır. Onlar şöyle diyeceklerdir: O'nun (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in) bize 
getirdikleri eski bir yalandan başka bir şey değildir ve bizler asla yalana tabi olmayız."
12  Bu Kur'an'dan önce; hakka uymakta takip edilen, Allah'ın Musa -aleyhisselam-'a indirmiş olduğu Tevrat, aynı 

zamanda İsrailoğulları'ndan kendisine tabi olup iman edenler için de bir rahmettir. İşte Muhammed -sallallahu 
aleyhi ve sellem-'e indirilen ve kendinden önceki kitapları doğrulayan bu Kur'an, şirk koşarak ve masiyet 
işleyerek kendilerine zulmedenleri uyarmak için Arap lisanıyla indirilmiş bir kitaptır. O, yaratıcıları Allah Teâlâ 
ile yaratılmış olan diğer varlıklar arasında bağları iyi olan ve iyilik yapanlara müjdedir. 13  "Rabbimiz Allah'tır 
ve bizim O'nun dışında bir Rabbimiz yoktur." diyenler ve ardından iman ve salih amel üzerinde istikamet üzere 
olanlar, ahirette kendilerini bekleyen şeyler hususunda bir korku yaşamazlar ve elde edemedikleri dünyalıklar için 
geride bıraktıkları şeyler hakkında üzüntü içinde olmazlar. 14  İşte bu özelliklerle vasfolunmuş olanlar Cennet ehli 
kimselerdir. Dünyada iken yapmış oldukları salih amellerine karşılık orada ebedî olarak kalacaklardır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah'tan gayrı ibadet olunan her varlık, kâfirlerden kendilerine ibadet eden kafirleri 
inkâr edecektir. 2 - Allah'ın kendisine bildirdikleri dışında Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in gaybı bilmediği beyan 
edilmiştir. 3 - Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamberliğini ispat eden delillerin önceki kitaplarda var olduğu 
beyan edilmiştir. 4 - Dosdoğru olmanın ve istikamet üzere olan kimselerin mükâfatları beyan edilmiştir.
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15  Biz kesin bir emirle, insana anne ve babasına 
iyilik yapmasını emrettik. O ikisi hayatta iken 
ve ölümlerinden sonra da dine muhalif olmadığı 
müddetçe özellikle de onu, güçlükle taşıyan ve 
güçlükle doğuran annesine iyilikte bulunmasını 
emrettik. O'nun anne karnında taşınması ve 
sütten kesilmesi otuz aydır. İnsan, kırk yaşına 
gelip de zihinsel ve bedensel olarak kemale erip 
olgunlaşınca şöyle der: "Rabbim! Bana ve ana 
babama verdiğin nimetine şükretmemi, razı 
olacağın salih amel işlememi bana ilham et. O 
ameli benden kabul et. Benim için çocuklarımı 
da ıslah et. Ben, sana günahlarımdan tevbe ettim. 
Şüphesiz ki, ben taat ile sana boyun eğen ve senin 
emirlerine teslim olanlardanım."
16  İşte bunlar; işledikleri salih amellerinin 

en güzelini kabul ettiğimiz, günahlarını 
bağışladığımız ve kendilerini günahlarından 
dolayı azarlamadığımız kimselerdir. Bunlar; 
Cennet ehli kimseler arasındadırlar. Bu vaat 
doğru bir vaaddir ve kesinlikle gerçekleşecektir.
Allah Teâlâ, iyiliğe teşvik etmek için anne-
babasına iyilikte bulunan kimsenin örneğini 
zikrettikten sonra anne-babasına kötü davranan 
kimsenin örneğini zikrederek anne-babaya 
kötü davranmaktan uzak tutmak için şöyle 
buyurmuştur:
17  Anne ve babasına şöyle söyleyen kimse: 

"Öf size! Benden önce nice nesiller gelip geçmiş 
iken, beni kabrimden tekrardan canlı bir şekilde 
çıkmakla mı tehdit ediyorsunuz?" Durumu 
böyle olan çocuğun ana babası Yüce Allah'tan çocuklarına hidayet etmesi için yardım isteyip çocuklarına şöyle 
seslenmişlerdir: "Eğer ölümden sonra diriltilmeye iman etmiyorsan yazıklar olsun sana! Tekrar dirilmeye iman 
et! Şüphesiz Allah’ın yeniden diriltmek hakkındaki vaadi haktır." O ise ölümden sonra dirilmeyi inkâr etmesini 
yineleyerek şöyle cevap vermiştir: "Ölümden sonra dirilmeyle alakalı söylenen şeyler ancak önceki kitaplarda 
uydurdukları masallardan başka bir şey değildir. Allah'tan böyle bir şey sabit değildir."
18  İşte onlar; cinlerden ve insanlardan olup haklarında azabın gerçekleştiği kendilerinden önce gelip geçmiş 

hüsrana uğramış toplumlar arasındadırlar. Şüphesiz onlar, ateşe girişleriyle kendi nefislerini ve ailelerini ziyana 
uğratan kimselerdir.
19  Her iki grup için de -bir grup Cennet'te ve bir grup da Cehennem'de olmak üzere- amellerine göre dereceleri 

vardır. Cennet ehli kimselerin dereceleri yüksektir. Cehennem ehlinin ise alt dereceleri vardır. Bu da Allah Teâlâ'nın 
yaptıklarının karşılığını kendilerine tam olarak vermesi içindir. Kıyamet günü onlar iyiliklerinin eksiltilmesi ile 
yahut da kötülüklerinin artırılmasıyla zulme uğratılmazlar.
20  Allah'a iman etmek yerine küfre sapanlar ve peygamberleri yalanlayanların azap olunmaları için ateşe arz 

edildikleri gün kınanıp, azarlanarak onlara şöyle denir: "Dünya hayatınızda bütün iyiliklerinizi yitirdiniz. Onların 
zevk ve lezzetlerinden isteğiniz gibi faydalandınız. Bugün ise, dünyada iken haksız yere büyüklenmeniz, inkâr ve 
masiyetler ile Allah'ın taatinden çıkmanız sebebiyle alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız."

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - İslam'da anne-babaya özellikle de anneye iyilikte bulunmanın önemi beyan edilmiş ve onlara karşı saygısızlık 
etmekten sakındırılmıştır.
2 - Dünyanın arzuları ve lezzetleri ile fazla meşgul olmanın tehlikesi beyan edilmiştir. Çünkü bunlarla fazla meşgul 
olmak ahiretten alıkoyar.
3 - Kibir ve fısk sahibi kimseleri bekleyen şiddetli tehdit beyan edilmiştir.
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21  -Ey Peygamber!- Nesep olarak Âd kavminin 
kardeşi olan Hûd -aleyhisselam-'ı da an! Hani 
O, Allah'ın kendileri üzerine gelmekte ve kesin 
gerçekleşecek olan azabı ile kavmini uyarmıştı. 
O sırada onlar Arap Yarımadası'nın güneyinde 
Ahkâf denilen bölgede evlerinde bulunuyordu. 
Hûd'dan önce ve sonra da peygamberler kendi 
kavimlerini uyararak gelip geçmişlerdi. O 
uyarıcılar kavimlerini şu şekilde uyarılarda 
bulunmuşlardı: "Tek olan Allah'tan başkasına 
ibadet etmeyin ve O'nunla birlikte başka ilahlara 
ibadet etmeyin. -Ey kavmim!- Ben sizin, büyük 
bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum. 
Zira o gün kıyamet günüdür."
22  Kavmi ona şöyle dedi: "Sen, bizi ilahlarımıza 

ibadet etmekten uzaklaştırmak için mi geldin? 
Bunu asla yapamazsın! Eğer iddia ettiğin şeyde 
doğru söyleyenlerden isen, kendisi ile korkuttuğun 
azabı bize getir."
23  Hûd -aleyhisselam- şöyle dedi: "Azabın vakti 

hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır. Benim 
onun hakkında hiç bir bilgim yoktur. Ben ancak 
kendisiyle gönderildiğim şeyi size tebliğ etmek ile 
görevli bir elçiyim. Ama ben, sizin cahillik ederek 
faydanıza olan şeyleri bırakıp, zararınıza olan 
şeyleri yaptığınızı görüyorum."
24  Acele bir şekilde kendilerine gelmesini 

istedikleri azabı gökyüzünden vadilerine doğru 
yayılan bir bulut şeklinde gördüklerinde şöyle 
dediler: "Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir 
buluttur." Hûd -aleyhisselam- ise şöyle dedi: "İş 
sizin zannettiğiniz gibi değildir. Bilâkis o, sizin 

acele gelmesini istediğiniz azaptır. O, içinde elem verici azap bulunan bir rüzgârdır!"
25  O rüzgâr uğradığında, Allah Teâlâ'nın helâk edilmesini emrettiği her şeyi yıkıp mahveder. Böylece onlar yok 

oldular. Onlardan geriye daha önce orada ikamet ettiklerini gösteren evlerinden başka bir şey kalmadı. İşte biz; 
inkârlarında ve isyanlarında ısrar eden mücrimleri bu acı verici ceza ile cazalandırırız.
26  Andolsun ki Hûd kavmine, size vermediğimiz güç ve kuvvet imkânlarını sağlayacak tüm sebepleri verdik. 

Onlara işitmeleri için kulaklar, görmeleri için gözler ve akletmeleri için kalpler verdik. Kulakları, gözleri ve 
kalpleri onlara bir fayda sağlamadı. Kendilerine geldiğinde Allah'ın azabını da savamadı. Çünkü onlar, Allah'ın 
ayetlerini inkâr ediyorlardı. Alay edip durdukları ve peygamberleri Hûd -aleyhisselam-'ın kendilerini korkutmuş 
olduğu azap onların üzerine iniverdi.
27  (Ey Mekkeliler!) Gerçek şu ki, biz sizin çevrenizdeki beldeleri de helâk etmiştik. Âd kavmini, Semûd kavmini, 

Lût kavmini ve Medyen halkını da helâk ettik. Belki inkârlarından dönerler diye de onlara delilleri ve kanıtları da 
çeşitli şekillerde açıklamıştık.
28  Allah'tan başka kendilerine ibadet edip kurbanlar keserek yakınlık sağlamak için ilah edindikleri putlar, 

onlara yardım ettiler mi? Hayır! Onlara kesinlikle yardım etmediler. Aksine kendilerine en çok ihtiyaç duydukları 
anda o putlar onlardan uzaklaştılar. Çünkü bu putların kendileri için Allah katında şefaatçileri oldukları onların 
uydurduğu yalan ve iftiralarıdır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah'ın kendilerine bildirdikleri dışında peygamberlerin gayb hakkında bir bilgileri yoktur.
2 - Hûd kavminin kendilerine gelen azabı yağmur bulutu zannederek aldanmaları beyan edilmiştir ki onlar; o azap 
kendilerine gelmeden önce tevbe etmemişlerdir.
3 - Âd kavmi, Kureyş'ten daha güçlü ve kuvvetli olmasına rağmen Allah Teâlâ onları helâk etmiştir.
4 - Akıllı kimse başkasına bakarak ibret alır. Cahil ise kendi kendine akıl verir.
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29  -Ey Peygamber!- Hani cinlerden bir 
grubu, sana indirilen Kur’an'ı dinlemeleri için 
yöneltmiştik. Onlar; Kur’an'ı dinlemeye hazır 
olunca birbirlerine şöyle dediler: "Susun ki, onu 
güzelce dinleyelim." Peygamber -sallallahu aleyhi 
ve sellem- Kur'an okumayı bitirince, bu Kur'an'a 
iman etmezlerse, Allah'ın kendilerini uğratacağı 
azabı ile uyarmak üzere kavimlerine dönmüşlerdi.
30  Kavimlerine şöyle dediler: "Ey kavmimiz! 

Şüphesiz biz, Allah Teâlâ'nın Musa’dan sonra 
indirdiği ve kendisinden önce Allah Teâlâ 
katından indirilmiş olan kitapları tasdik eden, 
hakka ve dosdoğru yola -ki bu yol İslam yoludur- 
hidayet eden bu kitabı dinledik."
31  Ey Kavmimiz! Muhammed -sallallahu aleyhi 

ve sellem-'in sizi davet etmiş olduğu hakka icabet 
edin ve onun Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçi 
olduğuna iman edin ki, Allah sizin günahlarınızı 
bağışlasın. Sizi davet ettiği hakka icabet etmeniz 
ve onun Rabbi tarafından gönderilmiş olan bir 
elçi olduğuna iman etmeniz durumunda sizi 
bekleyen elem verici azaptan sizi selamette kılar.
32  Kim, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-

'in davet etmiş olduğu hakka icabet etmezse 
yeryüzünde Allah'tan kaçamaz. Onu Allah'ın 
azabından kurtaracak olan dostlar da yoktur. 
İşte onlar haktan apaçık bir şekilde sapmış olan 
kimselerdir.
33  Yeniden diriltilmeyi yalanlayan o müşrikler; 

bütün büyüklükleri ve genişlikleri ile birlikte 
gökleri ve yeri yaratmakta aciz olmayanın hesap 
ve karşılık için ölüleri dirilteceğini görmüyorlar 
mı? Elbette O, onları diriltmeye hakkıyla kâdirdir. O Allah -Subhanehu ve Teâlâ- her şeye kadirdir. Ölüleri 
diriltmekten aciz değildir.
34  Allah'ı ve Rasûlünü inkâr edenler, azaba uğramak için ateşe arz edildiklerinde kınanıp, azarlanılarak 

kendilerine şöyle denilir: "Sizin müşahade etmiş olduğunuz bu azap gerçek değil mi? Yoksa bu azap, sizin dünyada 
söylemiş olduğunuz gibi yalan mı?" Onlar şöyle derler: “Rabbimiz! Andolsun ki, evet.” Bunun üzerine onlara şöyle 
denilir: “Öyleyse Allah'ı inkâr etmeniz sebebiyle tadın azabı!”
35  -Ey Peygamber!- O halde Nûh, İbrahim, Musa ve İsa -aleyhimusselam- gibi peygamberlerden azim sahibi 

peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onların (kavminin) azaba uğratılmaları hususunda acele etme! 
Kavminden seni yalanlayanlar; ahirette azabı gördükleri gün, azaplarının uzunluğu sebebi ile dünyada sanki 
gündüzün bir vakti kadar kaldıklarını zannederler. Muhammed -salllallahu aleyhi ve sellem-'e indirilmiş olan bu 
Kur'an, insanlara ve cinlere bir uyarı olarak yeter. Şüphesiz; inkâr ve masiyetler ile Allah'ın taatinden çıkmış olan 
topluluktan başkası azap ile helâk edilmez.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Konuşan kimseyi susup dinlemek güzel ahlâkın gereğidir.
2 - Hidayete eren cinlerin hakka icabet etmede acele etmeleri, insanları bir an önce hakkı kabul etmeye teşvik eden 
bir mesajdır.
3 - Hakkı kabul etmek, hakka davet etmede yarışmayı gerektirir.
4 - Sabırlı olmak; peygamberlerin -aleyhimusselam- ahlakî özelliklerindendir.
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Muhammed Suresi
Medine'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Daha güçlü olabilmek ve kafirleri zayıflatmak 
için Müminler savaşmaya teşvik edilmiştir.

 C Tefsîr: 1  Allah Teâlâ; kafir olup, insanları 
Allah’ın dininden saptıranların amellerini iptal 
edip boşa çıkarmıştır.
2  Allah'a iman edenler, salih ameller işleyenler 

ve Allah'ın, Rasûlü Muhammed -sallallahu 
aleyhi ve sellem-'e hak olarak indirmiş olduğuna 
iman edenler var ya; Allah onların günahlarını 
örtmüştür, onları günahlarından dolayı sorumlu 
tutmayacaktır. Yüce Allah, onların dünyevî ve 
uhrevî işlerini düzeltmiştir.
3  İki gruba verileceği zikredilen bu karşılık, 

kâfirlerin Allah'ı inkâr edip batıla tabi olmaları; 
Allah'a iman edenlerin ise Rablerinden gelen 
hak hususunda Allah'ın Rasûlüne tabi olmaları 
sebebiyledir. Uğrunda çabaladıkları şeylerin 
farklı olması sebebi ile bu iki grubun alacakları 
karşılık farklıdır. Allah'ın bu iki grup hakkındaki 
hükmünü beyan ettiği gibi bunlar; Müminler 
grubu ve kâfirler grubudur. İşte Yüce Allah, her 
grubun kendi benzerini bulması için insanlara 
örneklerini böyle verir. 4  -Ey Müminler!- 
Size karşı savaşan kâfirler ile karşılaştığınız 
zaman kılıçlarınız ile onların boyunlarını vurun. 
Onlardan çoğunu öldürene kadar onlarla 
savaşmaya devam edin. Böylece onların gücünü 
iyice kırın. Onlardan pek çok kişiyi öldürdükten 
sonra onları esir alın. Onları esir aldıktan sonra 
çıkarınız neyi gerektiriyorsa onlara ona göre 
davranın. İster onları karşılıksız olarak salıverin, 
ister bir mal yahut başka bir şey karşılığında fidye 

ile salıverin. Onlarla savaşmayı ve onları esir almayı kâfirler Müslüman oluncaya yahut sizinle anlaşıncaya kadar 
devam ettirin. İşte burada zikredilmiş olanlar; Müminlerin kâfirler ile imtihanı, bazı zamanlarda Müslümanların 
ve bazı zamanlarda da kâfirlerin birbirlerine galip gelmesi Allah'ın hükmüdür. İşte böyle! Eğer Allah dileseydi, 
iman edenler kâfirlere karşı savaş yapmadan da galip gelirdi. Fakat O; sizi birbiriniz ile imtihan etmek için cihadı 
meşru kıldı. Böylece O; Mü'minlerden kim savaşacak kim de savaşmayacak onu imtihan eder. Aynı şekilde kâfiri, 
Mümin ile imtihan eder. Eğer Mümin öldürülürse Cennet'e girer. Eğer Mümin kimse kâfiri öldürürse bu durumda 
kâfir Cehennem'e girer. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini Allah Teâlâ asla boşa çıkarmayacaktır. 5  Allah, 
onları dünya hayatında hakka tabi kılarak muvaffak kılacak ve onların işlerini düzeltecektir. 6  Kıyamet günü 
onları, dünyada iken kendilerine özelliklerini açıklayıp tanıttığı Cennet'e koyacaktır. Aynı şekilde onlara ahiretteki 
yerlerini de tanıtmıştır. 7  Ey Allah'a iman edenler ve Allah'ın kendilerine gönderdiği din ile amel edenler! Eğer 
siz; Allah'ın peygamberine ve dinine yardım ederek ve kâfirler ile savaşarak Allah'a yardım ederseniz, O da sizleri 
onlara karşı üstün kılarak size yardım eder ve onlarla savaşta karşı karşıya geldiğiniz zaman sizin ayaklarınızı sabit 
kılar. 8  Allah'ı ve Peygamberini inkâr edenlere gelince; hüsrân ve helâk onlar içindir. Allah, onların amellerinin 
sevaplarını iptal edip boşa çıkarmıştır. 9  Onlar hakkında gerçekleşen bu ceza; onların Allah Teâlâ'nın, Rasûlü 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'e indirdiği, içerisinde Allah'ı birlemek olan Kur'an'dan hoşlanmamaları sebebiyledir. 
Bundan dolayı Allah, onların amellerini iptal etmiştir. Böylece onlar, dünyada ve ahirette hüsrana uğramışlardır. 
10  Yalanlayan o kimseler, yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden önce yalanlayanların sonlarının nasıl olduğuna 

bakıp, düşünmezler mi? Onların sonları gerçekten çok acı oldu. Allah, onların evlerini kendi üzerlerine yıkıp yerle 
bir etti. Onları ve onların evlatlarını ve mallarını da helâk etti. Kâfirler için her zaman ve her mekânda bu cezaların 
benzerleri vardır. 11  Burada zikredilen karşılık iki grup içindir. Zira Yüce Allah, iman edenlerin yardımcısıdır. 
Kâfirlere gelince, onların bir yardımcısı yoktur.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Düşmana boyun eğdirmenin en güzel yolu düşmanı yenmek ve askerlerini öldürüp, 
etkisiz hale getirerek üstün gelmektir. 2 - Karşılıksız olarak salı vermek, fidye almak, öldürmek ve köle edinmek İslam'da 
kâfir esirlere karşı gösterilecek muamelenin seçeneklerindendir. Bunlardan hangisi maslahatı gerçekleştirmeye daha 
uygun ise o tercih edilir. 3 - Allah yolunda şehid olmanın faziletinin büyüklüğüne vurgu yapılmıştır. 4 - Allah'ın Müminlere 
yardım etmesi; Müminlerin Allah Teâlâ'nın dinine yardım etmesi şartına bağlıdır.
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12  Şüphesiz Allah Teâlâ, Allah'a ve Rasûlüne 
iman edip salih ameller işleyenleri sarayları 
ve ağaçları altından ırmaklar akan Cennetlere 
koyacaktır. Allah'ı ve Allah'ın Rasûlünü inkâr 
edenlere gelince onlar, dünyada arzularına göre 
istifade ederler. Hayvanların yedikleri gibi yerler. 
Onların, karınları ve cinsel arzuları dışında bir 
kaygıları yoktur. Kıyamet günü onların varıp 
yerleşeceği yer ateştir.
13  Peygamberlerini yalanlamaları sebebiyle seni 

Mekke'den çıkaran Mekke halkından daha güçlü 
ve daha çok mala ve evlada sahip olan önceki 
ümmetlerden nicelerini helâk ettik. Allah'ın azabı 
kendilerine geldiğinde onlardan bu azabı savacak 
bir yardımcıları da yoktu. Bunun içindir ki, şayet 
dilersek Mekke halkını da helâk ederiz de bu 
konuda hiçbir şey bizi aciz bırakamaz.
14  Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan 

ve basiret ile Rabbine ibadet eden kimse, Şeytan'ın 
kötü amelini kendisine süslü gösterdiği, heva ve 
heveslerinin kendilerini putlara ibadet etmeye, 
günah işlemeye ve peygamberleri yalanlamaya 
sevk ettiği kimse gibi olur mu?
15  Allah'ın, -emirlerini yerine getirip 

yasaklarından kaçınan- müttakîlere vadetmiş 
olduğu ve onları koyacağı Cennet'in özellikleri 
şöyledir; uzun müddet kaldığı halde içinde tadı ve 
kokusu değişip bozulmayan sudan ırmaklar, tadı 
değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren 
şaraptan ırmaklar ve tortulardan arındırılmış 
süzme baldan ırmaklar vardır. Orada onlar için 
meyvelerin her çeşidi ve diledikleri her şey vardır. 
Bir de bunun üzerine Rablerinden günahlarını bağışlama vardır. O, günahlarından dolayı onları hesaba çekmez. 
Karşılığı bu olan kimselerin durumu ile ateşte ebedî kalan ve oradan asla çıkamayacak olan, sıcaklığının şiddeti 
sebebi ile bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?
16  -Ey Peygamber!- Münafıklardan bazıları sana kulak verirler. Ancak onların bu kulak verişleri kabul ettikleri 

için değildir. Bilakis onlar yüz çevirirler. Öyle ki onlar, senin yanından çıktıklarında Allah'ın kendisine ilim verdiği 
kimseye; "O, az önce ne söylemişti?" derler. Onlar bunu bilmezlikten gelerek ve yüz çevirerek yaparlar. İşte bunlar, 
Allah'ın kalplerinin üzerine mühür vurduğu kimselerdir. Onların kalplerine hayır ulaşmaz. Onlar, hevalarına tabi 
olurlar. Öyle ki hevaları sebebiyle hakkı göremezler.
17  Hak yola hidayet edilenlere ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in getirdiklerine tabi olanlara gelince 

Rableri, kendilerini hayırda muvaffak kılarak onların hidayetini artırmış ve onlara, kendilerini ateşten koruyacak 
amelleri ilham etmiştir.
18  O kâfirler, kendisinden habersiz oldukları bir anda kıyametin habersiz bir şekilde aniden gelip çatmasını mı 

bekliyorlar? Şüphesiz onun alâmetleri gelmiştir. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamber olarak 
gönderilmesi ve Ay'ın yarılması kıyametin alametlerindendir. Onların, kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret 
almaları neye yarar? 19  -Ey Peygamber!- Yakînen bil ki, Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilâh yoktur. 
Kendi günahlarının, Mümin erkeklerin ve Mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını Yüce Allah'tan dile! 
Muhakkak ki Allah, sizin gündüzlerinizde ne yaptığınızı da gecelerinizde duracağınız yerlerinizi de bilir. Bundan 
hiçbir şey O'na gizli kalmaz.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kâfirin dünyada iken sadece geçici metalara önem verdiği beyan edilmiştir.
2 - Müminlerin mükâfatı ile kâfirlerin alacaklarına karşılık, arasındaki karşılaştırma zikredilerek bunlar 
arasındaki büyük fark beyan edilmiştir. Böylece akıllı kimse Mümin olmayı, ahmak olan kimse ise kâfir olmayı 
seçip, tercih eder. 3 - Münafıkların, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e karşı sergiledikleri kötü ahlâkları 
beyan edilmiştir. 4 - İlim, söz söylemekten ve amel etmekten öncedir.
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20  Allah'a iman edenler -Allah Teâlâ'nın, Rasûlü 
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e cihad 
hakkında bir sure indirmesini temenni ederek- 
şöyle derler: "Keşke cihad hakkında bir sure 
indirilmiş olsaydı!" Allah Teâlâ, açıklamaları 
ve hükümleri içerisinde savaşın zikredildiği 
muhkem bir sure indirdiğinde -Ey Peygamber!- 
Sen, münafıklardan kalplerinde şüphe 
bulunanların kalplerindeki korkunun şiddeti 
ile sana ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı 
gibi baktıklarını görürsün. Yüce Allah, savaştan 
geri dönmeleri ve korkmaları sebebi ile onları 
kendilerine yaklaşmakta olan azap ile tehdit edip 
korkutmuştur.
21  Oysa onların Allah'ın emrine itaat etmeleri 

ve içerisinde hoşnutsuzluğun olmadığı güzel söz 
söylemeleri daha hayırlı olurdu. Cihad gerçekten 
farz kılınınca onlar, Allah'a olan imanlarında 
ve O'na itaatlerinde sadık olsalardı onlar için 
nifaktan ve Allah'ın emirlerine isyan etmekten 
daha hayırlı olurdu.
22  Eğer siz, Allah'a iman etmekten ve O'na 

taatte bulunmaktan yüz çevirirseniz, cahiliye 
dönemindeki halinizde olduğu gibi yine inkâr ve 
masiyetler ile yeryüzünde bozgunculuk yapacak 
ve akrabalık bağlarını keseceksiniz.
23  İşte yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve 

akrabalık bağlarını kesmek ile vasıflanmış 
olan bu kimseleri Allah Teâlâ; rahmetinden 
uzaklaştırmış, onların kulaklarını kabul ve itaat 
etmek için olması gereken işitmekten sağır kılmış 
ve gözlerini hakkı görüp haktan ibret almak 

hususunda da kör etmiştir. 24  O yüz çevirenler Kur'an'ı düşünmezler mi ve Kur'an'ın içindekilere dikkat etmezler 
mi? Eğer onlar, Kur'an'ı iyice düşünmüş olsalardı; o Kur'an onları her hayra iletir ve her şerden ise uzaklaştırırdı. 
Yoksa onların kalplerinin üzerinde onların kalplerinin kapalı olmasına hükmeden ve bundan dolayı Kur'an'ın 
kalplerine fayda vermesini ve uyarısının kalplerine ulaşmasını engelleyen kilitler mi var?
25  Deliller kendilerine açıklandıktan ve Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğruluğu ortaya çıktıktan sonra 

inkâr ve nifak ile imanlarından dönenler var ya; şüphesiz Şeytan, onlara inkârı ve nifakı süsleyip kolaylaştırmış 
ve onları uzun emellere düşürmüştür. 26  Bu sapmanın sebebi onların Allah'ın, Peygamberi -sallallahu aleyhi ve 
sellem-'e indirilmiş olduğu vahyi beğenmeyen müşriklere şöyle demeleridir: "Cihattan alıykoymak gibi hususlarda 
size itaat edeceğiz." Yüce Allah, onların açığa vurduklarını da gizlediklerini de bilir. Hiçbir şey O'na gizli kalmaz. 
Bunlardan dilediğini Peygamberi -sallallahu aleyhi ve sellem- için ortaya çıkarır.
27  Ruhlarını almakla görevlendirilmiş olan melekler, demir kırbaçlarla sırtlarına ve yüzlerine vurarak onların 

ruhlarını kabzettiği zaman, sen onların içinde oldukları azabı ve rezil durumu bir görsen.
28  Bu azap; onların inkâr, nifâk, Allah'ın ve Rasûlünün sınırlarını aşmak gibi Allah'ın kendilerine gazap etmesine 

neden olan her şeye uymaları ve kendilerini Rablerine yakınlaştıracak Allah'a iman etmek ve O'nun Rasûlüne 
tabi olmak gibi üzerlerine Allah'ın rızasının inmesine vesile olacak amellerden hoşlanmamaları sebebiyledir. 
29  Münafıklardan kalplerinde şüphe bulunan kimseler, Yüce Allah'ın onların kinlerini ortaya çıkarmayacağını 

mı zannettiler? İmanında sadık olanlar ile yalancı olanları birbirinden ayırmak ve Müminin açıkça ortaya çıkması, 
münafığın da rezilliğinin açıkça ortaya çıkması için Allah, onların içindeki kini kendilerini imtihan edeceği 
felaketler ve sıkıntılar ile ortaya çıkaracaktır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Cihad ile alâkalı sorumluluk yüklemek, münafıkları Müminlerin saflarından 
ayırır. 2 - Allah'ın kitabını gereği gibi düşünüp tefekkür etmenin önemi ile Allah'ın kitabından yüz çevirmenin 
tehlikesi beyan edilmiştir. 3 - Yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve akrabalık bağını kesmek, başarısızlığın ve 
Allah'ın rahmetinden uzak olmanın sebeplerindendir.
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30  -Ey Peygamber!- Eğer onları sana tanıtmak 
isteseydik bunu yapardık ve sen onları 
işaretlerinden tanırdın. Yine de sen onları konuşma 
üslûplarından tanırsın. Allah, sizin amellerinizi 
bilir. O hususta hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Ona 
karşılık olarak sizi mükâfatlandıracaktır.
31  -Ey Müminler!- Andolsun ki sizleri; cihad, 

düşmana karşı savaş ve onları öldürmek ile 
imtihan edeceğiz. Ta ki sizden Allah yolunca cihad 
edenleri ve Allah'ın düşmanlarına karşı savaşta 
sabırlı olanları bilelim. Sizi imtihan ederek sizden 
sadık olanları ve yalancıları ortaya çıkaracağız.
32  Allah'ı ve O'nun Rasûlünü inkâr edenler, 

kendilerini ve başkalarını Allah'ın yolundan 
alıkoyanlar ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve 
sellem-'in peygamberliğinin hak olduğu apaçık 
ortaya çıktıktan sonra ona düşmanlık edenler 
var ya; işte onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. 
Onlar ancak kendilerine zarar verirler. Allah, 
onların amellerini (yaptıklarını) boşa çıkaracaktır.
33  Ey Allah'a iman edenler ve Allah'ın 

kendilerine gönderdiği din ile amel edenler! 
Emirlerini yerini getirerek ve yasakladıklarından 
kaçınarak Allah'a ve Rasûlüne itaat edin. Küfür 
ve riyâ ile amellerinizi iptal edip boşa çıkarmayın.
34  Allah'ı inkâr edenler, hem kendilerini ve 

hem de insanları Allah'ın dininden alıkoyanlar 
ve sonra da tevbe etmeden küfürleri (inkârları) 
üzerine ölenler var ya; Yüce Allah, onların 
günahlarını bağışlamayacak, aksine onları 
günahlarından dolayı hesaba çekecek ve onları 
içinde ebedî kalacakları ateşe koyacaktır.
35  -Ey Müminler!- Düşmanlarınızla karşı karşıya gelmek hususunda zayıflık göstermeyin ve onlar sizi barış 

yapmaya davet etmeden önce sakın siz onları barış yapmaya davet etmeyin. Zira siz, onlara karşı üstün durumdasınız 
ve Yüce Allah da yardımı ile sizinle beraberdir. O, sizin amellerinizin sevabından hiçbir şeyi eksiltmeyecektir. 
Aksine kendisinden bir ihsan olarak artıracaktır.
36  Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlencedir. Akıllı olan bir kimse dünya hayatının oyun ve eğlencesi ile meşgul 

olarak ahiret amellerinden geri kalmaz. Eğer Allah'a ve Rasûlüne iman eder, emirlerini yerine getirmek ve 
yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah'tan sakınırsanız; size amellerinizin karşılığı hiçbir şey eksiltilmeksizin 
tastamam verilir. Sizden mallarınızın tamamı da istenmez. O, sizden ancak farz olan zekâtı ister.
37  Eğer sizden mallarınızın tamamını isteseydi ve bu isteğinde sizi zorlasaydı; sizler bu hususta cimrilik ederdiniz. 

O'nun yolunda infâk etmek hususunda kalplerinizin kin ve nefretini ortaya çıkarırdı. Mallarınızın tamamını 
O'nun yolunda infak etmenizin istenmemesi O'nun size karşı olan merhametindendir.
38  İşte sizler, mallarınızın bir kısmını Allah yolunda infak etmeye davet ediliyorsunuz ve sizden mallarınızın 

tamamını infak etmeniz de istenmiyor. Sizden kimileri, kendisinden bir cimrilik olarak infak etmekten kendisini 
alıkoyuyor. Her kim, malının bir kısmını Allah yolunda infak etmek hususunda cimrilik ederse; gerçekte o, 
kendisini infak etmenin sevabından mahrum kılarak kendi aleyhine cimrilik etmiş olur. Allah çok zengindir. O'nun, 
sizin infak etmenize ihtiyacı yoktur. Sizler ise O'na muhtaçsınız. Eğer sizler, İslam'dan (çıkar da) küfre dönecek 
olursanız; O, sizi yok eder ve sizin yerinize sizin gibi olmayacak olan aksine Allah'a itaat eden bir topluluk getirir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Münafıkların gizledikleri şeyler ve pislikleri yüzlerinde ve konuşma üsluplarında 
belirip ortaya çıkar. 2 - İmtihan, Müminlerin münafıklardan ayırt edilmesi için gerçekleşen ilahî bir kanundur. 3 - 
Yüce Allah'ın, Mümin kullarını yardımı ile desteklediği beyan edilmiştir.
4 - Mallarının tamamını Allah yolunda infak etmelerini istememesi; Allah'ın, Mümin kullarına olan 
merhametindendir.
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Fetih Suresi
Medine'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Allah'ın, Peygamberine ve dine yardım etmek 
hususunda samimi ve sadık olan Müminlere ilahî 
vaadi olan fetih ve desteği zikredilmiştir.

 C Tefsîr:
1  -Ey Peygamber!- Şüphesiz biz, sana 

Hudeybiye Anlaşması ile apaçık bir fetih verdik.
2  Böylece Allah, senin fetihten önceki ve sonraki 

günahlarını bağışlar, dinine yardım ederek senin 
üzerine olan nimetini tamamlar ve seni içerisinden 
hiçbir eğrilik bulunmayan dosdoğru İslam yoluna 
iletir.
3  Ve Allah, düşmanlarına karşı büyük bir 

zaferle sana yardım eder. Hiç kimse o yardımı 
senden uzaklaştıramaz.
4  İmanlarına iman katmak için Müminlerin 

kalplerine sebatı ve sükûneti indiren O'dur. 
Göklerin ve yerin orduları sadece Allah'ındır. O, 
orduları ile kulllarından dilediğine yardım eder. 
Allah, kullarının yararına olan şeyleri hakkıyla 
bilendir. Yardım ve desteğinde çok hikmet 
sahibidir.
5  Bütün bunlar Yüce Allah’ın; iman eden 

erkek ve kadınları, sarayları ve ağaçları 
altından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları 
Cennetler'e koyması, onların günahlarını 
silmesi ve onları günahlarından dolayı sorumlu 
tutmaması içindir. İşte burada zikredilen -elde 
edilmesi istenen Cennet ve korkusundan emin 

olunmak istenen kötülüklerden sorumlu tutulmamak- Allah katında hiçbir şeyin kendisine erişemeyeceği büyük 
bir kurtuluş/başarıdır.
6  (Bir de bunlar) Allah hakkında Allah'ın dinine yardım etmeyeceğine ve dinini yüceltmeyeceğine dair kötü 

zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara 
azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi onların kendi başlarına gelmiştir! İnkârları ve 
kötü zanları sebebi ile Allah onlara gazap etmiş, onları rahmetinden kovmuş ve onlar için içinde ebedi kalacakları 
Cehennem'i hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış ve dönüş yeridir.
7  Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. O, orduları ile kullarından dilediğine yardım eder. Allah; yücedir, hiç 

kimsenin kendisine üstün gelemeyeceği mutlak güç sahibidir. Yaratmasında, takdirinde ve yönetmesinde çok 
hikmet sahibidir.
8  -Ey Peygamber!- Şüphesiz biz seni kıyamet günü ümmetine bir şâhit; Müminleri, dünyada kendilerine 

vadolunmuş olan yardım ve iktidar ile ahirette ise kendilerine vadolunmuş olan nimetleri müjdeleyici olarak, 
kâfirleri ise dünyada kendilerine vadolunmuş olan Müminlerin eli ile gerçekleşecek olan zillet ve yenilgi ile ahirette 
ise kendilerini bekleyen azap ile korkutucu olarak gönderdik.
9  Ta ki Allah'a ve Rasûlü'ne iman edesiniz, O'nun Rasûlünü yüceltip ona saygı gösteresiniz. Aynı şekilde gündüzün 

evvelinde ve sonunda Allah'ı tesbîh edesiniz.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Hudeybiye Anlaşması; İslam ve Müslümanlar için büyük bir fethin başlangıcıdır.
2 - Sekînet, imanın sebat ve iç huzura vesile olan etkilerinden bir etkidir.
3 - Allah -Azze ve Celle- hakkında suizanda bulunmanın tehlikesi beyan edilmiştir ki; Allah -Subhanehu ve Teâlâ-, 
insanlara kendisi hakkındaki zanlarına göre muamelede bulunur.
4 - Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i yüceltip O'na karşı saygılı davranmanın farz oluşu beyan edilmiştir.
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10  -Ey Peygamber!- Muhakkak ki Rıdvan 
Biati'nde Mekke ehli olan müşriklere karşı 
savaşacaklarına dair sana biat edenler ancak 
Allah'a biat etmektedirler. Çünkü onlara 
müşriklerle savaşmalarını emreden Allah 
Teâlâ'dır. Allah, onlara yaptıklarının mükâfatını 
verecektir. Biatte Allah'ın eli onların ellerinin 
üzerindedir. O, onların her şeyinden haberdardır. 
Bundan hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Kim 
biatini ve ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine 
bozmuş olur. Bu, Allah'a hiçbir zarar vermez. 
Kim de Allah'ın dinine yardım edeceğine dair 
Allah ile olan ahdine vefa gösterirse; Yüce Allah, 
ona büyük bir mükâfat verecektir ki o mükâfat 
Cennet'tir.
11  -Ey Peygamber!- Mekke'ye yolcuğunda Allah 

Teâlâ'nın bedevîlerden seninle birlikte olmaktan 
geri bıraktıkları var ya, sen onları azarlarsan sana 
diyecekler ki: "Bizleri seninle yolculuk etmekten 
mallarımız ve evlatlarımız ile ilgilenmemiz 
alıkoydu. Bundan dolayı bizim günahlarımız 
için Allah'tan bağışlanma dile!" Onlar Nebi 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kendileri için 
Allah'tan bağışlanma talebini kalplerinde 
olmadığı halde dilleri ile söylerler. Çünkü onlar, 
günahlarından tevbe etmediler. Onlara de ki: 
"Eğer Allah size bir hayır yahut zarar gelmesini 
dilerse O'na karşı kimsenin gücü yetmez. Hayır! 
Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Siz 
ne kadar gizleseniz de yaptıklarınızdan hiçbir şey 
O'na gizli kalmaz."
12  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte 

yolculuk etmekten sizleri alıkoyan, sizlerin özür olarak ileri sürdüğünüz gibi mallar ve evlatlar ile ilgilenmek 
değildi. Aksine sizlerin; Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ve ashabının hepsinin helâk olacağını ve 
Medine'ye ailelerinin yanına geri dönemeyeceklerini zannetmenizdi. Şeytan, bunu sizin kalplerinizde süslemişti de 
sizler Rabbiniz hakkında O'nun, Peygamberine yardım edemeyeciğine dair kötü zanda bulunmuştunuz. Böylece 
Allah, hakkında kötü zanda bulunmanız ve O'nun Rasûlü ile birlikte hareket etmekten geri kalmanız sebebi ile 
helâk olmuş bir kavim olmuştunuz. 13  Kim Allah'a ve O'nun Rasûlüne iman etmezse işte o kâfirdir. Şüphesiz biz, 
kıyamet günü kâfirler için kendisi ile azap olunacakları şiddetli/alevli bir ateş hazırladık.
14  Göklerin ve yerin hükümranlığı sadece Allah'a aittir. O, kullarından dilediğinin günahlarını bağışlar ve 

ihsanı ile onu Cennet'e koyar. Yine adaleti ile kullarından dilediğine azap eder. Allah, günahlarından tevbe eden 
kullarını çok bağışlayan ve onlara çok merhamet edendir. 15  -Ey Müminler!- Allah’ın kendilerini geride bıraktığı 
kimseler, Hudeybiye Anlaşması’ndan sonra sizler Allah’ın sizlere vadetmiş olduğu Hayber ganimetlerini almak 
için çıktığınızda size şöyle diyecekler: "Bizi bırakın da o ganimetlerden bir pay almak için biz de sizinle birlikte 
çıkalım." Geri kalan bu kimseler; bu istekleri ile Allah’ın Hudeybiye Anlaşması’ndan sonra sadece Müminlere 
vermeyi vadetmiş olduğu Hayber ganimetleri ile alâkalı vaadini değiştirmek istiyorlar. -Ey Peygamber!- Onlara de 
ki: "O ganimetler için çıktığımızda bize asla tabi olmayın! Şüphesiz Allah, Hayber ganimetlerini sadece Hudeybiye 
Anlaşması’na şahitlik edenler olarak bizlere vadetmiştir." Onlar şöyle diyeceklerdir: "Sizin, bizleri size tabi 
olmaktan alıkoymanız Allah’tan bir emir değildir. Bilâkis sizin bizlere karşı duyduğunuz hased sebebiyledir." İş 
geri kalan bu kimselerin iddia ettikleri gibi değildir. Onlar az bir şey dışında Allah’ın emirlerini ve yasaklarını 
anlamazlar. Bundan dolayı ona isyan etmişlerdir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Rıdvan Biati’nin Allah katındaki yeri çok büyüktür ve o biate katılan kimseler 
yeryüzündeki en hayırlı insanlardandır. 2 - Allah hakkında kötü zanda bulunmak, masiyete/günaha düşmenin 
sebeplerindendir ve bu günah inkâra kadar gidebilir. 3 - İmanı zayıf kimselerin çok azı, zorluk anında hazır 
bulunur. Bir menfaat anında ise böyle kimselerden hazır bulunanların sayısı çoktur. 
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16  -Ey Peygamber!- Bedevilerden seninle beraber 
Mekke'ye sefer etmekten geri kalanları imtihan 
ederek onlara de ki: "Çok güçlü bir kavme karşı 
savaşmak için çağrılacaksınız. Ya onlarla Allah 
yolunda savaşacaksınız ya da onlar savaşmadan 
İslam'a girip Müslüman olacaklar. Eğer sizi davet 
ettiği şey olan savaş hususunda Allah'a itaat 
ederseniz; Allah size güzel bir mükâfat verir ki, 
o da Cennet'tir. Eğer daha önce Mekke'ye onunla 
(peygamberle) birlikte sefer etmek hususunda yüz 
çevirip geri döndüğünüz gibi dönerseniz; o zaman 
Allah sizi, acı verici bir azapla azaplandırır."
17  Köre, topala ve hastaya (özür sahibi 

oldukları için) Allah yolunda savaşmaktan geri 
kaldıkları için bir günah yoktur. (Bunlar savaşa 
katılmak zorunda değildirler.) Kim Allah'a ve 
Peygamberine itaat ederse, Allah onu, ağaçları 
ve sarayları altından ırmaklar akan Cennetler'e 
koyar. Kim de Allah'a ve Peygamberine muhalefet 
ederse Allah onu acı bir azaba uğratır.
18  Allah, Hudeybiye'de Rıdvan Biati'nde ağacın 

altında biat eden Müminlerden razı olmuştur. 
Onların kalplerindeki imanı, ihlası ve doğruluğu 
bilmiş ve onların kalplerine huzur indirmiştir. 
Buna karşılık olmak üzere ve Mekke'ye 
giremediklerinden dolayı elde edemediklerinin 
bir telafisi olarak kendilerini yakın bir fetih olan 
Hayber'in Fethi ile mükâfatlandırmıştır.
19  Yine onları Hayber ehlinden elde edecekleri 

birçok ganimetlerle de mükâfalandırdı. Allah 
üstündür, hikmet sahibidir. Allah; yücedir, hiç 
kimsenin kendisine üstün gelemeyeceği mutlak 

güç sahibidir. Yaratmasında, takdirinde ve yönetmesinde hikmet sahibidir. 
20  -Ey Müminler!- Allah, sizlere gelecekte pek çok ganimetler elde edeceğiniz İslâmî fetihler vadetmiştir. Hayber 

ganimetlerini ise çabuklaştırmıştır. Aynı şekilde sizden sonra ailelerinize musallat olmak isteyen Yahudilerin ellerini 
sizden çekmiştir. Bunu, bu ganimetlerin Allah'ın size olan yardımının bir alameti olması için çabuklaştırmıştır. 
Allah, sizleri içerisinde hiçbir eğriliğin bulunmadığı dosdoğru yoluna iletir.
21  Allah, bundan başka sizin şu an güç yetiremediğiniz başka ganimetleri de sizlere vadetmiştir. Yüce Allah, tek 

başına buna güç yetirendir. O, Allah'ın ilminde ve yönetmesindedir. Allah, her şeye kâdir olandır. O'nu hiçbir şey 
aciz bırakamaz.
22  -Ey Müminler!- Allah'ı ve Rasûlünü inkâr edenler sizinle savaşsalardı, sizin önünüzde hezimete uğrayarak 

arkalarına dönüp korku ile kaçarlardı. Sonra işlerini yapacak bir dost ve savaşta kendilerine yardım edecek bir 
yardımcı da bulamazlardı.
23  Müminlerin galip gelmesi ve kâfirlerin hezimete uğraması her zaman ve her yerde sabittir. Yalanlayan bu 

kimselerden daha önce gelip geçmiş olan ümmetler hakkında Allah'ın sünnetidir (kanunudur). -Ey Peygamber!- 
Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Kur'an'ın -İslamî fetihler gibi- daha sonra gerçekleşecek olan gaybî şeylerden haber vermesi Kur'an-ı Kerim'in 
Allah katından olduğunun kesin delilidir.
2 - Şer'î hükümler yumuşaklık ve kolaylık üzerine gerçekleştirilir.
3 - Rıdvan Biati'nin mükâfatlarından kimi (bu dünyada) çabuk bir şekilde verilmiş, kimi ise ahirette verilmek 
üzere ertelenmiştir.
4 - Hakkın ve hak ehlinin batıla ve batıl ehline karşı üstün gelmesi ilahî bir sünnettir (kanundur).
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24  Seksen kişi olarak sizlere kötülük isabet 
ettirmek isteğiyle geldiklerinde, müşriklerin 
ellerini sizin üzerinizden çeken ve sizin ellerinizi 
de sizleri, onları esir almaya muktedir kıldığı 
halde kendilerini serbest bırakarak öldürmek 
ve onlara eziyet etmekten el çektiren O'dur. 
Allah, sizin yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 
Yaptıklarınızdan hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
25  Onlar Allah'ı ve Rasûlünü inkâr eden, sizleri 

Mescid-i Haram'dan alıkoyan ve kurbanların 
kurban edilme yerleri olan Harem bölgesine 
ulaşmasına engel olan kâfirlerdir. Sizlerin 
kendilerini tanıyamadığınız için kâfirlerle 
birlikte öldürülme ihtimali olan Mümin erkek 
ve Mümin kadınlar olmasaydı Allah, sizin 
Mekke'yi (savaşarak) fethetmenize izin verirdi. 
Şayet onlarla savaşsaydınız tanımadığınız 
Müminleri öldürmeniz sebebi ile siz günaha 
girmiş olurdunuz ve sizlerin diyet vermesi 
gerekirdi. Allah, Mekke'deki Mümin kullarından 
dilediklerine rahmet etmek için böyle yapmıştır. 
Eğer kâfirler Mekke'de Mümin olanlardan ayırt 
edilmiş olsalardı, Allah'ı ve Rasûlünü inkâr 
edenleri elemli bir azaba çarptırırdık.
26  Allah'ı ve O'nun Rasûlünü inkâr edenler, 

kalplerine cahiliye taassubunu yerleştirip de 
kendilerini hakkı gerçekleştirmeye bağlı kılmak 
yerine sadece hevaya bağlı kılıp Rasûlullah 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in Hudeybiye 
yılında Mekke'ye girmesi sebebiyle kendilerini 
yeneceğine dair korkuya kapılıp Mekke'ye 
girmesinden korktuklarında Allah da, katından 
kendi elçisine ve Müminlere huzur ve güvenini indirdi. Böylece kızgınlıkları, müşriklerin onlara yaptıklarının 
aynısını müşriklere yapmaya sevk etmedi. Allah, Müminleri hak söze kelime-i tevhide (Allah'tan başka ibadet 
edilecek hak ilah olmadığına) bağlı kıldı ve onların bu hak sözü hakkı ile yerine getirmelerini sağladı. Zaten 
Müminler kalplerinde var olan ve Allah'ın bildiği hayır sebebi ile hak sözü yerine getirmek hususunda herkesten 
daha lâyık ve ehil kimselerdi. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
27  Andolsun ki Allah, elçisine gösterdiği ve onun da ashabına haber verdiği rüyasını doğru çıkardı. O'nun rüyası 

kendisinin, ashabı ile birlikte (hac) ibadetinin bitişinin habercisi olarak bir kısmının saçlarını kazıtmış bir kısmının 
ise saçlarını kısaltmış olduğu halde düşmanlarından güvende olarak Mekke'ye girmeleriydi. -Ey Müminler!- Sizler 
kendi maslahatınıza (yararınıza) olan şeyi bilmezken Allah bunu bilmekteydi ve Mekke'ye girişinize dair olan 
rüyanın gerçekleşmesinden önce sizlere o sene yakın bir fetih vermişti. İşte o fetih; Allah Teâlâ'nın Hudeybiye 
Anlaşması ve onun devamında Hudeybiye'ye katılan Müminlerin elleri ile gerçekleştirmiş olduğu Hayber'in Fethi 
idi.
28  Peygamberi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'i apaçık bir beyan ve hak din olan İslam dini ile o dinin 

kendisine muhalif olan bütün dinlere üstün gelmesi için gönderen Allah'tır. Allah, buna şahitlik etmiştir ve şahit 
olarak Allah yeter.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yüce Allah'ın yolundan alıkoymak, sahibinin çok acıklı bir azabı hak ettiği büyük bir günahtır.
2 - Yüce Allah'ın, kullarının yararına olan şeyleri onların sınırlı ilimlerinin üstünde bilip düzenlemesi beyan 
edilmiştir.
3 - Din bağını soy yahut cahiliye taassubu ile değiştirmekten sakındırılmıştır.
4 - İslam dininin zuhur etmesi ve üstün gelmesi gerçekleşecek olan ilahî bir kanun ve ilahî bir vaaddir.
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29  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-, 
Allah’ın elçisidir. Onunla beraber olan sahabeleri 
kendilerine karşı savaşan kâfirlere çetin, kendi 
aralarında ise birbirlerine karşı merhametli ve 
şefkatlidirler. Baktığında onları Allah için rükûya 
varırken ve secde ederken görürsün. Onlar; 
Allah’tan kendilerini bağışlamasını, kendilerine 
yüce bir karşılık vermesini ve kendilerinden razı 
olmasını isterler. Onların nişanları, yüzlerinden 
hidayet, vakar ve namazın nuru olarak yansıyan 
secde izleridir. Bu, onların Musa -aleyhisselam-
'a indirilen kitap olan Tevrat’taki vasıflarıdır. 
Onların, İsa -aleyhisselam-'a indirilen kitap olan 
İncil'deki vasıfları ise şöyledir: Onlar birbirleri 
ile yardımlaşmalarında filizini yarıp çıkarmış, 
gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi 
üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki, bunun gücü 
ve kemali çiftçilerin de hoşuna gider. Allah böylece 
onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle ve birbirlerine 
olan tutkunluklarıyla kendilerini gören kâfirleri 
öfkelendirir. Allah, sahabelerden Allah'a iman 
edenlerin ve salih ameller işleyenlerin günahlarını 
bağışlamayı vadetmiştir. Onları günahlarından 
dolayı sorumlu tutmayacaktır. Aynı şekilde onlara, 
katından büyük bir mükâfat vadetmiştir ki, o 
mükâfat Cennet'tir.

Hucurât Suresi
Medine'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
İslam toplumunun sahip olması gereken ahlâkı 

ortaya koymak ve kötü ahlâktan sakındırmak.

 C Tefsîr:
1  Ey Allah'a iman edenler ve Allah'ın dinine tabi olanlar! Hiçbir söz yahut fiiliniz ile Allah'ın ve Rasûlünün 

önüne geçmeyin. Emirlerine itaat ederek ve yasaklarından kaçınarak Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, sözlerinizi 
hakkıyla işiten ve yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Bunlardan (söylediklerinizden ve yaptıklarınızdan) hiçbir şey 
O'na gizli kalmaz. O, yaptıklarınıza göre size karşılık verecektir.
2  Ey Allah'a iman edenler ve Allah'ın dinine tabi olanlar! Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e karşı edepli 

olun ve onu muhatap alırken seslerinizi sakın onun sesinin üstüne çıkarmayın ve sakın onu ismi ile çağırmayın. 
Aksine onu ismi ile değil yumuşak bir şekilde peygamberlik ve risalet ile çağırın. Yoksa siz, farkında olmadan 
amellerinizin sevabı boşa gider.
3  Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile 

imtihan ettiği, kalplerini onun için halis kıldığı kimselerdir. Onlara günahları için mağfiret vardır ve Allah onları 
sorumlu tutmayacaktır. Ve yine kıyamet günü onlar için büyük bir mükâfat vardır ki o mükâfat; Allah'ın onları 
Cennet'e koymasıdır.
4  -Ey Peygamber!- Sana, hanımlarına ait odaların arkasından seslenenlerin çoğu, akıllarını kullanmayan bedevi 

kimselerdir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Müminlere karşı merhametli olmak savaşan kâfirlere karşı ise şiddetli olmak meşru kılınmıştır.
2 - Birbirlerine kenetlenmek ve yardımlaşmak; Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in ashabının ahlakî 
özelliklerindendir. 3 - Kalbinde Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kıymetli ashabına karşı bir nefret bulunan 
kimsenin küfür üzerine olmasından korkulur. 4 - Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e, onun sünnetine ve varisleri 
olan alimlere karşı edepli olmanın gerekliliği beyan edilmiştir.
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5  -Ey Peygamber!- Hanımlarına ait odaların 
arkasından sana seslenen bu kimseler, sen 
onların yanına çıkıncaya kadar sabredip sana 
seslenmeselerdi, sonra sen onların yanına 
çıkınca seslerini yükseltmeden sana hitap etmiş 
olsalardı, bunda sana hürmet etme ve tazimde 
bulunma olduğu için (bu davranış onlar için sana 
odaların arkasından seslenmelerinden) daha 
hayırlı olurdu. Şüphesiz Yüce Allah, kullarından 
günahlarına tevbe edenlerin günahlarını çokça 
bağışlayandır. Onların cehaletlerini çokça affeden 
ve onlara karşı çok merhametli olandır.
6  Ey Allah'a iman edenler ve Allah'ın dini 

ile amel edenler! Eğer fasık bir kimse size 
bir topluluktan haber getirirse bu haberin 
doğruluğunu iyice araştırın. Haberin doğruluğunu 
iyice araştırmadan hemen haberi tasdik etmeye 
kalkışmayın. Sonra işin aslını bilmediğiniz halde 
doğru olup olmadığını araştırmadan tasdik 
ettiğiniz bu haber sebebi ile bir topluluğa karşı suç 
işlersiniz. Haberin yalan olduğu ortaya çıktıktan 
sonra da yaptığınız bu kötülükten dolayı pişman 
olursunuz.
7  -Ey Müminler!- Aranızda kendisine vahiy 

indirilen Allah’ın Rasûlünün bulunduğunu bilin ve 
yalan söylemekten sakının. Eğer yalan söylerseniz, 
sizin yalanınızın haber verildiği vahiy ona iner. O, 
hangi şeyin sizin yararınıza olduğunu daha iyi bilir. 
Eğer o, sizin birçoğunu onayladığınız işlerde size 
uymuş olsaydı, siz sıkıntıya düşerdiniz ve o, bundan 
hoşnut olmazdı. Fakat Yüce Allah, ihsanı ile size 
imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde süsledi. Böylece 
sizler iman ettiniz. Size; küfrü, taatinden çıkmayı ve 
Allah'a isyan etmeyi ise kötü göstermiştir. İşte bu özelliklerle vasıflanmış olanlar feraset sahibi ve doğru yolu bulmuş 
kimselerdir.  8  Sizler için hayrın kalplerinizde güzel gösterilmesi ve şerrin kötü gösterilmesi ancak Allah'tan 
bir ihsandır. O, size bunları fazlından ihsan etmiş ve sizi bu nimetler ile nimetlendirmiştir. Allah, kullarından 
şükredenleri hakkıyla bilir ve onları muvaffak kılar. O; çok hikmet sahibidir, her işi uygun olan yerine koyar. 
9  -Ey Müminler!- Eğer Müminlerden iki grup birbirlerine karşı savaşacak olurlarsa iki grubun arasını ayrılığa 

düştükleri şey hususunda Allah'ın hükmü ile düzeltin. Eğer iki gruptan biri aranın düzelmesini kabul etmeyecek 
ve saldırmaya devam edecek olursa; bu durumda haddi aşan o gruba karşı Allah'ın hükmüne dönünceye kadar 
savaşın. Eğer Allah'ın hükmüne dönerse iki grubun arasını adalet ve insaf ile düzeltin. Aralarında hüküm verirken 
adaletli olun. Şüphesiz Allah, hükümlerinde adil davrananları sever. 10  Müminler ancak kardeştirler. -Ey 
Müminler!- İslam dini kardeşliği, birbirleri ile çekişen kardeşlerin aralarının düzeltilmesini gerektirir. Emirlerine 
itaat ederek ve yasaklarından kaçınarak Allah'tan korkup sakının ki, merhamet olunasınız. 11  Ey Allah'a iman 
edenler ve Allah'ın dini ile amel edenler! Sizden bir topluluk diğer bir topluluk ile alay etmesin. Olur ki alay 
edilenler, Allah katında alay edenlerden daha hayırlıdırlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus Allah katında 
kimin hayırlı olduğudur. Kadınlar da başka kadınlar ile alay etmesinler. Olur ki alay edilen kadınlar, kendileri ile 
alay eden kadınlardan daha hayırlıdırlar. Sakın kardeşlerinizi ayıplamayın. Çünkü onlar makam olarak sizinle 
aynı makamdadırlar. Ve sakın birbirinize hoşlanmadığınız (kötü) lakaplar takmayın. Tıpkı Rasûlullah -sallallahu 
aleyhi ve sellem-'in gelişinden önce Ensar'dan bazı kimselerin yaptığı gibi. Sizden kim böyle yaparsa, işte o kimse 
fasıktır. İmandan sonra fasıklık sıfatı ile sıfatlanmak ne kötü bir özelliktir. Kim bu günahlardan tevbe etmezse, işte 
onlar işledikleri bu masiyetleri sebebi ile kendi nefislerini helâka sürükleyerek kendilerine zulmetmiş olanlardır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Haberlerin ve özellikle de fasık olmakla itham edilen biri hakkındaki haberlerin 
doğruluğunun araştırılmasının gerekliliği beyan edilmiştir. 2 - Müslümanlardan birbirlerine karşı savaşan iki 
grubun aralarını düzeltmenin gerekliliği ile bu gruplardan saldırmakta ısrar edip ıslah olmayı reddeden gruba 
karşı savaşmanın meşruluğu beyan edilmiştir. 3 - İman kardeşliğinin gerektirdiği haklardan bazıları şunlardır: 
Birbirleri ile çekişen iki kimsenin arasını düzeltmek, alay etmek, ayıplamak ve kötü lakap takmak gibi duyguları 
yaralayan şeylerden uzak durmaktır.
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12  Ey Allah'a iman eden ve Allah'ın dini ile amel 
edenler! Gerekli olan hiçbir delile ve mesnede 
dayanmayan zannın çoğundan kaçının. Zahiren iyi 
görünen bir kimse hakkında kötü zanda bulunmak 
gibi, zannın bir kısmı günahtır. Müminlerin gizli 
işlerini araştırmayın ve sakın sizden biri, kardeşini 
onun hoşlanmayacağı bir şey ile anmasın. Onu, 
hoşlanmayacağı bir şey ile anmak tıpkı onun ölü 
etini yemek gibidir. Sizden biri, ölü kardeşinin 
etini yemekten hoşlanır mı? O halde onun gıybetini 
yapmaktan sakının. O da (gıybetini yapmakta) bunun 
gibidir. Emirlerine itaat ederek ve yasaklarından 
kaçınarak Allah'tan korkun. Allah Teâlâ tevbe 
eden kullarının tevbelerini çokça kabul edendir. 
Onlara karşı çok merhametlidir. 13  Ey insanlar! 
Şüphesiz biz, sizi bir erkekten ki, o babanız Adem 
-aleyhisselam- ve bir dişiden yarattık ki, o da 
anneniz Havvâ'dır. Sizin soyunuz birdir. Sizden 
hiç kimse sakın ola soyu hususunda övünmesin. 
Sonra sizi övünesiniz diye değil, birbiriniz ile 
tanışasınız diye yayılmış bir şekilde pek çok 
kollara ve kabilelere ayırdık. Çünkü üstünlük ve 
ayrım ancak takva ile olur. Bundan dolayı Yüce 
Allah şöyle buyurmuştur: Şüphesiz Allah katında 
en değerliniz O'ndan en çok sakınanınız ve takvalı 
olanınızdır. Şüphesiz Allah her halinizi hakkıyla 
bilendir ve sizin eksiklik ve kemal bakımından 
hangi hal üzerinde olduğunuzdan hakkıyla 
haberdardır. Bundan hiçbir şey O'na gizli kalmaz. 
14  Çöl ehli bazı Araplar, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'in yanına geldiklerinde şöyle 
dediler: "Bizler Allah'a ve O'nun Rasûlüne iman ettik." Ey Peygamber! Onlara de ki: "Siz iman etmediniz. 
Fakat teslim olduk ve boyun eğdik, deyin! Çünkü iman, henüz kalplerinize girmedi. İmanın kalplerinize girmesi 
umulur. Ey çöl ehli bedeviler! Eğer iman edip salih ameller işleyerek ve haramlardan uzak durarak Allah'a ve 
O'nun Rasûlüne itaat ederseniz, Allah amellerinizin sevabından hiçbir şey eksiltmez. Şüphesiz Yüce Allah tövbe 
eden kullarının günahlarını çokça örtüp bağışlayandır. Onlara karşı çok merhametlidir." 15  Asıl Müminler, 
Allah’a ve Rasûlüne iman edip, sonra da imanlarına hiçbir şüphe karıştırmayanlar, Allah yolunda mallarıyla ve 
canlarıyla cihad edenler, bu hususta hiçbir cimrilik göstermeyen kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar, bu 
sıfatlar ile sıfatlanmış onlanlardır. 16  -Ey Peygamber!- O bedevilere de ki: "Siz, dininizi Allah'a mı öğretiyor ve 
bildiriyorsunuz? Allah, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Hiçbir şey O'na gizli 
kalmaz. Sizin, dininizi O'na gösterip haber vermenize ihtiyacı yoktur."
17  -Ey Peygamber!- O bedeviler, Müslüman oldular diye seni minnet altında tutmak istiyorlar. De ki: "Allah'ın 

dinine girişiniz sebebiyle beni minnet altında bırakmayın. -Eğer gerçekleşirse- Müslüman olmanızın faydası size 
döner. Bilâkis siz, İslam dinine girme iddianızda samimi ve sadık kimseler iseniz, sizleri iman etmek hususunda 
muvaffak kıldığı için Yüce Allah sizi minnet altında tutar." 18  Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. O 
konuda hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Allah, yapmakta olduğunuz amelleri hakkıyla görendir. Yaptıklarınızdan 
hiçbir şey O'na gizli kalmaz. O, size amellerinizin karşılığını verecektir.

 C Ayetlerdeki Faideler:1 - Hayır ve iyilik ehli kimseler hakkında kötü zanda bulunmak masiyettir/günahtır. 
Kötülük ehli kimseler hakkında kötü zanda bulunmak ise onların kötülüklerinden sakındırmak kastı ile caizdir.2 - 
İnsanlığın aslının tek bir asla dayanması, insanların birbirlerine karşı soy ile övünmeyi terk etmelerini gerektirir.3 
- İman; itikadın (inancın) kendisiyle uyuşmadığı şekilde sadece dil ile söylemek (ikrar) etmek değildir. Bilâkis 
iman; kalp ile itikat etmek, dil ile söylemek/ikrar etmek ve uzuvlar ile amel etmektir.
4 - Hidayete muvaffak kılınmak, sadece Yüce Allah'ın elindedir. Bu, herhangi bir kimsenin hakkı değildir. Ancak 
Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'dan bir ihsandır.
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Kâf Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Gafil kimselerin 
kalplerinin, yeniden diriliş ve (amellerin) 
karşılıklarının verilmesi, buna dair delil ve 
kanıtların hakikatini  idrak etmeleri için uyarılması 
amaçlanmıştır.

 C Tefsîr:
1  Bu hususta benzer bir açıklama Bakara 

Suresi'nin başında zikredilmiştir. Allah Teâlâ, 
içerisindeki manalardan, hayır ve bereketin 
çokluğundan dolayı Kur'an'a yemin etmiştir. 
Şüphesiz kıyamet günü, hesap ve karşılık için 
diriltileceksiniz. 2  Onların seni reddetmelerinin 
sebebi; senin yalan söylemiş olabilme ihtimalin 
değildir. Onlar, senin doğruluğunu bilmektedirler. 
Bilâkis onlar, bir meleğin değil de kendilerine 
kendi cinslerinden bir kimsenin uyarıcı olarak 
gelmesine şaşırmışlar ve şöyle demişlerdir: 
"Elçinin insanlardan bir kimse olarak bize 
gelmesi şaşılacak bir şeydir." 3  Öldükten ve 
toprak olduktan sonra diriltilecek miyiz? Bu 
diriliş ve çürüdükten sonra bedenlerimize hayatın 
geri dönmesi, gerçekleşmesi mümkün olan bir 
şey değildir. 4  Biz, onlar öldükten sonra yerin 
onların bedenlerinden neyi yiyip yok ettiğini 
bilmekteyiz. O hususta bize hiçbir şey gizli kalmaz. 
Katımızda ise hayatlarında ve ölümlerinden 
sonra da Yüce Allah'ın kendileri hakkında takdir 
ettiğini muhafaza edip kaydeden bir kitap vardır. 
5  Bilâkis o müşrikler, Peygamber kendilerine 

Kur'an'ı getirince onu yalanladılar. Onlar, karışık ve tedirgin haldedirler. Onlar, o Kur'an hakkında sabit bir görüşe 
sahip değildirler. Allah Teâlâ, müşriklerin yeniden dirilmeyi inkâr ettiklerini zikredince onun gerçekleşeceğine dair 
delilleri kendilerine hatırlatmış ve şöyle buyurmuştur:
6  Yeniden dirilmeyi inkâr eden o kimseler, üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Biz o göğü nasıl yaratmış, bina etmiş 

ve oraya koyduğumuz yıldızlar ile onu nasıl süslemişiz? Göğü kusurlu kılacak yarıklar da yoktur. Bu göğü yaratan 
ölüleri diriltmekten aciz değildir. 7  Yeryüzünü yaydık ve yerleşmeye uygun kıldık. Kargaşanın olmaması için 
oraya sabit dağlar yerleştirdik ve orada güzel görünümlü her sınıf bitkiden ve ağaçtan bitirdik.
8  Bütün bunları Rabbine taatle yönelen her kula göstermek ve öğüt vermek için yarattık.
9  Gökten çok faydalı ve hayırlı bir su indirdik ve o su ile sizin için bostanlar ve hasadını yaptığınız arpa 

tanelerini ve diğerlerini bitirdik. 10  O su ile birbirine girmiş, küme küme salkımları olan uzun boylu hurma 
ağaçları yetiştirdik. 11  Bunlardan kullara rızık olarak yedikleri bitkileri bitirdik. O su ile bitki bitmeyen beldeye 
hayat verdik. İçerisinde bitki olmayan beldeye yağmur ile hayat verdiğimiz gibi ölüleri de dirilteceğiz. Böylece 
onlar kabirlerinden diri bir şekilde çıkacaklardır. 12  -Ey Peygamber!- Seni yalanlayan bu kimselerden önce 
peygamberlerin kavimleri de peygamberlerini yalanlamıştı. Nuh’un kavmi, Kuyu Ashabı ve Semûd kavmi de 
yalanlamıştı. 13  Âd ve Firavun ile Lût kavmi de yalanladılar. 14  Şuayb -aleyhisselam-'ın kavmi Eyke halkı ve 
Yemen kralı Tubba'ın halkı da yalanlamışlardı da, Allah'ın kendilerini tehdit etmiş olduğu o azap onlar hakkında 
gerçek olmuştu. 15  Sizi ilk olarak yaratmamızda acizlik mi gösterdik ki sizi yeniden diriltmekten aciz olalım? 
Hayır! Onlar, ilk yaratılışlarından sonra yeni bir yaratılış (diriliş) hakkında şüphe etmektedirler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Müşrikler, bir insana peygamberlik görevinin verilmesini gözlerinde büyütmekte, 
fakat aynı zamanda bir taşa ilahlık özelliği vermektedirler. 2 - Göklerin yaratılması, yeryüzünün yaratılması, 
yağmurun indirilmesi, kurak yerde bitkilerin bitirilmesi ve ilk yaratılış, işte bunların hepsi yeniden diriltilmeye 
dair delillerdir. 3 - Peygamberlerin yalanlanması önceki ümmetlerin âdetidir. Yalanlayanların cezalandırılması ise 
ilâhi bir sünnettir/kanundur.

part 26Kâf Suresi 518



16  Andolsun, insanı biz yarattık ve biz, nefsinin 
kendisine fısıldadığı düşünceleri biliriz. Biz ona 
kalbe bağlı olan ve boynunda bulunan damardan/
şah damarından daha yakınız. 
17  Biri sağında ve diğeri solunda olmak 

üzere oturan iki melek insanın amellerini 
yazmaktadırlar. 18  İnsan bir söz söylediğinde 
yanında bulunup onu gözetleyen melek onun 
söylediklerini yazmaya hazırdır.
19  İnsanın kendisinden kaçacağı yeri olmayan 

ölümün şiddetli hali gerçekten gelir de insana; 
"-Ey gafil insan!- İşte bu; senin erteleyip 
durduğun ve kendisinden kaçtığın şeydir." denir.
20  Sûr'a üflemek ile görevli kılınmış olan melek, 

o Sûr'a ikinci kez üflediğinde işte o gün kıyamet 
günüdür. O gün, kâfirler ve âsiler için azap 
günüdür.
21  Her kişi yanında biri sevkedici/sürücü ve 

diğeri amellerine şahitlik eden olmak üzere iki 
melek ile gelir. 22  Sürülüp götürülen bu insana 
şöyle denir: "İstek ve arzularının seni aldatması 
sebebi ile sen dünyada iken bugün hakkında 
gaflette idin. Artık açıkça müşahade ettiğin azap 
ve sıkıntı ile senin üzerindeki gafleti kaldırdık. 
Daha önce kendisi hakkında gaflette olduğun 
şeyleri görmede gözlerin ise oldukça keskindir." 
23  Onunla beraber olan görevli melek şöyle der: 

"Yanımda olan kimsenin ameli ne bir eksik ve ne 
de bir fazladır."
24  Allah Teâlâ, biri sevkedici/sürücü ve diğeri 

şahitlik eden olmak üzere iki meleğe şöyle 
buyurur: "Haydi ikiniz hakkı inkâr eden her 

inatçı kâfiri Cehennem'e atın." 25  Allah Teâlâ'nın farz kıldığı hakkı çokça engelleyen, Allah'ın koyduğu sınırları 
çiğneyen ve Yüce Allah'ın vaad ve tehdit olarak haber verdiği şeylerde şüphe eden kimseyi Cehennem'e atın.
26  (O iki meleğe;) "İbadette Allah ile birlikte başka bir ilah/ma'bûd edineni şiddetli azaba atın." denir.
27  Şeytanlar'dan olan arkadaşı ondan beri olduğunu söyleyerek der ki: "Rabbimiz! Onu ben saptırmadım. Fakat 

o, haktan çok uzak bir sapıklık içinde idi." 28  Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Benim yanımda çekişmeyin. Zira bunun 
bir faydası yoktur. Şüphesiz ben, sizler dünyada iken sizlere beni inkâr eden ve bana isyan edenler için olan şiddetli 
azabımı peygamberlerim ile haber vermiştim." 29  Benim huzurumda söz değiştirilmez. Sözümden dönülmez. Ben, 
ne iyiliklerini eksilterek ve ne de kötülüklerini artırarak kullara zulmetmem. Bilâkis onlara amellerine göre karşılık 
veririm. 30  O gün, Cehennem'e şöyle deriz: "Sana atılan kâfirler ve isyankârlar ile doldun mu?" Daha fazlasını 
isteyerek ve Rabbi için kızarak; O da Rabbine şöyle cevap verir: "Daha var mı?" Allah Teâlâ, kâfirler için şiddetli 
tehdidini zikrettikten sonra Mümin kulları için hazırladıklarını zikrederek şöyle buyurur: 31  Emirlerini yerine 
getirip yasaklarından sakınarak Rablerinden sakınanlar için Cennet yakınlaştırılmıştır. Onlar, kendilerinden 
uzakta olmayacak şekilde orada bulunan nimetleri müşahede ederler. 32  Onlara şöyle denir: "Bu; tevbe ederek 
Rabbine dönen ve Rabbinin kendilerini sorumlu kıldığı şeyleri yerine getiren her kişi için Allah tarafından 
vadolunandır." 33  Kendisini Yüce Allah'tan başka hiç kimsenin görmediği (gizli) hallerde dahi Rabbinden korkan 
ve selim bir kalp ile Rabbine çokça yönelen kimseler içindir. 34  Onlara şöyle denir: "Hoşlanmadığınız şeylerden 
selamette (güvende) olduğunuz bir halde Cennet'e girin. İşte bugün, kendisinden sonra yokluğun olmadığı ebedi 
kalış günüdür." 35  Onlar için orada bitmek tükenmek bilmeyen nimetlerden diledikleri her şey ve katımızda 
da daha önce hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve daha önce hiçbir beşerin kalbine düşüncesi 
gelmemiş olan nimetlerden vardır. İşte Allah Teâlâ'yı görmek de bu nimetlerdendir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah'ın ilminin hayır ve şer olarak nefislerde meydana gelen şeyleri kuşattığı 
beyan edilmiştir. 2 - Ahiret diyarı hakkında gaflette olmanın tehlikesi beyan edilmiştir.
3 - Allah Teâlâ için adalet sıfatı ispat edilmiştir.
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36  Mekke ehlinden yalanlayan bu müşriklerden 
önce ne kadar çok ümmeti helâk ettik. Onlar; 
diyar diyar dolaşarak azaptan kurtulacakları bir 
yer aradılar, fakat bulamadılar.
37  Şüphesiz önceki ümmetlerin helâkının 

zikredilmesinde, kendisi ile aklettiği bir kalbi 
olan yahut gafil olmayan ve hazır olan bir kalp 
ile işiten kimseler için bir hatırlatma ve bir öğüt 
vardır.
38  Andolsun biz; gökleri, yeri ve gökler ile yer 

arasında bulunanları bir anda yaratmaya kadir 
olmakla birlikte bunları altı günde yarattık. 
Yahudilerin iddia ettiği gibi bize hiçbir yorgunluk 
da dokunmadı.
39  -Ey Peygamber!- Yahudilerin ve diğerlerinin 

dediklerine sabret. Rabbin için Güneş'in 
doğuşundan önce sabah namazını kıl. 
Batmasından önce ikindi namazını da Rabbine 
hamdederek kıl.
40  Geceleyin O'nun için namaz kıl ve 

namazlardan sonra O'nu tesbih et.
41  -Ey Peygamber!-İkinci kez Sûr'a üflemekle 

görevlendirilmiş olan meleğin yakın bir yerden 
sesleneceği güne kulak ver.
42  O gün yaratılmışlar, yeniden dirilişin sesini 

içerisinde şüphe olmayan hak ile işitirler. İşte 
onu işittikleri gün; ölülerin hesap ve karşılık için 
kabirlerinden çıkış günüdür.
43  Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz. Bizim 

dışımızda ne bir dirilten ve ne de bir öldüren 
vardır. Kıyamet günü, hesap ve ceza için kulların 
dönüşü de sadece bizedir.
44  O gün yeryüzü, onların süratle ayrılmaları için yarılır. Onlar hızlı bir şekilde çıkarlar. Bu bir toplanmadır ki, 

bize göre kolaydır.
45  Biz, o yalancıların ne söylediklerini çok iyi bilmekteyiz. -Ey Peygamber! Sen iman etmeleri için onların üzerinde 

bir zorlayıcı değilsin. Sen ancak, Allah'ın sana emrettiklerini tebliğ eden bir tebliğcisin. Benim tehditimden korkan 
kâfirlere ve isyan edenlere Kur’an ile öğüt ver. Çünkü korkan kimse öğüt alır ve hatırlatılınca düşünür.

Zârîyat Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Yaratılmışlara, rızık verenin Yüce Allah olduğu bildirilmiştir. Böylece kullar, sadece 
O'na yönelsinler ve kulluklarını sadece O'na yapsınlar.

 C Tefsîr:
1  Allah Teâlâ; toprağı savuran rüzgârlara yemin etmiştir.
2  Bol olan suları taşıyan bulutlara (yemin etmiştir).
3  Denizde kolaylıkla yüzüp giden gemilere.
4  Yüce Allah'ın kulların işlerinden taksim etmelerini emrettiği şeyleri taksim eden meleklere.
5  Şüphesiz Rabbinizin size vadettiği hesap ve karşılık, içerisinde şüphe olmayan bir gerçektir.
6  Kıyamet günü kulların, hesaba çekilmeleri kesinlikle ve şüphesiz vuku bulacaktır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Tarihte gerçekleşen olaylardan ibret almak, bilinçli kalplere sahip olan kimselerin 
yaptıkları şeylerdendir. 2 - Allah Teâlâ, kâinatı sadece kendisinin bildiği hikmetler için altı günde yaratmıştır. 
Derece derece yapmak, adetinin beyan edilmesi de bu hikmetlerden olabilir.
3 - Yahudilerin kötü ahlakı beyan edilmiştir ki onlar; Allah Teâlâ'yı gökleri ve yeri yarattıktan sonra yorulmak ile 
vasfetmişlerdir. Bu; Allah'ı inkâr etmektir/küfürdür.
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7  Allah Teâlâ, yolları olan ve güzel bir yaratılışa 
sahip olan göğe yemin etmiştir.
8  -Ey Mekke halkı!- Şüphesiz sizler, çelişkili 

sözler söylüyorsunuz. Sizler bazen Kur'an 
bir sihirdir diyorsunuz, bazen ise bir şiirdir 
diyorsunuz. Aynı şekilde bazen Muhammed 
-sallallahu aleyhi ve sellem- sihirbazdır 
diyorsunuz, bazen ise o, bir şairdir diyorsunuz. 
9  Yüce Allah'ın ilminde Kur'an-ı Kerim 

ve Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e iman 
etmekten çevrilen çevrilir. Bu; o kimsenin iman 
etmeyeceğini Allah’ın ilmi ile bilmesindendir. Bu 
kimse doğruya iletilmek hususunda muvaffak 
kılınmaz. 10  Kur’an ve peygamberleri hakkında 
yalan konuşan o yalancılar kahrolsun. 11  Onlar, 
ahiret yurdu hakkında cehalet içerisinde kalmış 
gafillerdir. Onlar, ahireti umursamazlar.
12  "Ceza/karşılık günü ne zamandır?" diye 

soruyorlar. Onlar, o gün için amel etmezler.
13  Allah Teâlâ, onların sorularına şöyle cevap 

verir: "O gün, onların ateşte yakılarak azap 
görecekleri gündür." 14  Onlara şöyle denir: 
"Azabınızı tadın! Kendisi ile uyarıldığınızda sizin, 
alay ederek gelmesi için acele edip durduğunuz 
şey işte budur!" 15  Emirlerini yerine getirip 
yasaklarından kaçınarak Rablerinden sakınanlar 
var ya; şüphesiz kıyamet günü onlar, bahçelerde 
ve pınarlardadırlar.
16  Rablerinden güzel karşılığı almışlardır. 

Şüphesiz onlar, dünyada iken bu güzel karşılıktan 
önce de iyi kimseler idiler. 17  Onlar; geceleyin 
namaz kılarlardı ve geceleyin az bir zamandan 
başka uyumazlardı. 18  Seher vakitlerinde 
ise Rablerinden günahları için bağışlanmayı 

dilerlerdi. 19  Onların mallarında, herhangi bir sebeple maddi imkanları olmayıp, isteyen ve onlardan isteyemeyenler 
için -gönüllü olarak verdikleri- bir hak vardır. 20  Yeryüzünde ve Allah'ın orada koyduğu dağlarda, denizlerde, 
ağaçlarda, bitkilerde ve hayvanlarda kesin olarak inananlar için Allah'ın kudretine, O'nun yaratan ve şekil veren 
olduğuna delalet eden nice deliller vardır. 21  -Ey insanlar!- Sizin kendi nefislerinizde de Allah'ın kudretine delalet 
eden nice deliller vardır. İbret almak için bakmaz mısınız? 22  Gökte de sizin dünyevî ve dinî rızkınız, bir de hayır 
ve şer olarak size vadedilen şeyler vardır. 23  Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, yeniden dirilme tıpkı sizin 
konuşmanız gibi içinde şüphe olmayan bir haktır. 24  -Ey Peygamber! Sana-, İbrahim -aleyhisselam-'ın kendilerine 
ikramda bulunduğu meleklerden olan şerefli ve değerli misafirlerinin haberi geldi mi? 25  Onlar, İbrahim'in yanına 
girdiklerinde ona şöyle demişlerdi: "Selam!" İbrahim de onların selamını almış ve o da onlara karşılık olarak 
şöyle demiştir: "Selâm!" Kendi nefsinde şöyle demişti: "Bunlar kendilerini tanımadığımız kimselerdir." 26  Hemen 
gizlice ailesinin yanına gitti ve gelen misafirlerin insan olduklarını zannederek ailesinin yanından besili bir buzağı 
getirdi. 27  Buzağıyı onlara yaklaştırdı ve onlara yumuşak bir şekilde hitap ederek: "Sizin için sunulan bu yemekten 
yemez misiniz?" dedi. 28  Onlar yemeyince İbrahim -aleyhisselam-'ın nefsinde bir korku meydana geldi. Melekler 
bunu farkettiler ve ona güven vererek; "Korkma! Bizler Allah katından gönderilmiş olan elçileriz." dediler. Sonra 
İbrahim -aleyhisselam-'a kendisini sevindirecek olan; çokça ilmi olacak olan erkek bir çocuğun doğum müjdesi 
haberini verdiler. Onun, kendisi ile müjdelendiği (çocuk), İshâk -aleyhisselam- idi. 29  İbrahim -aleyhisselam-'ın 
karısı bu müjdeyi işitince sevinci sebebi ile çığlık attı ve ellerini yüzüne çarparak şaşırmış bir şekilde şöyle dedi: "Bir 
kocakarı doğurur mu?" Aslında o; kısır bir kadın idi. 30  Melekler ona şöyle dediler: "Sana haber verdiğimiz şeyi 
Rabbin böyle buyurdu. O'nun buyurduğunu geri çevirecek yoktur. Şüphesiz O, yaratmasında ve takdir etmesinde 
çok hikmet sahibidir ve yarattıklarını ve neyin yarattıkları için yararlı olacağını hakkıyla bilendir.''

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Bir ameli güzelce ve Allah için yapmak, Cennet'e giriş sebebidir. 2 - Gece 
ibadetinin fazileti ve onun Allah'a yakınlaşmada en faziletli amellerden olduğu beyan edilmiştir. 3 - Şunlar misafir 
ağırlamanın adabından olan hususlardandır: Selamın karşılığını verilen selamdan daha hayırlısı ile vermek, gizlice 
sofra hazırlamak, misafirler gelmeden önce hazırlanmak, sofradan herhangi bir şeyi ayırt etmemek, sofranın 
hazırlanmasına gözetmenlik yapmak, sofrayı hızlıca hazırlamak, sofrayı misafirlere yakınlaştırmak ve onlara 
yumuşak bir üslup ile hitap etmektir.
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