
84  Bizimle, Allah'a iman etme, Muhammed 
-sallallahu aleyhi ve sellem-e indirilen ve onun
bize getirdiği hak ile aramızı hangi şey ayırabilir?
Hâlbuki biz peygamberler ve Allah'a itaat ederek
ve azabından korkarak onlara tabi olanlarla
birlikte Cennet'e girmeyi umud ediyoruz.
85  Allah, iman etmeleri ve hakkı itiraf 

etmelerinden dolayı onları, köşklerinin ve 
ağaçlarının altından nehirler akan ve daimi 
kalacakları Cennetlerle mükâfatlandırmıştır. İşte 
kayıtsız, şartsız hakka tabi olup, ona boyun eğen 
ihsan sahiplerinin mükâfatı budur.
86  Allah'ı ve Rasûlünü küfredenler ve Allah'ın 

Rasûlüne indirmiş olduğu âyetlerini inkâr edenler 
var ya; işte onlar alev alev yanan ateşte ebedî 
kalacak, kesinlikle ondan çıkamayacaklardır.
87  Ey iman edenler! Yiyecek, içeçek ve 

kadınlardan size mübah kılınan lezzetleri ibadet 
ve zühd amacıyla kendinize haram kılmayın. 
Allah'ın size haram kıldığı hususlarda sınırı 
aşmayın. Şüphesiz Allah sınırlarını aşanları 
sevmez. Bilâkis Allah, koyduğu sınırları aşanlara 
buğzeder.
88  Gasp ederek veya pis olarak Allah'ın haram 

kıldığı şeyden değil de helâl ve tertemiz olarak sizi 
rızıklandırdığı şeylerden yiyin. Emirlerine itaat 
ederek ve yasaklarından kaçınarak Allah'tan 
korkun. İşte kendisine iman ettiğiniz Allah O'dur. 
Allah'a olan imanınız size O'ndan korkmanızı 
gerekli kılar.
89  Ey iman edenler! Allah, boş bulunup kasıtsız 

olarak ağzınızdan çıkan yeminlerinizden dolayı 
sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ve samimiyetle içinizden gelerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu 
tutar. Yemin edip bunu dillendirdikten sonra eğer yemininden dönecek olursa, bunun keffareti olarak üç tercihten 
birisini yerine getirmesiyle üzerinden günah kalkar. Bu üç şey şunlardır: Yaşadığınız beldedeki insanların yediği 
orta halli yemekten her fakir için yarım sa' vermek kaydıyla on fakiri doyurmak ya da bu fakirleri örfen bilinen 
kurallar çerçevesinde giydirmek yahut da Mümin bir köle azat etmektir. Şayet bu üç şeyi yeminin keffareti olarak 
veremeyen kimse üç gün oruç tutarak bu yeminin keffaretini ödemiş olur. -Ey İman edenler!- İşte bu zikredilenler 
Allah adına yemin edip yerine getirmediğiniz yeminlerin keffaretidir. Yalan yere Allah adına yemin etmekten, Allah 
adına çokça yemin etmekten, yeminlerinizi yerine getirmemekten sakının. Ancak yeminlerinizi yerine getirmemek 
daha hayırlı ise hayırlı olanı yapın ve Allah'ın size yeminin keffaretini açıkladığı gibi yeminlerinizin keffaretini 
verin. Allah size helâl ve haramlarla ilgili hükümlerini açıklıyor. Umulur ki, bilmediklerinizi size öğrettiğinden 
dolayı O'na şükredersiniz.
90  Ey iman edenler! Aklı baştan gideren içki, her iki taraftan karşılık mukabilinde ki kumar, müşriklerin yanında 

yüceltmek amacıyla kurban kesilen veya onlara ibadet etmek için diktikleri taşlar, kendileri için gayp olan şeyleri 
yapmadan önce çektikleri fal okları; bunların hepsi Şeytan'ın insanlara hoş göstermeye çalıştığı bir günahtır. 
Ondan uzaklaşırsanız umulur ki, dünyada şerefli bir hayat yaşarsınız ve âhirette de Cennet nimetlerinden istifade 
edersiniz.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Temiz olan rızkı arayıp, arzulamak, pis olan şeyleri de terk etmek emredilmiştir.
2 - Kişi kalbi ile kastetmeden yaptığı yeminlerden sorumlu tutulmamıştır. Ancak kişi şunu yapacağım ya da 
yapmayacağım diye kalbi ile kesin bir şekilde azmederse bu yemininden sorumlu olur.
3 - Yemin keffareti: On yoksula yemek yedirmek veya giydirmek ya da Mümin bir köleyi azat etmek olarak 
açıklanmıştır. Eğer keffaret sahibinin bunları yapmaya gücü yetmez ise, yemin keffareti olarak bunun yerine üç 
gün oruç tutar. 4 - Allah Teâlâ'nın "şüphesiz içki..." ayeti içki hakkında inen en son âyettir ve bu içkinin haram 
olması hakkında bir nastır.
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91  Şeytan, içkiyi ve kumarı hoş göstermekle 
kalplerin arasında düşmanlık ve nefreti 
oluşturmayı, Allah'ın zikrinden ve namazdan 
uzaklaştırmayı ister. -Ey müminler!- Siz bu 
kötülüklerden vazgeçiyor musunuz? Şüphesiz 
sizin için en uygun olan davranış budur. Artık 
vazgeçiniz.
92  Dinin emrettikleriyle Allah'a ve Rasûlüne 

itaat edin, yasakladığı şeylerden de uzaklaşın ve 
muhalefet etmekten sakınınız. Eğer bundan yüz 
çevirirseniz, şunu iyi biliniz ki, Rasûlümüzün 
üzerine düşen sadece Allah'ın kendisine tebliğ 
etmesini emrettiğini ulaştırmaktır. O da kesinlikle 
tebliğde bulunmuştur. Eğer hidayet bulursanız 
kendi nefisleriniz lehinedir ve eğer kötülük 
yaparsanız kendi nefislerinizin aleyhinedir.
İçkinin yasaklanma hükmü nazil olduğunda, 
bazı Müminler içkinin yasaklanmasından önce 
Müslüman olarak ölen kardeşlerinin durumlarını 
öğrenmek istediler. Bunun üzerine şu âyet 
inmiştir:
93  Allah'a iman edip O'na yaklaşmak için salih 

amel işleyenler için içki yasaklanmadan önce 
içtiklerinden dolayı bir günah yoktur. Onlar 
haramlardan sakınmış, Allah'ın gazabından 
korkmuş, O'na iman edip, salih ameller işlemiş 
sonra da Allah'ın gözetiminde olduklarını çok 
iyi hissedip, O'nu görür gibi ibadet eder halde 
olmuşlardı. O kimseler sürekli Allah'ın kendilerini 
gördüğünü hisseder haldeydiler. Böylece Yüce 
Allah da, kendisini görüyormuşcasına ibadet eden 
kimseleri çok sever. İşte bütün bunlar Mümin 

kimseleri amelleri en güzel ve mükemmel bir şekilde yapmaya sevkeder.
94  Ey iman edenler! Siz ihramlıyken Allah sizi imtihan etmek için karadaki av hayvanlarını size doğru sürer. 

Onlardan küçük olanları ellerinizle, büyük olanları da mızraklarınızla avlayabilirsiniz. Bu imtihan, Yüce Allah'ın 
ilmine kâmil manada iman ederek hiçbir kimsenin kendilerini görmediği yerde O'ndan korkanları - kulları 
hesaba çekmek için zahiri ilimle- ortaya çıkarmak içindir. O kimseler kendisinden hiçbir amelin gizli kalmayacağı 
yaratıcısından korktuğu için avlanmaktan geri durur. Kim haddi aşıp hac veya umre için ihramlı iken avlanırsa, 
Allah'ın ona yasakladığı şeyi işleğinden dolayı kıyamet günü onun için elem verici bir azap vardır.
95  Ey iman edenler! Siz, hac ve umre için ihramlıyken karada bulunan av hayvanlarını avlamayınız. Sizden kim 

kasden av hayvanını öldürürse, avladığı hayvanın deve, sığır veya koyundan dengi olanı cezasıdır. Müslümanlar 
arasında adalet vasfını taşıyan iki kişi buna hükmeder. O ikisinin hükmü sonucunda kesilecek hayvan hedy kurbanı 
kesilip, dağıtılır. Yani, Mekke'ye gönderilir ve Harem bölgesinde kesilir yahut bu kurbanın değeri kadar yiyecek 
alınarak her fakire yarım sâ' olacak şekilde (Mekke) haremin fakirlerine dağıtılır ya da bu kimse her yarım sa'ın 
karşılığında bir gün oruç tutar. Bunların hepsi ihramlıyken av hayvanını öldürmeye kalkan kimsenin cezanın 
akıbetini tatması içindir. Yüce Allah, haram kılmadan önce geçmişte öldürülen harem bölgesinin hayvanlarını ve 
ihramlıyken insanların öldürdüklerini affetmiştir. Kim haram kılındıktan sonra tekrar bu yasağı çiğnerse, Allah 
bu muhalefetine karşılık ona azap ederek intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir. Kendisine karşı gelenden dilerse 
intikam alması O'nun mutlak güç sahibi olduğunun göstergesidir. Bu hususta O'nu hiç kimse engelleyemez.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kendisine henüz bir şey haram kılınmayan ya da bir şeyin haram kılınması 
ulaşmayan kimsenin bir sorumluluğu yoktur. 2 - Hac ve umre için ihrama girmiş kimseye karadaki av hayvanlarını 
avlaması haram kılınmış ve bu yasağı çiğnemesinden dolayı keffaretin ne olduğu beyan edilmiştir.
3 - Allah -Azze ve Celle-'nin haram kılmadaki hikmeti; kullarını imtihan etmesi ve onları arıtmasıdır. Keffaretin 
hikmeti ise, caydırmak ve alıkoymakdır.
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96  Allah size denizdeki av hayvanlarını ve sizden 
mukim ya da yolcu olanların azık olarak istifade 
etmeleri için denizin diri ve ölü olarak kıyıya 
attıklarını helâl kıldı. Hac ve umre için ihramlı 
olduğunuz müddetçe karadaki av hayvanlarını 
da haram kılmıştır. Emirlerine itaat ederek ve 
yasaklarından kaçınarak Allah'tan korkun. 
Kıyamet gününde Yüce Allah'a döneceksiniz ve 
amellerinizin karşılığını göreceksiniz.
97  Allah Kâbe'yi; Beyt-i Haram'ı insanların 

namaz, hac ve umre gibi yararlarına olan dinî 
ibadetleri, harem bölgesinde güvende olma ve 
bütün ürünlerin orda toplanması gibi dünyevî 
işleri yerine getirebilmeleri için uygun bir yer 
kılmıştır. Aynı zamanda Allah; zilkade, zilhicce, 
muharrem ve recep haram aylarını başkaları 
ile savaş etmekten emniyette olmaları için 
güvenli kılmıştır. Hac kurbanı ve Harem'e 
götürüldüğünün göstergesi olarak bu kurbanlara 
takılı olan gerdanlıklar sahiplerinin eziyete maruz 
kalmaktan emniyette olmaları içindir. Böylece 
Allah, size ihsanda bulunmuştur. Şunu iyi bilin 
ki, Yüce Allah göklerde ve yerde olanı hakkıyla 
bilendir. Ve şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla bilir. 
Bunun için koyduğu hükümler - sizin için yararlı 
şeylerin elde edilmesi ve henüz ortaya çıkmadan 
önce zararlı şeylerin de def edilmesi içindir- kulları 
için nelerin faydalı olacağını bildiğinin bir delilidir.
98  Ey insanlar! Biliniz ki Allah, kendisine asi 

olanlara karşı cezası şiddetli olandır. Kendisine 
tevbe edenlere de çok bağışlayıcı ve çok merhamet 
edendir. 99  Rasûlün görevi, Allah'ın kendisine 
tebliğ etmesini emrettiği şeyleri ulaştırmaktır. İnsanları hidayete muvaffak kılma görevi yoktur. Hidayet sadece 
Allah'ın elindedir. Allah, hidayet ve sapıklıktan açıkladığınızı ve gizlediğinizi hakkıyla bilir. Bunun karşılığını size 
verecektir. 100  -Ey Rasûl!- De ki: Kötülüğün çokluğu seni şaşırtsa bile bir şeyde bulunan kötülük ile bir şeyde 
bulunan iyilik asla eşit olmaz. Kesinlikle kötünün çok olması onun daha üstün olduğuna delil değildir. -Ey akıl 
sahipleri!- Kötü olanı terketmekle ve iyi olanı işlemekle Allah'tan sakının, umulur ki bununla Cennet'i kazanırsınız.
101  Ey iman edenler! İhtiyacınız olmayan ve dininiz ile ilgili size yardımcı olmayacak şeyleri Rasûlünüze sormayınız. 
Eğer o sorduğunuz şeylerin içinde olan zorluklar sizlere açıklanır ise bunlar sizi üzer. Şayet sormanız yasaklanan 
şeyleri, vahiy Rasûle inerken sorarsanız, sizlere bunlar açıklanır. Bu ise Allah için çok kolaydır. Kesinlikle Allah, 
Kur'an'ın bahsetmediği şeylerden sizleri sorumlu tutmayacaktır. Siz de bunları sorup araştırmayınız. Eğer onlar 
hakkında soru sorarsanız üzerinize onlarla ilgili zor hükümler iner.
102  Şüphe yok ki, sizden önce gelen bir topluluk bu konuda benzer sorular sordular. Bu sordukları sorular sebebiyle 
üzerlerine sorumluluk yüklenince onunla amel etmediler ve kâfir oldular.
103  Allah, deve, sığır ve küçükbaş hayvanları helal kılmıştır. Yoksa müşriklerin putlarına adayarak kendilerine 
haram kıldığı gibi haram kılmamıştır. (Müşriklerin haram kıldıkları) hayvanlardan bir tanesi de, bahîredir. 
Bahîre; belli sayıda yavru doğurduktan sonra kulağı kesilen deveye, sâibe; belli bir yaşa ulaştıktan sonra putlara 
bırakılan deveye, vasîle; peş peşe dişi doğuran deveye, hâm; erkek deve olup soyundan bir kaç erkek doğan deveye 
denir. Fakat kâfirler, Allah adına yalan söyleyerek ve iftirada bulunarak Yüce Allah'ın bu zikredilenleri haram 
kıldığını iddia etmişlerdir. Kâfirlerin çoğu hak ile batılın, helâl ile haramın arasını ayırt edemezler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah Teâlâ'nın emrettiği dinî nişanelerdeki asıl kural, kullar için dünyevî ve 
uhrevî yararların gerçekleşmesi ve zararların def edilmesidir. 2 - Çok olan ile övünmemek gerekir. Bir şeyin çok 
olması onun helâl ve temiz olduğuna delil sayılmaz. Ancak delil, şer'î hükümlerde aranır. 3 - Sorulacak sorunun 
belirli çerçevede sorulması, soru soran kimsenin dikkat etmesi gereken edep kurallarındandır. İhtiyacı olmayan ve 
amacı olmayan meselede soru sormak uygun değildir. 4 - Müşrikler kendilerince uydurarak, bâhira, sâibe, vâsîle 
ve hâm gibi hayvanları haram saymışlardır. Onların bu tutumları zemmedilmiştir.
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104  Bazı hayvanları haram kıldı diyerek Allah'a 
yalan yere iftira atanlara; Allah'ın indirdiği 
Kuran'a ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-
'in sünnetine gelin ki, helâli haramdan ayırt 
edebilin denildiği zaman; "Bize atalarımızdan 
miras olarak aldığımız inanç, sözler ve fiiller 
yeter" diyerek cevap verdiler. Ataları hiçbir şey 
bilmiyor ve hak yolu da bulamazken bu onlara 
nasıl yeterli olur? Onlara ancak kendilerinden 
daha cahil ve daha sapık olanlar tabi olur. 
Şüphesiz onlar sapık cahillerdir.
105  Ey iman edenler! Siz kendinizden 
sorumlusunuz! Sürekli kendi nefislerinizi ıslah 
edecek faydalı şeyleri yapınız. Bu durumda 
doğru yoldan sapan kimse sizin davetinize 
karşılık vermese bile size zarar veremez. Siz hak 
ve hidayet yolunda olursanız, iyiliği emredip 
kötülükten alıkoymanız doğru yolda olduğunuzun 
göstergesidir. Kıyamet günü dönüşünüz yalnızca 
Allah'adır. Dünyada yaptıklarınızı size haber 
verecek ve bunlardan dolayı karşılığınızı 
verecektir.
106  Ey iman edenler! Eğer biriniz ölüm 
alametlerinden birisini gördüğünde 
Müslümanlardan iki adaletli kişiyi vasiyetine şahit 
tutsun veya ihtiyaç olduğunda müslümanlardan 
olmayan kâfirlerden iki kişiyi şahit tutsun. 
Eğer yolculuğa çıkarsanız ve size ölüm gelip 
çatarsa ve eğer şahit tutulandan bir şüphe 
hissederseniz herhangi bir namazın ardından 
o ikisini alıkoyarsınız. Onlar da: "Akraba da 
olsa, şahitliğimizi hiçbir karşılığa satmayız ve 

hiçbir akrabamızı kayırmayız" diye Allah adına yemin ederler ve Allah için üstlenmiş oldukları şahitliklerini de 
gizlemezler. Eğer gizlerlerse Allah'a karşı gelen günahkârlardan olurlar.
107  Eğer o ikisine yemin ettirildikten sonra yapmış oldukları yeminlerinde ve şahitliklerinde yalancı oldukları veya 
hainlikleri ortaya çıkarsa o zaman ölen kimseye yakın olan iki akrabası hak olanı yerine getirmek için şahitlik 
ya da yemin ederler. Bu iki akraba yemin ederek, o iki kişi hakkında onların yalancı ve hain olduklarına dair 
yaptığımız şahitlik onların yaptığı şahitlikten ve yalan yere yemin etmelerinden daha doğrudur derler. Biz yalan 
yere yemin etmedik. Eğer biz yalan yere şahitlk yaparsak o zaman Allah'ın sınırlarını aşan zalimlerden oluruz.
108  Şahitliklerinden şüphe duyulan kimselerden, namazın akabinde yemin etmelerini istemek ve şahitliklerini 
reddetmek (korkusu) onların doğruluk üzere dinin kendilerinden istediği şekilde şahitlik yapmalarına daha 
yakındır. Bundan dolayı şahitliklerinde herhangi bir şey değiştiremez, tahrif edemez ve hainlik yapamazlar. 
Böylece mirasçıların yemin etmesiyle kendi yalanlarının ortaya çıkıp, rezil olmaktan korkma endişesi onları yalan 
söylemekten uzak tutar. Şahitlikte ve yeminde ihanet etmeyi ve yalan söylemeyi terk ederek Allah'tan korkun. 
Emredildiğiniz şeyleri kabul ederek dinleyip, kulak verin. Allah kendi itaatının dışına çıkanları muvaffak etmez.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Eğer kul, kendisini Allah'a itaat etmeye ve gücü yettiği ölçüde iyiliği emredip kötülükten yasaklamaya yükümlü 
tutarsa, bundan sonra hiçbir kimsenin sapıklığı ona zarar vermez. Başkaları yüzünden özellikle de doğru yoldan 
sapmış olanlardan hesaba çekilmez.
2 - Vasiyetin adaletli şahitler huzurunda yazılıp, korunma altına alınması teşvik edilmiştir.
3 - Şahitlere vasiyet hakkında soru sormanın dinî şekli beyan edilmiştir.
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109  Ey insanlar! Kıyamet gününde Allah'ın bütün 
rasûlleri toplayacağı o günü hatırlayın. Yüce 
Allah onlara şöyle buyurur: "Sizleri kendilerine 
göndermiş olduğum ümmetleriniz size ne cevap 
verdiler?". Onlar da cevabı Allah'a bırakarak 
şöyle dediler: "Bizim bir bilgimiz yoktur, 
-Rabbimiz- bunun ilmi sadece sana mahsustur. 
Şüphesiz sen gaybı en iyi bilensin."
110  Hani Yüce Allah'ın İsa -aleyhisselam-'a hitap 
ederek: Ey Meryemoğlu İsa! Seni babasız olarak 
yarattım. Annen Meryem aleyhasselam-'ı çağında 
yaşayan kadınlardan üstün tuttum ve seni Cibril 
-aleyhisselam-'la destekledim. Sana bahşetmiş 
olduğum bütün bu nimetlerimi an! demişti. Sana 
bahşettiğim nimetlerden bazıları şunlardır; 
kundaktayken- insanları Allah'a davet ederek 
konuşmuştun. Ardından seni orta yaştayken elçi 
olarak gönderdim sen de insanlarla konuşarak 
onları dine davet ettin. Sana yazı yazmayı öğrettim. 
Musa -aleyhisselam-'a indirilen Tevrat'ı ve sana 
indirilen İncil'i öğrettim. Sana şeriatın sırlarını, 
faydalarını, hikmetlerini öğrettim. Çamurdan 
kuş şekli yapıyor, sonra ona üflüyordun da 
canlanıp kuş oluyordu. Sen anasından kör olarak 
doğanlara şifa veriyordun, alaca hastalığına 
yakalanmış kimseye şifa oluyordun ve hastalıklı 
derisi iyileşiveriyordu. Yüce Allah'a ölülerin 
dirilmesi için ettiğin dua ile ölüleri diriltiyordun. 
Bunların hepsi benim iznim ile oluyordu. 
Bahşettiğim nimetlerimden bir tanesi de apaçık 
mucizelerle kendilerine geldiğinde seni öldürmek 
isteyen İsrailoğulları'nı senden uzaklaştırdım. 
Onlardan bazısı bunları küfredip şöyle dediler: İsa'nın getirdikleri apaçık sihirden başka bir şey değildir.
111  Ey İsa! Havarilere Allah'a ve İsa -aleyhisselam-'a iman etmelerini ilham ederek onları sana yardımcı olmalarını 
kolaylaştırdığım zamanki nimetimi hatırla! Onlar bu çağrıma itaat ettiler ve icabet ederek: "İman ettik, Ey 
Rabbimiz! Sana teslim olduğumuza ve emirlerine uyduğumuza şahit ol!" dediler.
112  Hani havariler: "Sen Rabbine dua ettiğinde O gökten bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. Bunun üzerine 
İsâ -aleyhisselam- onlara: Allah'tan korkmalarını emredip talep ettikleri sofradan vazgeçmelerini isteyerek cevap 
verdi. Zira bu onlar için bir fitne olabilirdi. Onlara: "Eğer müminler iseniz rızık talebinde Rabbinize tevekkül 
edin." dedi.
113  Havariler, İsâ'ya: Bu sofradan yemek istiyoruz. Böylece Allah'ın mükemmel kudreti ile kalplerimiz mutmain 
olsun. Muhakkak ki sen O'nun rasûlüsün. Biz kesin olarak biliyoruz ki, sen Allah'ın katından getirdiğinde bize 
doğru söyledin. İnsanlardan bu sofrada hazır bulunmayanlar için şahitlik etmek istiyoruz, demişlerdi.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah'ın kıyamet günü önemli ve hakir olan bütün yaratılmışları bir araya toplayacağının ispatı vardır.
2 - Mesih -aleyhisselam-'ın beşer olduğunun ispatı vardır. Ayrıca ölüyü diriltmek, anadan doğma körü ve alacanın 
derisini iyileştirmek gibi somut mucizelerin hepsini Allah'ın onun eliyle uyguladığının ispatı da vardır.
3 - Peygamberler tarafından ortaya konulan mucizelerin açıktan icra edilmesindeki maksadın; onlara tabi olanları 
teyit etmek, muhalif olanları da delil ile susturmak olduğu beyan edilmiştir. Şüphesiz göstermiş oldukları mucizeler 
kendi istekleri ile değil, bilâkis Allah'ın izni ile meydana gelir.
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114  İsa onların bu taleplerini kabul ederek 
Allah'a şöyle dua etti: Rabbimiz, gökten bize bir 
yemek sofrası indir. Onu bize indirdiğin günden 
itibaren, sana olan şükrümüzü tazim edeceğimiz 
bayram günü edinelim. Senin vahdaniyetine ve 
gönderdiklerinin doğruluğuna delalet eden apaçık 
bir mucize olur. Sana ibadet etmemize yardımcı 
olacak rızıkla bizi rızıklandır. Ey Rabbimiz! Sen 
rızık verenlerin en hayırlısısın.
115  Yüce Allah İsa -aleyhisselam-'ın duasına icabet 
etti ve şöyle buyurdu: Ben istemiş olduğunuz bu 
sofrayı size indireceğim. Kim bu sofra indikten 
sonra küfrederse, kendi nefsinden başkasını 
suçlamasın ve ben onu hiç kimseye yapmadığım 
şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Çünkü 
bu kimse apaçık mucizeleri görmüştür. Onun 
küfrü inadî bir küfürdür. Nihayet Allah vaadini 
gerçekleştirerek onlara sofrayı indirmiştir.
116  Kıyamet günü Yüce Allah'ın Meryemoğlu İsa 
-aleyhisselam-'a hitap ederek: "Ey Meryemoğlu 
İsa! Beni ve annemi Allah'tan başka iki mabud 
olarak edinin! diye insanlara sen mi söyledin?" 
dediği zamanı hatırla! İsa Rabbini tenzih ederek 
şöyle cevap verdi: Onlara haktan başka bir şeyi 
söylemem bana yakışmaz. Eğer ben böyle söylemiş 
olsaydım, kesinlikle sen bunu bilirdin. Çünkü 
hiçbir şey sana gizli kalmaz. Sen benim nefsimde 
gizlediğim şeyi bilirsin, ama ben ise senin nefsinde 
olanı bilmem. Şüphesiz sen tek başına her gizli ve 
açık olanı bilensin.
117  İsa Rabbine şöyle dedi: "Rabbim ben 
insanlara sadece senin bana söylememi emrettiğin 

ibadette yalnız seni birlemelerinin dışında bir şey söylemedim. Ve ben onların arasında bulunduğum sürece onların 
söylediklerini gözeten idim. Benim onların arasındaki, süremi sona erdirip beni göğe diri olarak yükseltiğinde, ey 
Rabbim! Onların amellerini gözetleyen sadece Sen vardın. Sen her şeye şahitsin, sana hiçbir şey gizli kalmaz. Ne 
benim onlara söylediklerim ve ne de benden sonra onların söylemiş oldukları sana gizli kalmaz."
118  Ey Rabbim! Eğer onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır ve onlara istediğini yaparsın. Eğer 
onlardan iman edenlere mağfiret edip bağışlarsan, seni bundan hiçbir şey engelleyemez. Çünkü sen kendisine 
kimsenin galip gelemediği mutlak güç sahibi ve takdir ettiğinde hikmet sahibisin.
119  Allah İsa -aleyhisselam'a şöyle buyurur: İşte bugün niyetleri, amelleri ve sözleri doğru olanlara doğruluklarının 
fayda vereceği bir gündür. Onlar için köşklerinin ve ağaçlarının altından nehirler akan cennetler vardır. Onlar o 
cennetlerde ebedi ikamet ederler. Onlara ölüm gelip çatmaz. Allah onlardan razı olur ve onlara ebediyen öfkelenip 
gazaplanmaz. Nail olmuş oldukları kesintisiz nimetlerden dolayı onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bu mükâfat 
ve onlardan razı olması büyük bir başarıdır. Bu başarının eşi benzeri yoktur.
120  Göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah'ındır. O, o ikisini yaratan ve işlerini idare edendir. Göklerdeki ve yerde 
bulunan bütün yaratılmışların mülkü O'nundur. O'nun gücü her şeye yeter. Hiçbir şey O'nu aciz bırakamaz.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Apaçık deliller kendisine ikame edildikten sonra inat ve küfrüne devam eden kimseyi Allah Teâlâ tehdit 
etmektedir.
2 - Mesih -aleyhisselam- Hristiyanların iddia ettiği gibi Allah ya da Allah'ın oğlu yahut rububiyet ve uluhiyet 
iddiasında bulunmaktan uzaktır.
3 - Şüphesiz Allah, kıyamet gününde insanların önderlerini ve şerefli rasûllerini sorguya çekecektir. Makam olarak 
onlardan aşağı durumda olanların durumu nicedir?
4 - Kıyamet gününde doğru olanların derecesinin yüksek oluşu, Allah Teâlâ'nın doğru olanları övmesi ve doğruluğun 
sahibine faydalı olması beyan edilmiştir.
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En'âm Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Aklî deliller ile, tevhid akidesi açıklanmış ve şirkî 
inanışlar geçersiz kılınmıştır.

 C Tefsîr:
1  Mutlak kemal ile nitelendirip vasıflandırmak, 

sevgiyle birlikte üstün güzellikler ile senada 
bulunmak, gökleri ve yeri geçmiş bir benzeri 
olmadan yaratan Yüce Allah için sabittir. Geceyi 
ve gündüzü birbirlerini peşpeşe takip eder 
bir şekilde yaratmıştır. Geceyi karanlık için 
ve gündüzü de aydınlık için yaratmıştır. Buna 
rağmen küfredenler başkalarını O'na denk 
tutuyor ve onları Rablerine ortak kılıyorlar.
2  -Ey insanlar!- Her noksanlıktan münezzeh 

olan Allah, babanız Âdem -aleyhisselam-'ı 
çamurdan yarattığı zaman sizi de ondan yarattı. 
Sonra, her noksanlıktan münezzeh olan Allah, 
dünya hayatında ikamet etmeniz için bir ecel tayin 
etti. Bir de O'nun katında tekrar dirilmeniz için 
belirli bir ecel (kıyamet günü) vardır ve O'ndan 
başkası onu bilmez. Sonra siz her noksanlıktan 
münezzeh olan Allah'ın sizi yeniden diriltmesine 
kadir olduğunda şüphe ediyorsunuz.
3  O -Subhanehu ve Teâlâ- göklerde ve yerdeki 

tek hak mabudtur/ilahtır. Hiçbir şey O'na gizli 
kalmaz. O sizin gizlemiş olduğunuz niyetlerinizi, 
söylemiş olduğunuz sözlerinizi ve amellerinizi 
de bilir. Bunlardan açığa vurduğunuzu da bilir. 
Yapmış olduklarınızın karşılığını size verecektir.
4  Müşriklere, Rableri tarafından ne kadar delil gelse aldırış etmeden terk ederler. Şüphesiz onlara Allah'ın 

birliğini gösteren apaçık ve kesin deliller geldi. Rasûllerinin doğruluğuna delalet eden nice mucizeler geldi. Buna 
rağmen umursamadan yüz çevdiler. 
5  Onlar kendilerine sunulan apaçık ve kesin delillerden yüz çevirdiler. Doğrusu onlar bunlardan daha açık 

olandan da yüz çevirdiler. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Kur'an'dan getirdiklerini yalanladılar. 
Kıyamet gününde azabı gördüklerinde kendilerine gelen hak ile alay etmenin ne olduğunu bilecekler.
6  Bu kâfirler, Allah'ın zalim ümmetleri helak etmesindeki, sünnetini bilmiyorlar mı? Kesinlikle Allah, onlardan 

önce birçok ümmetleri helâk etmişti. Yeryüzünde, güç, kuvvet ve devamlı kalma, sebeplerinden verdiği şeyleri bu 
kâfirlere vermedi. Üzerlerine bol bol yağmurlar yağdırmıştı. Onların evlerinin altından nehirler akıtmış olmasına 
rağmen Allah'a isyan ettiler. Allah işlemiş oldukları isyanları sebebiyle onları helâk etti ve onların ardından başka 
ümmetler yarattı.
7  Ey Rasûl! Şayet biz sana kağıt üzerinde yazılı bir kitap indirmiş olsaydık, onlar da o kitabı gözleriyle görseler 

ve elleriyle tutup dokunsalardı; yine de inat ve inkâr ederek ona iman etmezlerdi. Senin bu getirdiğin apaçık bir 
sihirden öte değildir ve ona asla iman etmeyeceğiz, derlerdi.
8  Bu kâfirler; "Eğer Allah, Muhammed ile beraber bizimle konuşan bir melek indirseydi ve onun rasûl olduğuna 

şahitlik etseydi iman ederdik" dediler. Eğer biz onların istedikleri vasıfta bir melek indirseydik, iman etmediklerinde 
onları mutlaka helak ederdik. Melek indiğinde tevbe etmeleri için de onlara izin verilmezdi.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kâfirlerin inadı çok şiddetlidir. Somut delillerle kendilerine hüccet ikame 
edilmesine rağmen küfürlerinde ısrarcı oldukları beyan edilmiştir. 2 - Allah Teâlâ'nın geçmiş ümmetleri helak 
etmesindeki sebebi anlamak için sünnetini iyice düşünüp taşınmak ve ondan sakınmak gerekir.
3 - Allah'ın kullarına olan merhametinden birisi de onlara meleklerden bir rasûl göndermemesidir. Çünkü onlara 
meleklerden bir rasûl iner ise kendilerine tevbe etmeleri için mühlet verilmezdi.
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9  Şayet kendilerine göndermiş olduğumuz 
rasûlü melek kılsaydık, onu bir adam şeklinde 
kılardık ki, böylece onu dinler ve ondan 
öğrenirlerdi. Ancak bunu Allah'ın asıl suretinde 
yaratmış olduğu melek ile yapamazlardı. Eğer 
o meleği insan şeklinde göndermiş olsaydık 
hakkında yine şüpheye düşmüş olurlardı.
10  Eğer bunlar seninle beraber bir meleğin 

indirilmesini istemekle alay ediyorsalar. Senden 
önce gelen ümmetler de rasûlleri ile alay ettiler. 
Korkutuldukları zaman inkâr ve alay ettikleri 
azap onları çepeçevre kuşattı.
11  -Ey Rasûl!- Bu yalanlayıp alay edenlere de 

ki: Yeryüzünde geziniz; sonra Allah'ın rasûllerini 
yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğunu 
düşünüp taşının. Güçlü ve dayanıklı olmalarına 
rağmen başlarına Allah'ın azabı gelmiştir.
12  Ey Rasûl! Onlara de ki: Göklerin, yerin ve ikisi 

arasındaki bulunanların mülkü kimindir? De ki: 
Hepsinin mülkü Allah'ındır! O, kullarına rahmet 
etmeyi lütuf olarak kendi üzerine yazmıştır. 
Onları günahları sebebi ile cezalandırmada acele 
etmez. Eğer tevbe etmezlerse kıyamet gününde 
hepsini bir araya toplayacaktır ve bu günde hiç 
şüphe yoktur. Kendilerini Allah'a küfrederek 
hüsrana uğratanlar iman etmez ve kendilerini 
hüsrandan kurtaramazlar.
13  Gecenin ve gündüzün içinde barınan her 

şeyin mülkü yalnızca Allah'a aittir. O bütün 
söylediklerini hakkıyla işiten, yaptıklarını 
hakkıyla bilendir ve yapmış olduklarının 
karşılığını onlara verecektir. 14  -Ey Rasûl!- 

Allah ile birlikte putlara ve başkalarına ibadet eden müşriklere de ki: Allah'tan başka bir yardımcı ve dost edinip, 
ondan yardım istemek akıl kârı mıdır? Önceden bir benzeri olmadan gökleri ve yeri yaratan O dur. O kullarından 
istediğine rızık verendir ve kullarından hiçbiri O'nu rızıklandıramaz. O kullarına hiçbir şekilde muhtaç olmaz. 
Ancak kulları kendisine muhtaçdır. -Ey Rasûl!- De ki: Şüphesiz Rabbim -Subhanehu ve Teâlâ- bana bu ümmetten 
ilk olarak Allah'a itaat eden ve boyun eğen olmamı emretti ve bana O'na başkalarını şirk koşanlardan olmamı 
yasakladı. 15  -Ey Rasûl!- De ki: Bana yasaklamış olduğu şirk ve diğer günâhları işlemekten ya da bana emretmiş 
olduğu iman ve itaat etmeyi terk etmekten ve beni kıyamet günü büyük bir azapla azaplandırmasından korkarım.
16  Allah, kıyamet gününde kimden azabı uzaklaştırırsa; o kişi Yüce Allah'ın kendisine merhamet edip, kurtardığı 

kimsedir. Azaptan kurtulmak eşi benzeri olmayan apaçık bir kurtuluştur.
17  -Ey Âdemoğlu!- Eğer sana Allah'tan bir zarar dokunursa, Allah'tan başkası o zararı giderecek değildir. Eğer 

Allah'tan sana bir hayır dokunursa bunu da engelleyecek yoktur. O'nun lütfunu kimse geri çeviremez. O'nun her 
şeye gücü yeter ve hiçbir şey O'nu aciz bırakamaz.
18  O, kullarına galip gelen, onlara boyun eğdiren ve hiçbir şeyin aciz bırakamayacağı şekilde her yönde kullarından 

yüksek ve yüce olandır. Hiç kimse O'nu mağlup edemez. Bütün mahlûkatı O'na boyun eğer. Allah -Subhanehu ve 
Teâlâ- kendisine yaraşır bir şekilde kullarının üzerindedir. O yarattıklarında, şeriatında ve idaresinde hüküm ve 
hikmet sahibidir. Her şeyden haberdar olandır, hiçbir şey O'na gizli kalmaz.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah Teâlâ'nın göndermiş olduğu tüm rasûller kendi toplumlarının içinden 
gönderilmiştir. Bunun hikmeti ise; onları dinleme, anlama ve kabul etmeleri içindir.
2 - Önceden gelip geçmiş ümmetler isyan etmedeki sünnetlerini tekrarladıklarında, buna karşılık Allah Teâlâ'nın 
cezalandırma sünneti de tekrarlanır. Burada insanlar bu konuyu düşünüp taşınmaya davet edilmiştir.
3 - Günah işlemekten ve onun sonuçlarından korkmak gerekir. 4 - Şüphesiz beşerin başına gelen belayı Allah'tan 
başkası kaldıramaz. Şüphesiz başlarına gelen hayırları Allah'tan bir başkası engel olamaz. Allah'ın lütfunü hiçbir 
kimse geri çeviremez ve nimetine de hiçbir kimse engel olamaz.
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19  -Ey Rasûl!- Seni yalanlayan müşriklere de 
ki: Benim doğruluğuma ve sadıklığıma hangi 
şeyin şahitliği daha ulu ve daha büyüktür? De ki: 
Allah benim sadık olduğuma en büyük ve en yüce 
şahittir. O benim ile sizin arasında şahittir. Benim 
size getirdiğimi ve sizin de cevap vereceğinizi 
hakkıyla bilir. Muhakkak Allah, bana bu 
Kur'an'ı sizi, insanlardan ve cinlerden kendisine 
ulaşan kimseleri korkutmam için vahyetti. -Ey 
müşrikler!- Kesinlikle siz Allah ile beraber başka 
ilahların olduğuna iman ediyorsunuz. -Ey Rasûl!- 
De ki: Sizin kabul ve tasdik ettiğiniz batıl şeylere 
asla şahitlik etmem. Allah tek bir ilâhtır ve O'nun 
hiçbir ortağı yoktur. Muhakkak ki ben O'na ortak 
koştuklarınızdan beriyim.
20  Kendilerine Tevrat'ı verdiğimiz Yahudiler ve 

İncil'i verdiğimiz Hristiyanlar, kendi oğullarını 
başkalarının çocuklarından ayırıp tanıdıkları 
gibi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'i de 
tam olarak tanırlar. İşte onlar kendi nefislerini 
Cehennem'e sokarak hüsrana uğratanlardır. İşte 
asıl inanmayanlar onlardır.
21  Allah'a ortak isnat edip, Allah ile birlikte 

ona ibadet eden ya da rasûllerine indirdiği 
ayetleri yalanlayan kimseden daha zalimi yoktur. 
Muhakkak Allah'a bir ortak isnat ederek ve 
âyetlerini yalanlayarak zulmedenler eğer tevbe 
etmezlerse kesinlikle hiçbir zaman kurtuluşa 
eremezler.
22  Kıyamet gününde onların hepsini 

toplayacağımızı ve hiçbirini bırakmayacağımızı 
an! Sonra, Allah ile birlikte başkalarına ibadet 
edenlere diyeceğiz ki: "Hani yalan yere Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarınız nerede?"
23  Bu imtihandan sonra sunmuş oldukları mazeretleri ancak ibadet ettikleri ilahlarından teberri etmeleri olacaktır. 

Yalan söyleyerek: "Vallahi Rabbimiz biz dünyada sana ortak koşanlar olmadık! Bilakis sana iman etmiştik ve seni 
birliyorduk! derler"
24  -Ey Muhammed!- Onların şirki kendilerinden uzak sayarak kendilerini nasıl yalanladıklarına bir bak. Dünya 

hayatında Allah'a ortak uydurdukları ilâhları onları yüzüstü bırakıp kaybolup gitti.
25  -Ey Rasûl!- Kurân'ı okuduğun zaman müşriklerin içerisinden sana kulak verip dinleyenler vardır. Fakat 

dinlediklerinden faydalanmazlar. Çünkü biz kalpleri üzerine perdeler koyduk ki inatları ve yüzçevirmelerinden 
dolayı Kur'an'ı anlamasınlar ve kulaklarına da faydalı olanı duymamaları için ağırlık koymuşuzdur. Her ne kadar 
hakkı gösteren apaçık deliller ve net kanıtlar görseler bile ona iman etmezler. Hatta sana geldiklerinde batıl ile 
hakkı tartışarak şöyle derler: Senin bu getirdiğin geçmişlerin kitaplarındaki alıntılardan başka bir şey değildir.
26  Onlar hem insanları rasûle iman etmekten alıkoyar hem de kendileri uzak dururlar. Ondan faydalanacak 

kimseyi bırakmaz ve kendileri de ondan faydalanmazlar. Bu yaptıklarıyla ancak kendilerini helâk ederler ve bu 
yaptıklarının onları helâka sürüklediğinin farkında da değildirler.
27  -Ey Rasûl!- Kıyamet gününde onlar, ateşe sunuldukları zaman hayıflanarak: "Ah keşke dünyaya geri 

gönderilsek de bir daha Allah'ın âyetlerini yalanlamasak ve Allah'a iman edenlerden olsak dedikleri zaman kötü 
hallerinin ne kadar ilginç olduğunu bir görseydin.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Kur'an ile gönderilmesindeki hikmet beyan edilmiştir. Bunun amacı 
tebliğ etmek ve beyan etmektir. Bunların en önemlisi ise Allah'ın birliğine davet etmektir.
2 - Allah Teâlâ hakkında ileri sürülen ortaklar yok sayılarak, bu hususta müşriklerin iftiraları çürütülmüştür.
3 - İnkâr ve küfretmelerine rağmen Yahudilerin ve Hristiyanların Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i 
tanıdıkları beyan edilmiştir.
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28  Dünyaya tekrar geri gönderilmeleri halinde 
iman edecekleri asla doğru değildir. Azaları 
onların aleyhine şahitlik edince (Vallahi 
müşriklerden değildik) sözleri ile önceden 
gizlemiş oldukları şey ortaya çıkmıştır. Şayet 
tekrar dünyaya döndürülmeleri takdir edilirse, 
tekrar yasaklandıkları şirk ve küfür fiillerine 
dönerlerdi. Onların tekrardan döndükleri zaman 
iman edeceklerine dair vermiş oldukları sözleri 
yalandır.
29  Bu müşrikler: "Yaşadığımız bu hayattan 

başka bir hayat yoktur ve bizler hesap için tekrar 
diriltilecek de değiliz." derler.
30  -Ey Rasûl!- Yeniden dirilmeyi inkar edenler 

Rablerinin huzurunda durduruldukları ve 
Allah'ın onlara; "Bu dirilme sizin yalanladığınız 
hak, sabit olan üzerinde hiçbir şek ve şüphe 
olmayan tekrardan dirilme değil mi?" dediği 
zaman onların içinde bulunduğu kötü hallerini 
bir görseydin. Onlar da: "Bizi yaratan Rabbimize 
yemin olsun ki yeniden dirilme haktır, üzerinde 
şek şüphe bulunmayan gerçektir." derler. Bunun 
üzerine Yüce Allah onlara şöyle buyurur: "Bu 
günü inkâr etmenizden dolayı tadın azabı! Çünkü 
siz, bu günü dünya hayatınızda yalanlıyordunuz.
31  Muhakkak ki ölümden sonra dirilmeyi 

yalanlayanlar ve kıyamet gününde Allah'ın 
huzuruna durmayı uzak görenler hüsrana 
uğramışlardır. Kıyamet önceden bir bilgi ve uyarı 
olmadan ansızın onların başına geldiği zaman 
şiddetli pişmanlıktan; "Allah'a karşı küfür 
işleyerek yaptığımız kusurlardan ve ahiret gününe 

hazırlık yapmadığımızdan dolayı hayal kırıklığına uğradığımız için bize yazıklar olsun!" derler. Sırtlarında da 
günahlarını taşırlar. Bilesiniz ki, o yüklendikleri ve taşıdıkları şey ne kadar da kötüdür. 32  Dayanıp güvendiğiniz dünya 
hayatı, Allah'ı razı edecek bir amel yapmayan için ancak oyun ve aldatmadan başka bir şey değildir. Ahiret hayatı ise 
Allah'ın emrettikleri iman ve taatları yerine getiren ve yasakladığı şirk ve günahlardan sakınan muttakiler için daha 
hayırlıdır. Ey müşrikler! İman edip salih ameller işleme hususunda hâlâ akıl etmez misiniz? 33  Ey Rasûl! Zahirde 
onların seni yalanlamasının seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Bilesin ki, onlar senin güvenilirliğini ve doğruluğunu 
çok iyi bildikleri için kendi nefislerinde yalanlamazlar. Onlar öyle zalim bir toplumdurki, senin durumunu açıktan 
inkâr ederken kendi iç dünyalarında senin kim olduğunu çok iyi bilirler. 34  Onların seni yalanlamaları sadece sana 
özel değildir. Muhakkak senden önceki rasûller de yalanlandılar ve kavimleri onlara eziyet etti. Kendilerine Allah'tan 
yardım gelinceye kadar bunlara karşı Allah yolunda cihad ederek ve davette sabır göstererek göğüs gerdiler. Allah'ın 
yazmış olduğu zaferi hiçbir kimse değiştiremez. Nitekim Yüce Allah zaferi rasûllerine vadetmiştir. -Ey Rasûl!- Senden 
önce gönderilen rasûllerin haberleri ve kavimlerinin onlara neler çektirdikleri ve Yüce Allah'ın onların düşmanlarını 
helâk ederek zafer bahşetmesi sana ulaşmıştır. 35  -Ey Rasûl!- Eğer getirmiş olduğun hakka karşı seni yalanlamaları 
ve yüz çevirmeleri sana ağır geliyor ise, gücün yettiği takdirde yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin 
bir merdiven bul ve seni desteklediğimiz (mucizelerin) dışında onlara istedikleri mucizeyi getir. Allah dileseydi, onları 
elbette senin getirmiş olduğun hidayetin üzerine toplardı. Fakat O derin bir hikmet sebebi ile bunu istemedi. Öyleyse 
bu durumla ilgi cahillerden olma. Sakın iman etmemelerinden dolayı kendini üzüntüyle yıpratma.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah Teâlâ'nın, kıyamet meydanında ibadet eden ve ibadet edilenleri, tabi olanlarla 
tabi olunanları birbirleri hakkında şahitlik yapmaları için bir araya toplaması O'nun adaletli olmasındandır. 2 - 
Kur'an'ı her dinleyen ondan istifade edemez. Belki kalbinin mühürlenmesi ya da faydalanmasını engelleyecek sağırlık 
ve benzeri gibi engeller bulunabilir. 3 - Müşriklerin açıktan yalanlamalarına rağmen, kendi nefislerinde Peygamber 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğruluğunu bildikleri beyan edilmiştir. 4 - Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-
'in karşılaştığı yalanlama sadece ona özel değildir. Dolayısıyla bu hususunda kendisi teselli edilip, gönlü alınmıştır. 
Bilâkis yalanlama müşriklerin önceki peygamberlere karşı izledikleri bir yöntemleridir.
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36  Senin sözünü işitip anlayanlar getirdiğini kabul 
ederek sana icabet eder. Kâfirler ise ölüdürler, bu 
hususta bir değeri yoktur. Muhakkak ki kalpleri 
ölüdür. Allah ölüleri kıyamet günü tekrardan 
diriltir, sonra yaptıklarının karşılığını almak için 
yalnızca O'na döndürülürler.
37  Müşrikler iman etmeme hususunda inat 

ederek ve sürekli erteleyerek şöyle dediler: 
"Getirdiklerinin doğru olduğunu ispat etmek için 
Muhammed'e Rabbi katından mucize indirilseydi 
ya!" -Ey Rasûl!- De ki: Allah, onların istediğine 
göre bir mucize indirmeye elbette kadirdir. Fakat 
mucize indirilmesini talep eden müşrikler, Allah 
Teâlâ'nın mucizeyi onların istediklerine göre 
değil kendi hikmetine uygun şekilde indireceğini, 
bilmezler. Zira O istedikleri mucizeyi indirse ve 
ardından onlar da yine iman etmezlerse onları 
helâk edecektir.
38  -Ey Ademoğlu!- Yeryüzünde hareket eden 

her canlı ve gökyüzünde uçan her kuş yaratılma 
ve rızık husunda sizin gibi bir türdür. Biz (Levh-i 
Mahfuz'da) hiçbir şeyi eksik bırakmadık ve 
her şeyi kayda geçirdik. Hepsinin ilmi Allah 
katındadır. Sonra kıyamet gününde aralarında 
hükmedilmek üzere toplanıp Rablerinin 
huzuruna getirileceklerdir. Herkesin hak ettiği 
karşılığı verilecektir.
39  Âyetlerimizi yalanlayanlar; duymayan 

sağırlar, konuşamayan dilsizler gibidir. Bununla 
birlikte onlar karanlıkta da göremezler. Bu halde 
olan hiç hidayet bulabilir mi? Allah insanlardan 
kimleri saptırmak isterse saptırır ve kimlere 
hidayet etmek isterse de onları hiçbir eğriliği olmayan dosdoğru yola yönelterek hidayet üzerine kılar.
40  -Ey Rasûl!- Bu müşriklere de ki: Haydi söyleyin bakalım, şayet Allah'ın azabı size gelse ya da geleceği size 

vadedilen kıyamet kopsa, eğer ibadet ettiklerinizin fayda sağlayıp zararı def etti iddianızda sadıklar iseniz, o vakit 
sizin başınıza gelen bela ve sıkıntıların giderilmesini Allah'tan başkasından talep eder misiniz?
41  Gerçekten o vakit sizi yaratan Allah'tan başkasına dua etmezsiniz. Sizin üzerinizden belayı O def eder, zararı 

ve sıkıntıyı kaldırır. Çünkü O, bunun sahibi ve buna gücü yetendir. Allah'a ortak koştuğunuz mabutlarınızı ise 
terkedersiniz. Çünkü onların bir fayda ve zarar vermediklerini iyi bilirsiniz.
42  -Ey Rasûl!- Andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Onları yalanladılar, onların 

getirdiklerinden yüz çevirdiler. Biz de onları şiddetli fakirlik, bedenlerine zarar veren hastalıklıklara uğrattık ki, 
Rablerine boyun eğip yalvarsınlar.
43  Hiç olmazsa azabımız kendilerine gelince Allah'ın onlardan azabı kaldırması için boyun eğip yalvarsalardı, 

biz de onlara rahmet etseydik. Ancak onlar bunu yapmadı. Bilâkis kalpleri katılaştı, başlarına gelenden ibret alıp 
ders çıkarmadılar. Şeytan onlara yaptıkları küfrü ve günahları güzel gösterdi. Onlar da bulundukları hal üzerine 
devam ettiler.
44  Şiddetli fakirlik ve hastalıklarla kendilerine verilen öğütleri terk edip Allah'ın emirleri ile amel etmediklerinde, 

onlara rızık kapılarını açarak istidracta bulunduk. Fakirlikten sonra zenginlikleri, hastalıktan sonra onların 
bedenlerini sağlığa kavuşturduk. Ancak onlar kibirlendiler. Kendilerine verilen nimetlerle saşkınlığa kapıldılar ve 
azabımız aniden gelip onları yakaladı. Neye uğradıklarını bilemediler, umut ettikleri şeyde ümitsizliğe kapıldılar.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kâfirler, ölülere benzetilmiştir. Çünkü gerçek hayat, kalbin hakkı kabul etmesi ve 
hidayet yoluna tabi olmaktadır. 2 - Allah Teâlâ'nın imtihan etmedeki hikmetlerinden birisi de, bela ve musibetleri 
emirlerine karşı gelenler üzerine indirmesidir. Böylece onların kalpleri yumuşar da Rablerine dönerler. 3 - Nimet 
ve servetin dalalet ehlinin elinde olması, Allah'ın onları sevdiğini anlamına gelmez. Ancak bu onlar için istidrac ve 
başkaları için de bir imtihandır.
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45  Böylece o küfür ehlinin tamamı helâk edilerek 
kökü kazındı ve Allah'ın rasûlleri muzaffer 
kılındı. Şükür ve övgü yalnızca düşmanlarını 
helâk edip veli kullarına yardım eden alemlerin 
Rabbine mahsustur.
46  -Ey Rasûl!- Bu müşriklere de ki: Haydi bana 

söyleyin bakalım! Şayet Allah, duymanızı alarak 
kulaklarınızı sağır etse ve görmenizi alarak 
gözlerinizi kör etse ve kalplerinizi de mühürleyip 
hiçbir şey anlamasanız; bu kaybettiklerinizi 
hangi hak mabud size tekrar geri verebilir? -Ey 
Rasûl!- Dikkatle bak, onlara nasıl değişik değişik 
deliller getiriyoruz? Sonra onlar bu delillerden 
yüz çeviriyorlar!
47  -Ey Rasûl- Onlara de ki: Haydi söyleyin 

bakalım! Allah'ın azabı size ansızın veya açıktan 
açığa ayan beyan gelip çattığı zaman haliniz nice 
olur. Şüphesiz o azapla ancak Allah'ı küfreden 
ve rasullerini yalanlayan zalimlerden başkası 
cezalandırılmaz.
48  Biz göndermiş olduğumuz rasûllerimizi, 

ancak iman edip itaat edenleri hiç kesintiye 
uğramayan ve devamlı olan nimetlerle 
müjdelemek, küfür ehlini ve günah işleyenleri 
de şiddetli azap ile korkutmak için göndeririz. 
Kim rasûllere iman ederse ve salih amel işlerse, 
ahiretlerinde karşılaşacaklarından korkmazlar ve 
aynı zamanda onlar dünyada kaçırmış oldukları 
kısmetlerine de üzülmezler.
49  Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince Allah'a 

itaat etmenin dışına çıkmaları sebebi ile onlara 
azap dokunacaktır.

50  -Ey Rasûl!- Bu müşriklere de ki: Ben size Allah'ın rızık hazineleri bendedir ve bunlar hakkında istediğim gibi 
tasarrufta bulunuyorum demiyorum. Gaybı bildiğimi de söylemiyorum. Şüphesiz ben gaybtan ancak Allah'ın bana 
vahiyle hakkında bilgilendirdiği kadarını bilirim. Kendimin bir melek olduğunu da söylemiyorum. Şüphesiz ben 
Yüce Allah'ın bir rasûlüyüm. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Bana ait olmayanı da iddia etmem. -Ey Rasûl!- 
Onlara de ki: Hiç hakkı görmeyen basireti kör olan kâfir ile hakkı gören ve ona iman eden Mümin bir olur mu? Ey 
müşrikler! Etrafınızdaki mucizeleri ve harika eserleri akıllarınızla hiç düşünmüyor musunuz?
51  -Ey Rasûl!- Kıyamet gününde Rablerinin huzuruna toplanacak olanları bu Kur'an ile korkut. Onlar için 

Allah'tan başka ne bir fayda sağlayacak ne de sıkıntılarını giderecek bir şefaatçileri vardır. Emirlerine uyarak ve 
yasaklarından kaçınarak umulur ki, Allah'tan sakınırlar. İşte bunlar Kur'an'dan istifade edenlerdir.
52  -Ey Rasûl!- Meclisinden Müslümanların fakirlerini uzaklaştırma. Onlar sabah-akşam Yüce Allah'a ihlas ile 

ibadet ederler. Müşriklerin ileri gelenlerini karşılamak için onları yanından uzaklaştırma. Bu fakirlerin hesabından 
sana bir şey yoktur, onların hesabı Rableri katındadır ve senin de hesabından onlara bir şey yoktur. Şayet sen 
onları meclisinden uzaklaştırırsan, şüphesiz Allah'ın sınırlarını aşanlardan olursun.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Peygamber beşerdir, rububiyet vasıflarından hiçbirine sahip değildir. Peygamberlerin vazifesi tebliğ etmektir. 
Kâinatta herhangi bir tasarruf hakkına sahip değillerdir. Gaybı da bilmezler. Rızkın hazinelerine de malik 
değillerdir.
2 - Hakka davet edenin kendisine tabi olanlara özellikle de haktan başka gayesi olmayan fakirlere önem vererek 
kendisine yakınlaştırması ve kâfirleri razı etmek için onları uzaklaştırmaya rıza göstermemesi gerekir.
3 - Âyet, günün başında ve sonunda yapılan ibadetlerin önemine işarette bulunmuştur.
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53  Böylece onları birbirleri ile imtihan ettik. 
Dünyadaki rızıklarında birbirlerinden farklı 
kıldık ve kendilerini onunla imtihan ettik ki, zengin 
olan kâfirler fakir olan müminlere; "Aramızdan 
Allah'ın kendilerine hidayeti lütuf ve ihsanda 
bulunduğu kimseler bunlar mı?" desinler. Şayet 
iman etmek hayırlı bir şey olsaydı bunlar bizden 
önce iman etmezlerdi. Hâlbuki öncelik bize aittir. 
Allah, nimetlerine şükredenleri dahi iyi bilen ve 
böylece onları iman etmeye muvaffak edip uygun 
hale getirendir. Kâfirleri de en iyi bilen O'dur, 
onları mahrum bırakır ve iman etmezler. Evet 
gerçekten onları en iyi bilen Allah'tır.
54  -Ey Rasûl!- Senin getirdiklerinin sadık 

olduğuna şahitlik eden, âyetlerimize iman edenler 
yanına geldikleri zaman onlara ikram olarak 
onların selamını al. Onları Allah'ın rahmetinin 
genişliği ile müjdele. Kesinlikle Allah kendi 
üzerine rahmeti lütuf olarak vacip kıldı. Bu 
itibarla, içinizden her kim bilmeyerek ve cehalet 
ile bir kötülük işler, bundan sonra da tevbe eder 
ve amelini ıslah ederse, şüphesiz Allah işlemiş 
olduğu günahı bağışlar. Allah kullarından tevbe 
edenleri bağışlar, onlara merhamet eder.
55  Zikredileni sana açıklayıp gösterdiğimiz 

gibi delillerimizi ve hüccetlerimizi batıl ehline 
karşı açıklıyoruz. Aynı zamanda günahkârların 
yolundan ve metotlarından sakınmak, tedbirli ve 
ihtiyatlı olmak için açıklıyoruz.
56  -Ey Rasûl!- De ki: Şüphesiz Allah, beni 

sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet 
etmekten yasakladı. -Ey Rasûl!- De ki: Allah'tan 
başkasına ibadet etmekte sizin hevâlarınıza uymam. Eğer ben bunda sizin arzularınıza uyduğum takdirde hak 
yoldan sapanlardan olurum ve onu bir daha bulamam. Bu, Allah'ın katından gelen delili bırakıp hevasının yoluna 
sapanın hali böyledir.
57  -Ey Rasûl!- Bu müşriklere de ki: Muhakkak ben Rabbimden apaçık bir burhan üzereyim. Heva üzerine değilim. 

Siz bu burhanı yalanladınız. Sizin çabuk gelmesini istediğiniz azap ve harikulade mucizeler benim yanımda değildir. 
Şüphesiz bu Allah'ın elindedir. Hüküm -sizin talep ettiğiniz şeyler ile ilgili olanlar da- yalnız Allah’a aittir. O hakkı 
söyler ve onunla hükmeder. O -Subhanehu veTeâlâ- hak ile batılı birbirinden ayırt edenlerin ve açıklayanların en 
hayırlısıdır.
58  -Ey Rasûl!- Onlara de ki: Eğer sizin acele istediğiniz azap bende ve benim elimde olsaydı, onu üzerinize 

indirirdim. O zaman da benimle sizin aranızda olan iş bitmiş olurdu. Şüphesiz Allah, zalimlere ne kadar mühlet 
verip ve onları ne zaman cezalandıracağını en iyi bilendir.
59  Gaybın hazineleri yalnız Allah'ın elindedir. Onları, kendisinden başka kimse bilmez. Karada bulunan hayvan, 

bitki, cansız bütün varlıkları bilir. Denizde bulunan bütün hayvan ve bitkileri de bilir. Herhangi bir yerde bir 
yaprak düşse, yeryüzünde saklı herbir tane, yaş ve kuru olan herbir şey apaçık bir kitapta Levh-i Mahfuz'da 
bulunmaktadır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah Teâlâ kulların bazılarını bazılarına fitne kılar. Rızıkta, küfür ve iman 
etmede dereceleri birbirlerinden farklıdır. Rızkın genişliği ve darlığı küfür ve imana bağlı değildir.
2 - Güler yüzlü olmak, selam vermek, sade olmak ve arkadaşlarının mutluluğu ile mutluluk duymak davetçi olan 
kimsenin ahlâkındandır. 3 - Hakka davet eden kimse akidesinde, menhecinde ve davranışlarında heva ve hevesten 
sakınmalıdır. 4 - Gayb ilminde Allah -Azze ve Celle-'in tek başına olduğu, hiç bir ortağının bulunmadığı ve bu 
hususta ilminin genişliği ispat edilmiştir. Şüphesiz hiçbir şey O'na gizli kalmaz ve mahlûkatı hakkında hiçbir şeyi 
unutmaz. Herşey en ince ayrıntısına kadar Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın katında yazılmış kayıt altındadır.
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60  Allah uyuduğunuz esnada ruhlarınızı geçici 
olarak kabzedendir. Gündüzleri ne işlediğinizi 
en iyi bilendir. Sonra siz uyurken kabzettiği 
ruhlarınızı gündüz işlerinizi yerine getirebilmeniz 
için geri verir. Allah katında takdir edilen eceliniz 
bitene kadar bu böyle devam eder. Sonra kıyamet 
gününde diriltilerek dönüşünüz yalnız O'nadır. 
Sonra dünya hayatında ne yaptığınızı sizlere 
haber verecek ve yaptıklarınızın karşılığını 
verecektir.
61  Yüce Allah kulları üstünde mutlak galip 

olan; her hususta onlardan yüce ve üstlerinde 
olan, herşeyin kendisine boyun eğdiği, Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ- Celaline yakışır bir şekilde 
kullarının üzerinde olandır. -Ey insanlar!- Sizden 
birinin eceli sona erip ölüm meleği ve yardımcıları 
onun ruhunu alana kadar amellerini kaydedecek 
değerli melekleri size gönderir. Zira onlar 
emredildikleri hususta hiçbir kusur yapmazlar.
62  Sonra canları alınanların hepsinin ruhları 

amellerinin karşılığını almaları için gerçek 
sahipleri olan Yüce Allah'a döndürülür. Onlar 
hakkında adil hüküm ve geçerli hüküm O'na 
aittir. O sizi ve amellerinizi sayıp hesap görmede 
en hızlı olandır.
63  -Ey Rasûl!- Bu müşriklere de ki: Kara ve 

denizin karanlıklarından karşılaştığınız ölümcül 
tehlikelerinden sizi kim kurtarır ve selamete 
kavuşturur? Yalnızca O'na boyun eğerek ve 
itaat ederek açıktan ve gizliden; "Rabbimiz bizi 
bu ölümcül tehlikelerden selamette kılarsa bize 
bahşetmiş olduğu nimetlerine şükredenlerden 

oluruz ve Ondan başkasına ibadet etmeyiz" diye dua edersiniz. 64  -Ey Rasûl!- Onlara de ki: "Sizi ondan ve 
bütün sıkıntılardan kurtaracak ve selamete kavuşturacak olan Allah'tır. Böyle olduğu halde siz refah ve mutluluk 
döneminde O'na başkalarını şirk koşuyorsunuz. Yapmış olduğunuzdan daha büyük zulüm var mıdır?"
65  -Ey Rasûl!- Onlara de ki: Allah, üstünüzden (gökten) taş, yıldırım, tufan gibi veya altınızdan deprem, yere 

geçirme ve kalplerinizin arasında ihtilaf sokarak herkesin kendi hevasına uyup birbirinizle savaşması gibi azap 
göndermeye kadirdir. -Ey Rasûl! Dikkatli bir şekilde düşün: Onlar senin getirdiğinin hak olduğunu anlasınlar diye 
delilleri ve burhanları nasıl da çeşitli kılıp açıklıyoruz. Şüphesiz onların yanında bulunanlar batılın ta kendisidir. 
66  Kavmin bu Kur'an'ı yalanladı. O Allah katından gönderildiğinde hiçbir şüphe bulunmayan hak olandır. -Ey 

Rasûl!- Onlara de ki: Ben sizin üzerinizde bir vekil (gözcü) değilim. Ben ancak size gelecek şiddetli bir azaptan önce 
uyarıcıyım. 67  Her haberin gerçekleşeceği ve vaktinin geleceği bir zamanı vardır. Geleceğinizin ve akıbetinizin 
haberi bu vakti gelecek olan haberde olacaktır. Kıyamet gününde tekrar dirildiğinizde bunu bilip, anlayacaksınız.
68  -Ey Rasûl!- Eğer müşriklerin ayetlerimiz hakkında ileri geri alay ederek konuştuklarını görürsen, onlar 

ayetlerimizle alay edip ileri geri konuşmayı bırakıp başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzaklaş. Eğer Şeytan 
bunu sana unutturduğu için onlarla oturmaya devam edersen hatırladığında onların meclisini terk et ve bu haddi 
aşanlarla beraber aynı yerde bulunma.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Uykunun ölüm (gibi) olduğu ispat edilmiştir. Ruhlar uyurken kabzedilir. Sonra 
da uyanıldığı esnada tekrardan bedenlerine geri döndürülür. 2 - Fıtri delil ile Allah Teâlâ'nın ulûhiyeti hak 
ettiği kanıtlanmıştır. Şüphesiz ki küfür ehli, darda kaldıklarında ve tehlikeli durumlarda fıtratlarına dönerek 
Allah Teâlâ'ya iman eder ve yalnızca Allah Teâlâ'dan isterler. 3 - Davranışlarından dolayı şirk koşanlar köşeye 
sıkıştırılmış ve fıtratlarının değiştiği gözler önüne serilerek onlara hüccet ikame edilmiştir. Zira onlar denizde 
şiddet anında Yüce Allah'tan yardım ister, onları kurtarıp sağ salim karaya ulaştırdığında ise O'na şirk koşarlar.
4 - Batıl ve boş işler ile uğraşanların meclisinde oturmak yasaklanmış, onları terk etmek ve içinde bulundukları hali 
düzeltmedikleri müddetçe onların yanlarına dönülmemesi emredilmiştir.
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69  Emirlerini yerine getirip yasaklarından 
sakınarak Yüce Allah'a karşı takvalı olanlar için 
zalimlerin hesabından hiçbir sorumluluk yoktur. 
Ancak işledikleri münkerler hakkında onları men 
etmeleri gerekir. Umulur ki Allah'tan korkar ve 
emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınırlar.
70  -Ey Rasûl- Dinlerini oyun ve eğlence edinen, 

onunla alay edip dalga geçen müşrikleri bırak. 
Dünya hayatının geçici serveti onları aldattı. 
-Ey Peygamber!- İnsanlara Kur'an ile nasihat 
et ki, kazandığı günahlar sebebi ile hiçbir nefis 
helâk olmaya sürüklenmesin. Zira o, nefis için 
Allah'tan başka yardım alacağı ne bir dost, ne de 
kıyamet gününde kendisinden Allah'ın azabını 
engelleyecek bir arabulucu vardır. O, Allah'ın 
azabından kurtulmak için neyi fidye olarak 
verse, yine de ondan alınıp kabul edilmez. İşte 
işlemiş oldukları günahlarla kendi nefislerini 
helâka sürükleyenler için kıyamet gününde yakıp 
kavuran içecek ve içinde bulundukları küfürden 
dolayı can yakıcı azap vardır.
71  -Ey Rasûl!- Bu müşriklere de ki: Allah'tan 

başka fayda ve zarar vermeye muktedir olmayan, 
bize fayda ve zarar vermeye güç sahibi olmayan 
putlara mı ibadet edelim? Bizi iman etmeye 
muvaffak kılmışken Allah'tan yüz mü çevirelim? 
Şeytanların sapıttığı kimse gibi mi olalım? O 
kimseyi bıraktığında yolunu bulamayan şaşkın 
olur. Hâlbuki, bu kimsenin doğru yolda olan ve 
kendisini hak yola davet eden arkadaşları vardır.
Ancak onların davet ettikleri hak yola gelmekten 
kaçınır. -Ey Rasûl!- Onlara de ki: Allah'ın hidayeti 
doğru yolun ta kendisidir. Allah -Subhanehu ve Teâlâ- bize O'nu birleyip, ibadeti yalnızca kendisine has kılarak 
boyun eğmemizi emretti. O alemlerin Rabbidir.
72  Yüce Allah bize en güzel bir şekilde namaz kılmamızı, emirlerine uymamızı ve yasaklarından sakınarak takvalı 

olmamızı emretti. İşlemiş oldukları amellerinin karşılığını vermek için kıyamet günü, huzurunda kullarını tek 
başına toplayacak olan O'dur.
73  O - Subhanehu ve Teâlâ- gökleri ve yeri hak ile yaratandır. Allah bir şeye, "Ol!" dediği gün, hemen oluverir. 

Kıyamet gününde, "Kalkınız!" dediği zaman hep birlikte kalkarlar. Sözü haktır ve meydana gelmesi ile ilgili en 
ufak bir şüphe de yoktur. Kıyamet günü İsrafil Sûr'a ikinci kez üflediğinde mülk yalnızca Allah -Subhanehu ve 
Teâlâ-'ya aittir. Gizliyi de görüneni de bilendir. O, yaratmasında ve idaresinde yegâne hikmet sahibidir. O, her 
şeyden haberdardır, hiçbir şey O'na gizli kalmaz. O'nun katında işlerin gizli saklı olanları açık görünenleri gibidir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah Teâlâ'ya davet eden kimse, hiç kimsenin hesaba çekilmesinden sorumlu değildir. Bilâkis o tebliğ etmek ve 
hatırlatmaktan sorumludur.
2 - Gâfil ve kibirli olanları uyarmak için en etkili metotlardan birisi de onlara nasihatta bulunmaktır.
3 - Tevhidin bir göstergesi de; fayda, zarar ve tasarruf hakkına sahip olmayanın, ibadet edilecek ilah olmayı hak 
etmediği gerçeğinin kesin olarak bilinmesidir.
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74  -Ey Rasûl!- İbrahim -aleyhisselam-'ın babası 
müşrik olan Azer'e şöyle dediğini hatırla! Ey 
babacığım! Putları Allah'tan başka ibadet edilen 
ilâhlar mı ediniyorsun? Gerçekten ben, seni ve 
putlara tapan kavmini apaçık bir sapıklık içinde 
görüyorum. Allah'tan başkasına ibadet ederek 
hak yoldan sapmanızı hayretle karşılıyorum. 
O -Subhanehu ve Teâlâ- hak olan ilahtir. Diğer 
ibadet edilenler ise batıl ilahlardır.
75  Nasıl ona babasının ve kavminin sapıklığını 

gösterdiysek, yer ve göklerin geniş olan mülkünü 
de gösterdik ki; bu geniş olan mülkü Allah'ın 
vahdaniyetine ve yalnızca ibadeti hak ettiğine 
delil olarak getirsin. Böylece Yüce Allah'ın tek 
olduğuna, hiçbir ortağının bulunmadığına ve 
O'nun herşeye kâdir olduğuna kesin olarak iman 
edenlerden olsun.
76  Gece karanlığı bastırınca bir yıldız gördü. 

Rabbim budur, dedi. Fakat yıldız batınca, 
batanları sevmem. Çünkü hak ilâh mevcuttur, 
kaybolmaz, dedi.
77  Ay'ı doğarken görünce, Rabbim budur, dedi. 

Fakat o da batınca, eğer Allah beni tevhidine 
ve yalnız kendisine ibadet etmeye muvaffak 
kılmazsa, muhakkak ki ben hak dinden uzak olan 
bir topluluktan olurum, dedi.
78  Güneşi doğarken gördüğü zaman: "Bu doğan 

benim Rabbimdir, bu doğan yıldız ve Ay'dan daha 
büyüktür", Güneş batınca dedi ki: "Ey kavmim! 
Ben sizin Allah'a şirk koştuğunuz şeylerden 
beriyim", dedi.
Onların Allah'a şirk koştuğu şeylerden teberri 

ettiğinde sanki onlar İbrahim'e şöyle sordular: O halde kime ibadet edeceğiz? O da:
79  Ben daha önce benzersiz bir şekilde gökleri ve yeri yaratana dinimi halis kıldım, şirkten halis tevhide meylettim 

ve O'nunla beraber başkalarına ibadet eden müşriklerden de değilim.
80  Müşrik kavmi onunla Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın birliği hakkında tartışmaya girdiler ve onu, putları ile 

korkuttular. (İbrahim) Onlara dedi ki: Allah'ın birliği ve ibadetin yalnızca O'na yapılması hususunda benimle 
mi tartışıyorsunuz? Rabbim beni buna muvaffak kıldı ve ben putlarınızdan korkmuyorum. Şüphesiz sizin 
putlarınızın zarar vermeye güçleri yok ki, bana zarar verebilsin ve menfaat vermeye de güçleri yok ki, bana bir 
fayda versin. Ancak Allah dilerse bunlar gerçekleşir. Allah'ın her şeyi bilmesi ile göklerde ve yerde olan hiçbir şey 
O'na gizli kalmaz. -Ey kavmim!- Allah'ı küfrediyor ve O'na şirk koşuyor olmanızdan ibret alıp yalnızca Allah'a 
iman etmeyecek misiniz?
81  Hiçbir deliliniz yokken Allah'ın yarattığı bir canlıyı O'na şirk koştuğunuzda sizler korkmuyorsunuz. Nasıl olur 

da benim Allah'tan başka ibadet ettiğiniz putlardan korkmamı beklersiniz? Bu iki topluluktan; muvahhidler ve 
müşrikler topluluğundan hangisi güven ve emanette olmaya daha hak sahibidir? Eğer hangisinin evla olduğunu 
biliyorsanız ona tabi olunuz. Şüphesiz bu iki topluluğun evla olanı, Mümin ve muvahidler topluluğudur.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yaratılmış mahlûkata bakarak rububiyete delil getirmek Kur'anî bir metoddur.
2 - Açık akli deliller Allah'ın rububiyetine ulaştırır.

part 7En'âm Suresi 137



82  Allah'a iman edip O'nun şeriatına tabi olanlar 
ve imanlarına şirk karıştırmayanlar var ya; işte 
selâmet ve emniyet yalnız onlar içindir. Onlar 
muvaffak olanlardır. Rableri onları doğru yola 
muvaffak kılmıştır.
83  İşte bu hüccet Yüce Allah'ın şu buyruğudur: 

"Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya 
lâyıktır?" Bu delil ile İbrahim, kavmine karşı galip 
gelip, onların delillerini çürütmüştür. Bu bizim 
hüccetimizdir ve biz kavmine karşı bu delilleri 
verip onlarla delil getirmeye muvaffak kıldık. 
Biz dilediğimiz kullarımızın dünyada ve âhirette 
derecelerini yükseltiriz. -Ey Rasûl- Şüphesiz ki 
senin Rabbin yaratma ve idare etmede hikmet 
sahibidir, kullarını hakkıyla bilendir.
84  İbrahim'e oğlu İshak ve torunu Yakub'u 

ihsan edip rızıklandırdık. Her birini hidayete ve 
doğru yola erdirdik. Daha önce de, Nuh'u hak 
yola muvaffak kıldık. Nuh'un soyundan Davud, 
Davud'un oğlu Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa 
ve Musa'nın kardeşi Harun -aleyhimusselam-'ın 
hepsini hak yoluna iletmiştik. İşte biz bu güzel 
mükâfatla peygamberleri mükâfatlandırdığımız 
gibi peygamberlerden başka iyi davrananları da 
iyiliklerinden dolayı böyle mükâtlandırırız.
85  Aynı şekilde Zekeriyya, Yahyâ, Meryem 

oğlu İsâ ve İlyas -aleyhimusselam-'ın hepsini 
de muvaffak kıldık. Bu peygamberlerin hepsi 
Allah'ın rasûl olarak seçtiği salihlerdendir.
86  Aynı şekilde İsmail, Elyesa, Yûnus ve Lût 

-aleyhimusselam-'ı muvaffak kıldık. Bütün bu 
peygamberleri ve başlarında peygamberimiz 
Muhammed -sallallahu aleyhi ve selem-'i alemlere üstün kıldık.
87  Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden muvaffak olmasını dilediğimiz kimseleri muvaffak 

kıldık. Biz Allah'ın tevhid ve itaat yolu olan dosdoğru yola girmeleri için onları muvaffak kıldık.
88  Onlar için hasıl olan başarı Allah'ın muvaffak kılmasıdır. O dilediği kullarını muvaffak kılar. Eğer Allah'a bir 

başkasını ortak koşarsalar amelleri boşa giderdi. Çünkü şirk salih ameli iptal eder.
89  İşte zikredilen bu peygamberlere kitap, hikmet ve peygamberlik verdik. Eğer senin kavmin kendilerine 

verdiğimiz bu üç şeyden birini küfreder iseler, biz bunları küfredip inkar etmeyen bir kavmi hazır hale getirdik. 
Bilakis onlar buna iman edip sımsıkı sarılmışlardır. Onlar Muhacir, Ensar ve kıyamete kadar onlara iyilikle tabi 
olanlardır.
90  İşte bu peygamberler ve onlarla birlikte zikredilen babaları, çocukları ve kardeşleri gerçekten hidayet ehlidir. 

Onları örnek al ve tabi ol. -Ey Rasûl!- Kavmine de ki: Bu Kur'an'ı tebliğ etmeme karşılık sizden bir şey istemiyorum. 
Kur'an ancak insan ve cinler alemini dosdoğru yola götürmek için öğütten başka birşey değildir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Tevhidin faziletinden bir tanesi de özellikle ahirette insanların korku içinde oldukları zaman kul için emniyette 
olmasını garanti eder.
2 - Âyetler geçmiş bütün peygamberlerin davetlerini kendi başarı ve güçleri ile değil sadece Allah Teâlâ'nın 
muvaffak kılması ile tebliğ ettiklerini ifade etmektedir.
3 - Peygamberlerin emrettikleri ibadetler birbirinden farklıdır. Ancak her birinin Allah Teâlâ'nın birliğine/ tevhide 
davet etmeleri ortaktır.
4 - Özellikle tevhid ile ilgili aslî prensiplerinde peygamberleri örnek almak övülmeye layık bir yoldur.
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91  Müşrikler, Allah'ın peygamberi Muhammed 
-sallallahu aleyhi ve sellem- için "Allah hiçbir 
beşere vahiyden bir şey indirmedi" dedikleri 
zaman Allah'ı gereği gibi yüceltmediler. -Ey 
Rasûl!- Onlara de ki: Kavmi için nur, hidayet 
ve manevi rehber olması için Tevrat'ı Musa'ya 
indiren kimdir? Yahudiler hevalarına uygun 
olanı kağıtlara yazıp açıklıyorlar, Muhammed 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in vasfı gibi 
hevalarına muhalefet eden şeyleri de gizliyorlardı. 
-Ey Araplar!- Siz ve sizden önceki atalarınızın 
bilmediği Kur'an size öğretildi. -Ey Rasûl!- 
Onlara de ki: Bunları Allah indirdi, sonra onlara 
ölüm gelinceye kadar onları cahilliklerinde ve 
sapıklıklarında bırak.
92  -Ey Peygamber!- Bu Kur'an sana indirdiğimiz 

bir kitaptır. O mübarek bir kitaptır. Kendisinden 
önce indirilen semavî kitapları da doğrulayandır. 
Mekke ehlini, yeryüzünün doğusunda ve 
batısında bulunan diğer bütün insanları hidayet 
buluncaya kadar bu kitapla uyarman içindir. 
Âhiret hayatına ve bu kitaba iman edenler, içinde 
bulunan hükümlerle amel edenler, namazlarını 
rükünleri, farzları, müstehapları ile hakkıyla 
yerine getirip ve dinde belirlenen vakitlerinde 
kılan kimselerdir.
93  Allah'a karşı yalan iftirada bulunarak; Allah, 

beşere hiçbir şey indirmedi veya Allah kendisine 
hiçbir şey indirmemiş olmasına rağmen yalan 
söyleyerek Allah bana vahyetti diyen ya da Allah'ın 
Kur'an'da indirdiği gibi ben de indireceğim diyen 

kimseden başkası daha büyük bir zulüm işlemiş olamaz. -Ey Rasûl!- O zalimler, ölüm sekarâtı içindeyken, melekler 
ellerini azaplandırmak ve onlara vurmak için uzattığında onları azarlayarak "Biz nefislerinizi sımsıkı kavramışken 
haydi kendinizi kurtarın", bugün vahiy, peygamberlik ve Allah'ın vahiy indirdiği gibi indirme iddiasında bulunup 
Allah adına yalan uydurmanızdan ve Allah'ın ayetlerine iman etmeyip kibirlenmenizden dolayı sizi zelil eden ve 
alçaltan azapla cezalandırılacaksınız derler. Eğer onları o halde görsen hallerini çok ürkütücü ve korkunç görürsün.
94  Onlara tekrar diriliş gününde şöyle denilir: Bugün bizim yanımıza teker teker, yanınızda mallarınız ve 

önderliğiniz olmadan aynı sizi ilk yarattığımız gibi ayaklarınız yalın ve sünnetsiz olarak geldiniz. Size rağmen, 
size verdiklerimizi dünyada arkanızda bıraktınız. Bugün sizin için aracı olduklarını iddia ettiğiniz ve ibadeti 
hakettiklerini iddia ederek Allah'a ortak koştuğunuz ilâhlarınızın sizinle beraber olmadıklarını görüyoruz. 
Aranızdaki bağlar kopmuş ve onları Allah'ın ortakları görüp sizin için şefaatçi olacakları iddialarınız sizden 
uzaklaşıp gitmiştir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Gönderilen peygamberlere kitaplar indirilmesi Allah'ın sünnetidir. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- 
de onlardan biridir.
2 - İnsanların en yalan ve iftiracı olanı Allah Teâlâ adına yalan uyduran kimsedir. Zira bu kimseler Allah Teâlâ 
hakkında sahih olmayan deliller ispat eder yahut nefyedip, inkâr eder ya da nispet eder.
3 - Kıyamet gününde herkes tek başına, makam ve unvanlardan arınmış bir şekilde, fakir olarak diriltilir ve yalnız 
başına hesaba çekilir.
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95  Şüphesiz Allah, tek başına taneyi ve çekirdeği 
yarıp filizlendiren ve ondan ekini çıkarandır. 
Hurma çekirdeğini çatlatıp ondan hurma ağacını 
yetiştirendir. Diriyi ölüden çıkaran; insanı vesair 
hayvanları meniden, spermden yaratandır. 
Ölüyü de diriden çıkaran, spermi insandan ve 
yumurtayı tavuktan çıkarandır. Bunların hepsini 
yapan sizi yaratan Allah'tır. -Ey Müşrikler!- 
Örneksiz yaratmasını ve harika yoktan var 
edişini görmenize rağmen nasıl olur da haktan 
yüz çeviriyorsunuz?
96  O -Subhânehu ve Teâlâ- gecenin karanlığını 

yarıp sabahın aydınlığını ortaya çıkarandır. 
Geceyi, insanların gündüz vaktinde geçimlerini 
kazanmak için çaba sarfettikten sonra dinlenmeleri 
için sükûnet zamanı kılmıştır. O, Güneş ve Ay'ı 
takdir edilen bir hesap ile yörüngelerinde hareket 
eder kılmıştır. Bu zikredilenler Allah'ın örneksiz 
görkemli sanatının eserleridir ve bunlar kendisine 
hiçbir kimsenin galip gelmediği Aziz olan Allah'ın 
takdiri ve değerlendirmesi ile var olmuşlardır. 
Yarattıklarını ve onlar için yararlı olanları en iyi 
bilendir.
97  -Ey Âdemoğlu!- Deniz ve karada yolculuk 

ettiğiniz zaman yolunuzu kaybettiğinizde kendileri 
ile yolunuzu bulmanız için Allah -Subhânehu ve 
Teâlâ- gökteki yıldızları yaratmıştır. Kudretimize 
delalet eden apaçık delilleri açıkladık ki, bu 
topluluk apaçık delilleri düşünüp ibret alıp 
onlardan istifade etsinler.
98  O -Subhânehu ve Teâlâ- sizi bir tek nefisten 

yaratmıştır, bu nefis babanız Adem'in nefsidir. Sizin yaratılışınıza babanızı çamurdan yaratarak başladı. Sonra, 
sizi ondan yarattı. Sizin için bir kalma yeri (ana rahmi), bir de emanet olarak konulacağınız yeri (babalarınızın 
sulbünü) yarattı. Andolsun ki, Allah'ın kelamını anlayan bir toplum için âyetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık.
99  O -Subhanehu ve Teâlâ- gökten yağmur suyunu indirendir. İşte biz o su ile yerden her çeşit nebat çıkardık. Bu 

nebattan da yeşil ekinler ve ağaçlar çıkardık. O yeşillikten başaklarda olduğu gibi birbiri üzerine binmiş taneler, 
hurma tomurcuğundan ayakta olan ya da oturan kimsenin koparması kolay salkımlar, üzüm bağları çıkardık. 
Yaprakları birbirlerine benzeyen ve meyveleri birbirlerinden farklı olan zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. 
-Ey insanlar!- Bütün bu nebatatın önce ilk meyve verdikleri ve bir de olgunlaştığı zaman meyvesine bir bakın. 
-Ey insanlar!- Kuşkusuz bütün bunlarda Allah'ın kudretine iman eden toplum için deliller vardır. İşte onlar bu 
delillerden ve burhanlardan istifade eden kimselerdir.
100  Müşrikler cinlerin fayda ve zarar verdiklerine inandıklarından dolayı onları Allah'a ibadette ortak kabul 
etmiş oldular. Oysa ki onları da Allah'tan başkası yaratmış değildir. Hâlbuki ibadet edilmeye layık sadece Allah'tır. 
Yahudilerin Üzeyir için ve Hristiyanların İsa için yaptığı gibi Yüce Allah'a oğul ve müşriklerin yaptığı gibi de 
melekleri kızları olarak isnat ettiler. Hâşâ! O, batıl ehlinin ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir.
101  O -Subhanehu ve Teâlâ- gökleri ve yeri önceden bir benzeri olmadan yaratandır. O'nun bir eşi olmadığı halde 
nasıl çocuğu olabilir? Kesinlikle her şeyi O yaratmıştır, her şeyi hakkıyla bilen O'dur ve hiçbir şey O'na gizli 
kalmaz.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yaratma ve rızıklandırma (Nebatatın yaratılması, yetişip büyümesi, şekil ve hacim yönünden değişmesi ve 
yağmurun yağması) ve hareket delili (Gökte bulunan cisimlerin hareket etmesi, intizam içinde yörüngelerindeki 
seyri ve tam olarak uyum içerisinde olmaları) açık ve net olarak Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın rububiyette ve 
ulûhiyette birliğine ve tek başına hak ettiğine şahitlik etmektedir.
2 - Müşriklerin cinlere ibadet etmesindeki sapıklıkları ve akıllarının ne kadar kıt olduğu beyan edilmektedir.
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102  -Ey insanlar!- Bu sıfatlarla vasıflanmış olan 
sizin Rabbinizdir. O'dan başka sizin için bir Rab 
ve O'ndan başka hak mabud yoktur. O her şeyin 
yaratıcısıdır. Yalnız O'na ibadet edin. O ibadet 
edilmeyi hak edendir ve O her şeyi koruyandır.
103  Gözler O'nu kuşatamaz. O -Subhanehu ve 
Teâlâ- bütün gözleri idrak edip görür ve kuşatır. 
O, salih kullarına lütfeden ve onlardan hakkıyla 
haberdar olandır.
104  -Ey insanlar!- Kesinlikle size Rabbinizden 
apaçık delil ve hüccetler gelmiştir. Her kim 
bunları idrak edip hakkı anlarsa, faydası kendi 
lehine döner, kim de kör olup idrak etmez ve 
itaat etmezse onun zararı yalnız kendisinedir. Ben 
sizin amellerinizin hesabını tutan başınızda bir 
gözetleyici değilim. Ancak ben Rabbim tarafından 
gönderilmiş bir elçiyim. Sizin gözeticiniz olan 
O'dur.
105  Allah'ın kudretini açıklayan delilleri ve 
burhanları çeşitlendirdiğimiz gibi; vaad, tehdit 
etme ve öğüt ile ilgili âyetlerimizi de çeşitli şekilde 
açıklıyoruz. Müşrikler: "Bu vahiy değil. Fakat 
bunu sen, senden önce gelen Ehl-i Kitap'tan 
öğrendin." derler. İnsanlara hakkı açıklamak 
için Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-
'in ümmetinden Mümin olanlara bu ayetleri 
çeşitlendiririz. Şüphesiz onlar, hakkı kabul eder 
ve ona tabi olurlar.
106  -Ey Rasûl!- Rabbinden sana hak olarak 
vahyedilene tabi ol. O -Subhanehu ve Teâlâ-'nın 
kendisinden başka hak mabud yoktur. Kalbini 
kâfirlerle ve onların inatlarıyla meşgul etme. 

Onların durumlarını Allah'a bırak. 107  Allah kendisinden başka birisini ortak koşmalarını istemeseydi, O'na hiç 
bir kimseyi ortak koşamazlardı. -Ey Rasûl!- Seni onların yapmış oldukları amellerinin hesabını tutan gözetici 
kılmadık. Seni onlara kayyum da tayin etmedik. Ancak sen bir elçisin ve sen onlardan sorumlu da değilsin.
108  -Ey Müminler!- Değersiz olmalarına ve sövülmeyi hak etmelerine rağmen müşriklerin Allah ile birlikte 
taptıkları putlara sövmeyin ki, müşrikler de haddi aşıp cehaletlerinden dolayı Allah Teâlâ'ya yakışık almayacak 
sözler söylemesinler. Bunlara üzerinde bulundukları sapıklıkları güzel gösterildiği gibi, her ümmete de hayır ya da 
şer amellerini güzel gösterdik. Bunun akabinde onlara güzel gösterdiğimiz şeyleri işlediler. Sonra kıyamet gününde 
Rablerine döndürülürler. Onlara dünyada yaptıklarını haber verecek ve yaptıklarının karşılığını verecektir. 
109  Müşrikler, eğer Muhammed onların istedikleri mucizeleri getirirse ona mutlaka iman edeceklerine dair 
var güçleriyle Allah adına yemin etmişlerdi. -Ey Rasûl!- Onlara de ki: "Mucizeler bende değildir, ancak Allah 
katındadır ve dilediği zaman onları Yüce Allah indirir." -Ey Müminler!- Şüphesiz bu mucizeler onların istedikleri 
şekilde geldiği zaman yine iman etmezler. Bilâkis inatları ve inkârları üzerine kalırlar. Çünkü onlar hidayete 
ermek istemezler. 110  Nasıl ilk defa da inatları sebebi ile onlarla Kur'an'a iman etmeleri arasına engel oldu isek, 
onların kalplerini ve gözlerini tersine çeviririz de hak ve doğru din ile onların arasına girerek engel oluruz. Onları 
Rablerine karşı isyan ve sapıklıklarında yolu kaybetmiş bir şekilde bırakırız.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Cebriye akidesinin temellendirdiği zulümden Yüce Allah tenzih edilmiş ve kulların 
küfür ve şirklerinin onların kendi tercihleri ile meydana geldiği beyan edilmiştir.
2 - Hiçbir peygamber kendi katından veya dilediği zaman mucize getirmeye güç yetiremez. Bilâkis bu iş, Allah 
Teâlâ-'ya ait bir husustur. Yalnızca O'nun gücü buna yeter. O, hikmeti ile bu mucizelerin çeşidini ortaya çıkaracağı 
vakti tayin edendir. 3 - Müşriklerin ilahlarına sövmek daha büyük bir mefsedeye yol açmaması için yasaklanmıştır. 
O da Cenab-ı Rabbu'l Alemin'e haddi aşarak sövmemeleri içindir.
4 - Allah -Subhanehu ve Teâlâ- kul ile hidayetinin arasına girerek engel olabilir. Kul, küfrü tercih ettiğinden dolayı 
Allah kalbini ve sağduyusunu itaattan başka bir tarafa çevirir.
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