
111  Onların tekliflerini yerine getirip karşılık 
vererek, üzerlerine melekleri indirsek ve melekleri 
gözleriyle görseler, ölüler onlarla konuşup, 
getirmiş olduğun dinde doğru söylediğini onlara 
haber verseler, onların teklif ettiği her şeyi 
gözle görülür bir şekilde karşılarına koyarak 
bir araya getirsek, yine de onların arasından 
Allah'ın hidayetini dilediği kimseler dışında, 
senin getirdiğin dine kimse iman etmezdi. Fakat 
onların çoğu bu konuda bilgi sahibi değillerdir. 
Kendilerini hidayete muvaffak kılması için 
Allah’a yönelip, sığınmazlar.
112  Seni, o müşriklerin düşmanlığıyla imtihan 
ettiğimiz gibi senden önceki bütün peygamberleri 
de imtihan ettik ve onlardan her biri için, 
birbirlerine vesvese veren ve onları aldatmak için 
batılı onlara süsleyen insan ve cin şeytanlarını 
düşmanları kıldık. Allah dileseydi bu yaptıklarını 
yapamazlardı. Fakat O, onlara bir imtihan olması 
için bunu dilemiştir. Sen onları küfür ve batıl 
olan iftiralarıyla baş başa bırak. Onlara sakın 
ehemmiyet verme.
113  Bu, ahirete iman etmeyen kimselerin 
birbirlerinin kalplerine vesvese vermeye 
meyletmesi, bunları kendileri için kabul edip, razı 
olmaları ve günah işleyip isyan etmeleri içindir.
114  Ey Rasûl!- Allah ile birlikte başka şeylere 
ibadet eden o müşriklere de ki: "Benim ile sizler 
arasında Allah’tan başkasını hakem kılmayı kabul 
etmem hiç düşünülebilir mi?” Kur’an’ı sizlere 
indiren, her şeyi açıklayan ve gerektiği gibi beyan 
edici kılan Yüce Allah'tır. Kendilerine Tevrat’ı 
verdiğimiz Yahudiler, İncil’i verdiğimiz Hristiyanlar, Kur'an'ın sana indirilen ve hak olan bir kitap olduğunu 
bilirler. Buna dair kendi kitaplarında deliller vardır. Sakın sana vahyettiklerimiz hakkında şüphe edenlerden olma.
115  Kur’an, sözlerinde ve verdiği haberlerinde doğruluğun en ileri noktasındadır. Allah’ın sözlerini değiştirebilecek 
hiç kimse yoktur. O, kullarının sözlerini işitir, onları bilir, onlardan hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. Şüphesiz O'nun 
sözlerini değiştirmeye çalışanları cezalandıracaktır.
116 -Ey Rasûl!- Senin yeryüzünde bulunan insanların çoğunluğuna itaat ettiğini varsaysak, onlar muhakkak seni
Allah’ın dininden saptırırlardı. Allah’ın sünneti, hakkın her zaman azınlıklarla beraber olmasını gerektirmiştir. 
İnsanların çoğu sadece, ibadet ettikleri putlarının kendilerini Allah’a daha çok yaklaştıracaklarını zannederek, 
hiçbir dayanağı olmayan zanlarının peşinden giderler. Hâlbuki onlar, bu konuda yalan söylemektedirler.
117 -Ey Rasûl!- Rabbin insanlar arasında yolundan sapanları da, o yolda ilerleyenleri de en iyi bilendir. Bunlardan
hiçbir şey ona gizli kalmaz.
118 -Ey insanlar!- Eğer gerçekten Yüce Allah'ın apaçık ayetlerine iman ediyorsanız, kesilmesi esnasında Allah’ın
adı zikredilen hayvanlardan yiyin.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Kulun en büyük hedefi hakka ittiba etmektir. Kişi hakkı, Allah'ın belirlediği yolla arar, sonra onunla amel eder 
ve ona ittiba edebilmek için Rabbinin yardımını ümit eder. Kendi nefsine, gücüne ve kuvvetine güvenmez.
2 - İlim sahibi müminlerin az olmasından dolayı mahlûkatın (tümünü değil de) çoğunluğunu, cehalet ve sapıklık 
vasfıyla nitelemesi, Kur’an’ın insaf ve adaletli olması sebebiyledir.
3 - Allah Teâlâ’nın yaratmadaki sünnetinden biri de, peygamberlere ve ona tabi olanlara karşı insanlardan ve 
cinlerden düşmanlar ortaya çıkarmasıdır. Çünkü hak, ancak zıddı olan batılla birlikte bilinebilir.
4 - Kur'an bildirdiği haberlerde doğru sözlü, koyduğu hükümlerinde adaletlidir. Bildirdiği haberlerinde gerçeklere 
aykırı olan hiçbir şey, koyduğu hükümlerinde de hakka aykırı hiçbir hüküm bulunmaz.
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119  Ey Müminler! Sizleri üzerlerine Allah’ın adı 
zikredilerek kesilenleri yemenizden men eden 
nedir? Oysa Allah, zaruretle muhtaç olmanız 
dışında size haram kıldığı ve terk etmeniz 
gereken şeyleri açıkladı. Zaruret haram olan 
şeyleri mübah kılar. Şüphesiz müşriklerden 
birçoğu, cahilliklerinden kaynaklanan bozuk 
görüşleri sebebiyle kendilerine tabi olan kimseleri 
haktan uzaklaştırıyorlar. Çünkü Allah’ın onlara 
haram kıldığı leş ve bunun dışında kalan şeyleri 
helal kılıyorlar. Bahîra, Vasîle ve Hâmî ve diğer 
hususlardan Allah’ın helal kıldığı şeyleri de 
haram kılıyorlar. -Ey Rasûl!- Rabbin, Allah’ın 
hudutlarını çiğneyenleri, onun sınırlarını 
çiğnemelerinden ötürü elbette cezalandıracaktır.
120  -Ey insanlar!- Açıktan ve gizlice günah 
işlemeyi bırakın. Muhakkak Allah, açıktan ve 
gizlice günah işleyenleri, bunlardan kazandıkları 
sebebiyle cezalandıracaktır.
121  -Ey Müslümanlar!- Üzerine Allah’tan 
başkasının adı zikredilmiş olsun veya olmasın, 
üzerine Allah’ın adı zikredilmeyen hayvanlardan 
yemeyin. Elbette onlardan yemek, Allah’a itaat 
etmekten ayrılıp günaha girmektir. Muhakkak 
Şeytanlar, sizlerle mücadele etmesi için dostlarına 
ölü eti yemenize dair sizlere şüpheler atmasını 
fısıldarlar. -Ey Müslümanlar!- Size atmış olduğu 
bu şüphelerde -leşin helal olduğuna dair- eğer 
onlara itaat ederseniz, sizler ve onlar Allah’a 
ortak koşmada eşit olursunuz.
122  Allah’ın hidayet bahşetmesinden önce -sahip 
olduğu küfür, cehalet ve günahlar sebebiyle- ölü 

(gibi) olan kişi ile, kendisini iman, ilim ve itaate hidayet ederek hayat verdiğimiz o kimse; hiç eşit olur mu? Zira 
küfür, cehalet ve günah bataklığının içinde olan kimse bütün bunların karanlığından asla çıkamaz. Yollar ona 
karmaşık, anlaşılmaz gelir ve yürüdüğü yol hep karanlıktır. Aynı şekilde o müşriklere, içinde bulundukları şirkleri, 
leş eti yemeleri ve batıl üzerine tartışmaları güzel gösterildiği gibi, kıyamet günü acı verici azapla cezalandırılmaları 
için kâfirlere de yapmış oldukları günahlar hoş gösterilmiştir.
123  Mekkeli ileri gelen öncü müşriklerin insanları Allah’ın yolundan alıkoyarak yaptıkları şeylerin aynısını, her 
ülkede Şeytan'ın yoluna davet ederek, Peygambere ve ona tabi olanlara karşı savaşmak için hile ve tuzaklar 
kurarak yapan önder ve öncü kimseler var ettik. Gerçekte kurdukları tuzakları ve hileleri şüphesiz onlara geri 
dönmektedir. Fakat onlar cehalet ve arzularına tabi olmaları sebebiyle bunu hissetmezler.
124  Kâfirlerin önde gelenlerine, Allah’ın peygamberine indirdiği mucizelerden bir mucize ulaştığı zaman; 
"Bizler, peygamberlerine verdiği risalet ve peygamberliğin aynısını Allah bize verene kadar iman etmeyeceğiz” 
derler. Bunun üzerine Yüce Allah onlara, risaletin kimin için uygun olacağını ve sorumluluklarını kimin yerine 
getireceğini, böylece kimi peygamberlik ve risalete mahsus kılacağını en iyi bilenin kendisi olduğunu bildirerek 
cevap verdi. Bu azgınlar, hakka karşı kibirlendikleri için zillet ve alçaklığa ve tuzak kurmaları sebebiyle de şiddetli 
bir azaba nail olacaklar.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Eşyada ve yiyeceklerde asıl olan mubah/helal olmasıdır. Eğer şeriatta bir şey hakkında haram olduğuna dair 
herhangi bir nas gelmemişse, o şey mubah olarak kalmaya devam eder.
2 - Din hakkında bilmediği şeyleri konuşan veyahut insanları hak veya batıl olduğunu bilmediği bir şeye davet 
eden herkes, bu durumda kendine ve insanlara haksızlık eden zalim bir kimse olur. Fetva vermek için yeterli ilmi 
olmadığı halde, fetva veren insanlar da aynı durumdadır.
3 - Mümin bir kimsenin faydası sadece kendi nefsiyle sınırlı değildir. Bilakis diğer insanlara da faydası dokunur.
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125  Yüce Allah, kimi hidayet yoluna muvaffak 
kılmak isterse onun kalbini açar ve İslam’ı kabul 
etmeye hazırlar. Kimi de yardımsız bırakıp 
onu hidayete muvaffak kılmak istemezse, onun 
kalbine hakkı kabul etmesin diye şiddetli bir 
sıkıntı verir ki, gökyüzüne yükselirken bunu 
yapmaktan nasıl aciz kalıyorsa; hakkında kalbine 
girmesi aynı böyle imkansız olur. Allah, sapık 
kimseyi bu sıkıntılı duruma soktuğu gibi iman 
etmeyen kimselerin üzerine de azab indirir.
126  -Ey Peygamber!- Sana şeriat kıldığımız 
bu din, üzerinde hiçbir eğriliğin bulunmadığı 
Allah’ın dosdoğru yoludur. Bizler, Allah’ın 
katından gelenleri bir anlayış, ve kavrayış sahibi 
olan kimselerin anlaması için ayetleri böylece 
etraflıca açıkladık.
127  Onlar için, içinde bütün kötülüklerden 
esenlikte oldukları bir yurt, yani Cennet vardır. 
Allah, yaptıkları salih amellere karşılık olarak 
onlara yardım eder ve onları destekler.
128  -Ey Rasûl!- Allah’ın insanları ve cinleri bir 
araya topladığı o günü hatırla. Sonra Allah onlara 
şöyle buyurur: "Ey cinler topluluğu! İnsanları 
ziyadesiyle saptırdınız ve onları Allah’ın yolundan 
alıkoydunuz.” İnsanlar arasından onlara tabi 
olanlar Rablerine cevap olarak şöyle derler: "Ey 
Rabbimiz! Bizden her birimiz arkadaşından 
faydalandı. Cinler, insanların kendisine itaat 
etmesinden faydalandı, insan ise arzularını 
yerine getirerek faydalandı. Sonunda ise bizler 
için belirlediğin sürenin sonuna ulaştık. İşte bu 
kıyamet günüdür. Bunun üzerine Yüce Allah 
şöyle buyurur: "Cehennem ateşi, sonsuza kadar ebedî olarak kalacağınız yerdir. Allah'ın, onları kabirlerinden 
diriltmesi ile Cehennem'e ulaşana kadarki belirlediği vakit bunun dışındadır. İşte bu, Allah’ın ebedî Cehennem'e 
atılmalarından istisna kıldığı süredir. -Ey Rasûl!- Muhakkak Rabbin, takdirinde ve düzeninde hikmet sahibidir, 
kullarının hangisinin azaba müstahak olduğunu en iyi bilen de O’dur.
129  Azılı cinleri bazı insanlara gönderdik ve onları yoldan çıkarsınlar diye musallat ettik. Aynı şekilde işlemiş 
olduğu günahlara karşılık her zalime, onu kötülüklere teşvik edip, kışkırtan, iyi işlerden uzaklaştırıp, el çektiren 
başka bir zalim musallat ederiz.
130  Kıyamet günü onlara: "Ey insanlar ve cinler topluluğu! Sizlere kendi türünüzden - insanlardan olan- Allah’ın 
kendilerine indirdiklerini okuyan ve sizi içinde bulunduğunuz bu kıyamet günü ile korkutan peygamberler gelmedi 
mi?” deriz. Onlar da: "Elbette geldi. Bu gün kendi nefislerimiz aleyhine senin peygamberlerinin bize tebliğ ettiğini 
de kabul ederiz, bu günle karşılaşma hakkında uyardıklarını da kabul ederiz. Fakat biz senin peygamberlerini 
de yalanladık, karşı karşıya kalacağımız bu günü de yalanladık.” derler. Dünya hayatı, içinde olan geçici süsleri, 
güzellikleri ve nimetleriyle onları aldatmıştır. Onlar da dünyada Allah'a ve Rasûlüne iman etmede kâfir olduklarını 
kendi aleyhlerine kabul ettiler. Oysa vaktinin geçmiş olması sebebiyle, onların bu ikrarı ve imanı onlara bir fayda 
vermez.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Sapıklık ve hidayet konusunda Yüce Allah’ın sünneti, yaratılması ve var edilmesi ile her ikisinin de Allah’ın 
katından olmasıdır. Bu ikisi de Allah’ın dilemesinin ardından, onlardan birini tercih etmesiyle kulun fiilidir.
2 - Allah’ın Müminlere olan velayeti onların salih amellerine göredir. Kulun salih amelleri ne kadar artarsa, 
Allah’ın ona olan velayeti de o kadar artar. Ne kadar azalırsa da, velayeti o kadar azalır.
3 - Her zalime kendisi gibi, onu kötülüklere sürükleyen ve teşvik eden, hayırlı işlerden el çektirip, uzaklaştıran bir 
başka zalimi dost kılması, Yüce Allah’ın bir sünnetidir.
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131  İnsanlara ve cinlere peygamberler 
göndererek yapılan bu uyarı, kendilerine bir 
rasûl gönderilmeden ve onun daveti ulaşmadan 
işlemiş olduğu suçtan dolayı cezalandırılmaması 
içindir. Biz hiçbir millete, onlara peygamberler 
göndermeden azap etmedik.
132  Onlardan her birinin yaptıkları amellerine 
göre dereceleri vardır. Salih amel işleyenlerin 
sevabının eşit olmadığı gibi, kötülüğün çoğuyla 
azı da, birisine uyanla kendisine uyulan da 
birbirine eşit değildir. Rabbin onların yapmakta 
olduklarından habersiz değildir. Bilâkis onlardan 
haberdardır. Yapmış oldukları hiçbir şey ona 
gizli kalmaz. Yaptıkları amellerine göre onların 
karşılıklarını verecektir.
133  -Ey Rasûl! Senin Rabbin kullarından 
müstağnidir, onlara ihtiyacı olmadığı gibi 
ibadetlerine de ihtiyacı yoktur. Onların kâfir 
olmaları O'na bir zarar vermez. Onlara 
muhtaç olmamasıyla beraber onlara karşı pek 
merhametlidir. -Ey günahkâr kullar!- Eğer Allah 
sizlerin helâk olmanızı dileseydi, kendi katından 
gönderdiği bir azapla sizleri yok ederdi. Sizleri 
yok ettikten sonra da, sizden önce yaşamış olan 
başka bir kavmin soyundan sizleri yarattığı gibi, 
kendisine iman ve itaat eden dilediği kimseleri var 
ederdi.
134  -Ey kâfirler!- Size vadedilen yeniden dirilme, 
topraktan çıkma, hesap verme ve cezalandırılma 
kaçınılmaz olarak mutlaka gerçekleşecektir. 
Rabbinizden kaçarak kurtulamazsınız. O, sizleri 
perçemlerinizden yakalamıştır ve sizleri azabıyla 

cezalandıracaktır. 135  -Ey Rasûl!- De ki: “Ey kavmim! İçinde bulunduğunuz küfür ve sapıklık üzerine gittiğiniz 
yolda kalmaya devam edin. Şüphesiz ben kesinlikle mazurum ve apaçık beyanda bulunarak sizlerin üzerine hücceti 
ikame ettim. Sizlerin küfür ve sapıklığını umursamıyorum. Bilakis ben de kendi üzerinde olduğum hak yolda 
kalmaya devam edeceğim. Muhakkak sizler de dünyada zaferin kimin olacağını, yeryüzüne kimlerin mirasçı 
kalacağını ve ahiret yurdunun kimlere ait olacağını öğreneceksiniz.” Muhakkak müşrikler ne bu dünyada, ne 
de ahirette kurtuluşa erebileceklerdir. Bilakis, dünyada zevk aldıkları şeylerin tadını çıkarmış olsalar bile, 
onların akıbeti hüsrandır. 136  Müşrikler, Allah’a karşı bir bidat başlatarak, yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan 
onların Allah için olduğunu ileri sürdükleri, Allah’a bir pay, putları ve ilah edindikleri şeyler için de başka bir 
pay ayırırlardı. Onların ortaklarına mahsus ayırdıkları paydan Allah’ın fakir ve yoksullara verilmesini meşru 
kıldığı yerlere verilmezdi. Allah’a mahsus ayırdıkları paydan ise onların ortak kıldıklarına ulaşır, putların tamir 
edilmesine harcanırdı. Onların verdiği hüküm ve taksimatları ne kadar da kötü değil mi?
137  Şeytan, bu insafsız hükmü müşriklere hoş gösterdiği gibi, müşriklerin şeytanlardan olan ortakları da, fakirlik 
korkusuyla çocuklarını öldürmelerini hoş gösterdi. Böylece hak olarak öldürülmesi dışında Yüce Allah'ın 
haram kıldığı canı alma suçunu onlara işleterek helâk olsunlar. Ayrıca dinlerinde meşru olan ile meşru olmayanı 
ayıramayacak duruma gelerek dinlerini karıştırmalarını istemiştir. Eğer Allah bunları yapmamalarını dileseydi, 
bunları asla yapamazlardı. Fakat O, ergin bir hikmetten ötürü bunları diledi. -Ey Rasûl!- O müşrikleri ve Allah 
adına söyledikleri uydurma iftiralarını bir kenara bırak. Muhakkak bunlar sana bir zarar veremezler. İşini de 
Allah'a havale et.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kulların, günah ve ibadet olan amellerindeki mertebelerinin farklı olması, onların 
ceza ve sevap derecelerin de farklı mertebelerde olmalarını gerektirmiştir. 2 - Allah, müşrikleri sahip oldukları yedi 
sıfatla kınamıştır. Bunlar; hüsranda olmak, sefihlik, bilgisizlik, Allah’ın verdiği rızıkları haram kılmak, Allah’a 
iftira atmak, sapıklık, doğru yol üzere olmamak. Bunlardan her biri kınanma sebebidir.
3 - Şeytan'a uymak fıtrattan şaşmayı gerektirir. Hatta bu durum öyle bir hal alır ki, kişi evlatlarını öldürmek, Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ-'ya putları eşdeğer tutmak gibi çirkin şeyleri hoş görmeye başlar.
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138  Müşrikler, şöyle dediler: "Bu hayvanlar ve 
ekinler haramdır.” İddia ve iftiralarına göre 
bunlardan ancak putların hizmetkârı ve diledikleri 
kimseler dışında kimse yiyemez. “Bu hayvanların 
da sırtı haram kılındı. Bunlara binilmez ve yük 
yüklenmez.” Bunları ise; Bahira, Saibe ve Hâmi 
olarak isimlendirdiler. Bu hayvanları keserken 
Allah’ın adını zikretmez, sadece putlarının adını 
zikrederler. Bu işlediklerinin hepsini Allah adına, 
“Bu Allah’ın katındandır” diye yalan söyleyerek 
yaparlar. Allah kendisine attıkları iftira sebebiyle 
onların karşılıklarını azabıyla verecektir.
139  Ve şöyle dediler: "İşte bu Saibe, Bahira ve Hâmi 
olarak adlandırdığımız develerin karınlarında 
taşıdıkları hayvanları sağ olarak doğarlarsa, 
erkeklerimize helal kadınlarımıza ise haramdır. 
Fakat bunlar karınlarında bulunan ceninleri 
ölü olarak doğururlarsa kadınlar ve erkekler 
bunda ortaktır.” Elbette Allah Teâlâ, onlara bu 
sözlerinin müstahak oldukları karşılıklarını 
verecektir. Muhakkak O, koyduğu kanunlarında 
ve mahlûkatının işlerini düzenlemesinde hikmet 
sahibidir, onları hakkıyla bilendir.
140  Akılsızlıkları ve cehaletleri sebebiyle 
çocuklarını öldüren ve Allah’ın onlara 
hayvanlardan verdiği rızıkları yalan yere Allah’a 
nispet ederek haram kılanlar kesinlikle helâk 
oldular. Onlar, dosdoğru yoldan uzaklaştılar ve 
onu asla bulacak da değildirler. 
141  Bahçeleri gövdesiz ve üzerine yükseldiği 
gövdeli olarak iki çeşit yaratıp yeryüzüne yayan 
Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'dır. Hurma ağaçları ve ekinleri, hem şekil ve hem de lezzet bakımından farklı olarak 
yaratandır. Yaprakları birbirine benzeyen ve tadı birbirinden farklı olan zeytin ve narı da Yüce Allah yaratmıştır. 
Ey insanlar! Onlar meyve verdikleri zaman meyvelerinden yiyin ve hasat edildiği zaman da zekâtını ödeyin. Yerken 
ve infak ederken şeriatın koyduğu sınırları aşmayın. Allah, bu iki hususta veya bunların dışındaki konularda 
belirlediği sınırları aşanları sevmez. Bilâkis ondan nefret eder. Elbette bütün bunları yaratan yaratıcı, kullarına bu 
nimetleri mübah kılmıştır. Müşriklerin bu nimetleri haram kılma hakkı yoktur.
142  Yük taşımaya uygun büyük develer ve buna uygun olmayan küçük deve ve koyunlar gibi hayvanları sizin için 
yaratan O'dur. -Ey insanlar!- Allah’ın size verdiği rızıklar arasından size mübah kıldıklarını yiyin. Müşriklerin 
yaptığı gibi Allah’ın haram kıldıklarını helâl, helâl kıldıklarını da haram kılarak, sakın Şeytan'ın adımlarına 
uymayın. -Ey insanlar!- Muhakkak Şeytan sizin için düşmanlığı apaçık olan bir düşmandır, öyle ki o sizlerin bu 
konularda Allah’a karşı gelmenizi istiyor.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Arzuların ardına düşmek, Allah’ın helâl kıldıklarını haram ve haram kıldıklarını da helâl kılma sebebidir.
2 - Ekin ve meyvelerin hasat edildiği zaman zekâtının verilmesinin vacip olduğu ve bununla beraber zekâtın 
verilmesinden önce onlardan yemenin caiz olduğu ve bunun zekâttan hesaplanmayacağı ifade edilmiştir.
3 - Temiz olan şeylerden israf etmeden ve sınırları aşmadan, yiyerek veya infakta bulunarak faydalanılması ifade 
edilmiştir.
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143  Koyun cinsinden erkek ve dişi iki eş, keçi 
cinsinden erkek ve dişi iki eş olmak üzere sizler 
için sekiz sınıf yaratmıştır. -Ey Rasûl!- Müşriklere 
de ki: "Allah Teâlâ erkek olmalarından ötürü bu 
iki sınıfın erkeklerini mi haram kıldı?" Eğer, 
“Evet” diye cevap verirlerse onlara şöyle de: 
"Öyleyse neden dişileri de haram kılıyorsunuz?" 
Yoksa Yüce Allah, dişi olmalarından ötürü 
dişileri mi haram kıldı?" Eğer, “Evet” derlerse 
öyleyse onlara de ki: “Peki neden erkekleri de 
haram kılıyorsunuz?" yahut “Allah, rahimlerde 
bulunmuş olmasından ötürü bu iki türün 
dişilerinin rahimlerinde bulunan hayvanları 
mı haram kıldı?” Eğer “Evet” derlerse onlara 
de ki: “Peki aynı rahimde bulunan erkek ve 
de dişiyi (ayrı ayrı zamanlarda neden haram 
kılıyorsunuz?” -Ey müşrikler!- Eğer bunların 
Allah tarafından haram kılındığına dair bu 
iddianızda doğru söylüyorsanız, dayanmış 
olduğunuz doğru bilgiyle birlikte bana haber 
verin.
144  Sekiz sınıfın geri kalanları da deveden iki eş ve 
sığırdan da iki eştir. -Ey Rasûl!- Müşriklere de ki: 
“Bunlardan haram kılınanları, erkek oldukları 
için veya dişi oldukları için veyahut da aynı 
rahimde bir araya geldikleri için Allah mı haram 
kıldı? -Ey müşrikler!- Bu hayvanlardan haram 
kıldıklarınızın haram kılınmasını Allah’ın size 
vasiyet ettiğini ileri sürdüğünüze göre, o esnada 
sizler de orada mı bulunuyordunuz? Dayandığı 
hiçbir ilim olmadan, insanları dosdoğru yoldan 
saptırmak için Allah’a yalan söz iftira eden ve 

haram kılmadığı şeyler hakkında haram olduğunu söyleyen kimseden daha zalim ve daha büyük bir suç işlemiş 
kişi yoktur. Muhakkak Allah, kendisine yalan söz iftira etmelerinden ötürü zalimleri hidayete muvaffak kılmaz.
145  -Ey Rasûl- de ki: "Allah’ın bana vahyettikleri arasında kesilmeden ölmüş hayvanlardan, akan kandan veya 
haram bir pislik olan domuz etinden veya putlar için kesilen hayvanlar gibi, Allah’ın adı haricinde başkası adına 
kesilen hayvanlar dışında haram olan bir şey bulamıyorum.” Kim zaruretten ötürü bu haramlardan, lezzet almak 
için değil de açlığının şiddetinden ötürü ve zaruret sınırını aşmadan yerse bunu yapmasından ötürü ona bir günah 
yoktur. -Ey Rasûl!- Şüphesiz Rabbin, mecbur kalmış bir kimsenin onlardan yemiş olması durumunda ona karşı 
çok bağışlayıcı ve merhametlidir.
Yüce Allah, bu ümmete haram kılınanları sıralamış ardından müşrikler tarafından haram sayılan hayvanların 
Allah’ın katından gelen delillerle desteklenmediğini, onların bu hususta sadece Şeytan'ın kendilerine emrettiklerine 
uyduklarını beyan etmiştir. Devamla Yahudilere nelerin haram kılındığını zikrederek şöyle buyurmaktadır:
146  Yahudilere deve ve devekuşu gibi, tırnakları ayrı olmayan hayvanları, inek ve koyunların sırtlarında, 
bağırsaklarında veya kuyruk ve böğür gibi kemiklere asılı kalan bölgelerinde bulunan yağlar hariç tüm yağları 
haram kıldık. Bunları haram kılarak kendilerine zulmettikleri için onları cezalandırdık. Muhakkak ki sana haber 
verdiğimiz her şey doğrudur.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Ayetlerde, ilmi meselelerde münazara yapmaya, teori ve kıyas metoduyla söz söylemeye bir delil vardır.
2 - Vahiy ve ondan çıkarılan hükümler, helâlleri ve haramları bilmenin tek yoludur.
3 - Bir kimse vermekte olduğu fetvanın zannı galibine göre Allah'ı razı edecek bir fetva olduğunu görüp, bilmeden 
fetva verme görevine atılması zulümdür.
4 - Zaruret halinde haram olan şeylerden yenmesine izin vermesi, Allah’ın kullarına olan rahmetindendir.
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147  -Ey Rasûl!- Eğer seni yalanlarlar ve 
Rabbinden getirdiğini tasdik etmezlerse; onları 
teşvik ederek şöyle de: “Sizin Rabbiniz çok 
geniş rahmet sahibidir ve mühlet vererek size 
azap etmek için acele etmemesi O'nun size olan 
rahmetindendir. Ayrıca sakındırmak için onlara 
şöyle de: “Elbette onun azabı, günahlara düşen ve 
asi olan topluluklardan geri çevrilemez.”
148  Müşrikler Yüce Allah’ın dilemesi ve kaderini 
Allah’a ortak koşmalarının doğruluğuna delil 
olarak göstererek diyecekler ki: “Eğer Allah 
dileseydi, bizler ve babalarımız, Allah’a ortak 
koştuklarımızı ortak koşmazdık. Eğer Allah 
dileseydi, haram kıldıklarımızı kesinlikle 
kendimize haram kılmazdık.” Buna benzer yalan 
çürük iddiaları daha önce de peygamberlerini 
yalanlayanlar ileri sürerek şöyle demişlerdi: 
"Eğer Allah dileseydi yalanladığımız zaman onları 
yalanlamazdık." Onlar bu yalanlamalarına, 
üzerlerine indirdiğimiz azabımızı tadana kadar 
devam ettiler. -Ey Rasûl!- O müşriklere de 
ki: "Sizin, O'na ortak koşmanızdan ve haram 
kıldıklarını helal kılmanızdan ve helal kıldıklarını 
haram kılmanızdan Allah’ın razı olduğuna dair 
bir deliliniz var mı? Bunların sizler tarafından 
yapılıyor olması Yüce Allah'ın sizden razı 
olduğuna bir delil değildir. Şüphesiz sizler bu 
durumda, yalnızca zannınıza ittiba ediyorsunuz. 
Oysa zan hiçbir şekilde hakkın yerini tutmaz. 
Sizler ancak yalan söylüyorsunuz.
149  -Ey Rasûl!- Müşriklere de ki: “Eğer sizlerin 
bu zayıf delillerinizden başka bir hüccetiniz yoksa 
elbette Yüce Allah’ın kesin kanıtları vardır. Bu kesin kanıtlar ileri sürdüğünüz mazeretlerinizi ortadan kaldırır, 
ortaya koyduğunuz şüphelerinizi iptal eder. Ey müşrikler! Eğer Allah hepinizin hakka erişmesini dileseydi sizleri 
buna muvaffak kılardı.
150  -Ey Rasûl!- Allah'ın helal kıldıklarını haram kılıp, bunları Allah'ın haram kıldığını iddia eden o müşriklere de 
ki: “Haram kıldığınız bu şeyleri Allah'ın haram kıldığına şahitlik edecek şahitlerinizi getirin bakalım.” Eğer onlar 
ilimsiz bir şekilde bunları Allah’ın haram kıldığına şahitlik ederlerse de yaptıkları şahitlikte onları tasdik etme. 
Çünkü bu yalancı bir şahitliktir. Hevesleriyle hüküm veren kimselerin heveslerine de uyma. Onlar, Allah’ın onlara 
helal kıldığı şeyleri kendilerine haram kılarak ayetlerimizi yalanladılar. Rablerine başkalarını denk tutup ortak 
koşarak ahirete iman etmeyenlere sakın uyma. Rabbine karşı tutumu böyle olan bir kimseye nasıl ittiba edilir?
151  -Ey Rasûl!- İnsanlara de ki: "Gelin Allah’ın sizlere haram kıldıklarını okuyayım. O sizlere, yaratmış olduğu 
varlıklardan bir şeyi ortak koşmanızı, anne ve babalarınıza kötülük etmenizi haram kıldı. Bilâkis onlara iyilikte 
bulunmanız gerekir. Cahiliye halkının yaptığı gibi fakirlik sebebiyle evlatlarınızı öldürmenizi de haram kıldı. Biz 
size de, onlara da rızık veririz. Açık veya gizlice olan fuhşa yaklaşmak ve evlilik yaptıktan sonra zina etmek, 
İslam’a girdikten sonra dinden çıkmak gibi (günahlar sebebiyle ölüm cezası vermenin dışında), haksız olarak 
Allah’ın öldürülmesini yasakladığı canı almayı da haram kıldı. İşte bu zikredilenler sizlere emirleridir. Umulur ki, 
Allah’ın emirlerini ve yasaklarını düşünürsünüz.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah’ın azabına sebep olacak suçlardan sakınılmalıdır. Çünkü Allah mücrim bir 
topluluğa azap etmek isterse bu onlardan asla geri çevrilemez. 2 - Allah Teâlâ her bir kula, kendisi ile onu sorumlu 
kıldığı yükümlülükleri yerine getirmesi için bir kudret/güç ve irade vermiştir. Bütün bunlardan sonra kulun Yüce 
Allah’ın kaza ve kaderini delil/bahane göstermesi katışıksız bir zulüm ve yalın bir inattır. 
3 - Ayetler, kulun akıl seviyesine göre Yüce Allah’ın emrettiği emirleri yerine getirmekte olduğuna işaret eder.
4 - Fuhşiyata yaklaşmanın yasaklanması, yalın olarak bu fiilin işlenmesinin yasaklanmasından daha derin bir 
ifadedir. Çünkü bu ifade fuhşun öncülerini ve buna götüren hususları da içererek yasaklamıştır.
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152  Yetimin malına -büluğ çağına erişmeden 
babasını kaybeden kimse- malının ıslahı, faydası 
ve arttırılması dışında, büluğ çağına erinceye 
ve reşit olduğu hissedilinceye kadar müdahale 
etmenizi de haram kılmıştır. Sizlere ölçü ve 
tartıda haksızlık etmeyi de haram kılmıştır. 
Bilâkis alışveriş esnasında alırken veya verirken 
adil olmanız gerekir. Biz, her bir nefse ancak 
gücünün yettiği kadar sorumluluk yükleriz. Tartı 
ve bunun dışında kullanılan ölçülerde fazlalık 
veya noksanlık hususunda kaçınılması mümkün 
olmayan miktarda bir sorumluluk yoktur. Sizlere 
bir yakın yahut arkadaşın hatırını göz önünde 
bulundurarak doğru olmayan sözler söylemenizi 
ya da şahitlikte bulunmanızı da haram kıldı. 
Allah’a söz verdiğiniz veya Allah adına söz 
verdiğiniz zaman Allah’ın ahdini bozmanızı da 
haram kıldı. Bilâkis sizin buna vefa göstermeniz 
gerekir. Bu zikredilenleri Yüce Allah sizlere, 
sonunuzu düşünüp, öğüt almanız için kesin bir 
emirle emretti.
153  Sizlere, dalalet yollarına ve sebeplerine 
uymanızı da haram kıldı. Bilâkis, hiçbir çarpıklık 
bulunmayan Allah’ın dosdoğru yoluna uymanız 
gerekir. Dalalet yolları sizleri hak yoldan 
ayrılmaya ve uzaklaşmaya sürükler. İşte Allah 
emirlerini yerine getirip yasakladığı şeylerden 
sakınarak takva sahibi olmanızı dilemiş ve bu 
dosdoğru olan yola ittiba etmenizi emretmiştir.
154  Zikredilen bu şeylerin haberinin ardından 
size, Musa’ya nimetimizi tamamlamak ve güzel 
amellerine karşılık olarak, dinde ihtiyaç duyduğu 

her şeyi belirlemek ve hakka giden yolu göstermek için bir rahmet olarak Tevrat’ı verdiğimizi de haber veriyoruz. 
Umulur ki, kıyamet günü Rableriyle karşılaşacaklarına iman eder ve salih amellerle buna hazırlanırlar.
155  Bu Kur'an, içerdiği dinî ve dünyevî faydalardan ötürü çok bereketli olarak indirdiğimiz bir kitaptır. Merhamet 
olunmayı umarak içinde bulunanlara ittiba edin ve ona muhalefet etmekten sakının!
156  -Ey Arap müşrikleri!- "Muhakkak Allah, bizden önce Tevrat ve İncil'i, Yahudi ve Hristiyanlara indirdi ve bize 
bir kitap indirmedi. Biz onların kitabını okumayı bilmiyoruz. Çünkü o kitaplar onların dilindedir, bizim dilimizde 
değildir." dememeniz için (size Kur’ân’ı indirdik).
157  Ve; “Allah, Yahudi ve Hristiyanlara indirdiği gibi bize de bir kitap indirseydi, elbette bizler onlardan daha 
fazla istikamet sahibi olurduk.” dememeniz içindir. Kesinlikle sizlere Allah’ın peygamberiniz Muhammed 
-sallallahu aleyhi ve selem-'e indirdiği kendi dilinizde bir kitap geldi. İşte bu kitap hakka apaçık bir delil, bir irşat 
ve ümmete bir rahmettir. Sudan bahaneleri mazeret olarak getirmeyin ve batıl sebeplerle avunmayın. Hiç kimse, 
Allah’ın ayetlerini yalanlayan ve onlardan yüz çevirenlerden daha büyük bir zulüm içinde olamaz. Ayetlerimizden 
kaçanları, ayetlerimizden kaçarak yüz çevirmelerinden ötürü, onları Cehennem ateşine sokarak şiddetli bir cezayla 
cezalandıracağız.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yetime ait olan mal mülk hakkında, bu malın yararına olan sınırlar içinde olması hariç herhangi bir tasarrufta 
bulunmak caiz değildir. Ayrıca bu mallar reşit olana dek yetime teslim edilmez.
2 - Sapıklık yolları pek çoktur. Ancak bir tek Allah’ın yolu azaptan kurtuluşa götürür.
3 - Bu kitaba, ilim ve amel bakımından ittiba etmek Allah’ın rahmetine erişmenin en büyük sebeplerinden biridir.
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158 -Ey Rasûl!- O yalanlayıcılar ancak dünyada
ölüm meleği ve yardımcılarının onların ruhlarını 
almak için onlara gelmesini veya Rabbinin, 
ahirette aralarındaki davalara hükmetmek üzere 
kıyamet günü gelmesini veyahut kıyamet gününe 
işaret eden Rabbinin bazı alametlerinin gelmesini 
bekliyorlar. Oysa güneşin batıdan doğması gibi, 
Rabbinin ayetlerinden bazılarının geleceği gün, 
kâfir olan kimsenin iman etmesi ona bir fayda 
sağlamayacaktır. Mümin olan kimsenin de daha 
önce yapmadığı hayırlı bir ameli o vakitten 
sonra yapmasının artık bir faydası olmayacaktır. 
-Ey Rasûl!- O yalanlayan müşriklere de ki:
“Bunlardan herhangi birisinin gelmesini bekleyip
durun bakalım. Bizler de bekliyoruz.”
159 -Ey Rasûl!- Dinlerinin bir kısmını uygulayıp,
bir kısmını terk etmek suretiyle onu paramparça 
kılan ve birçok ayrı fırkalara bölünen Yahudi ve 
Hristiyanlarla senin bir ilişkin yoktur. Sen onların 
içinde bulundukları sapıklıklardan berîsin. Senin 
sorumluluğun onları uyarmaktan başka bir şey 
değildir. Onların durumları Allah’a kalmıştır. 
Sonrasında kıyamet günü gelince dünyada 
yapmış oldukları şeyleri onlara bildirecek ve 
yaptıklarının karşılığını verecektir.
160  Kıyamet günü Müminlerden her kim 
bir iyilikle gelirse, Allah o iyiliği on misliyle 
mükâfatlandıracaktır. Her kim de bir kötülükle 
gelirse, daha fazlasıyla değil, ancak ağırlık 
ve büyüklük olarak yaptığının misliyle 
cezalandırılacaktır. Kıyamet günü onlar iyiliklerinin 
sevabı azaltılarak yahut kötülüklerinin günahı 
artırılarak herhangi bir zulme uğratılmayacaklardır. 161  -Ey Rasûl!- Seni yalanlayan o müşriklere de ki: “Şüphesiz 
Rabbim beni dosdoğru bir yola irşat etti. Bu yol dinin yoludur. Öyleki dünya ve ahiretin yararına olan herşeyi 
içerir. O hakka yönelen İbrahim'in dinidir. İbrahim kesinlikle müşriklerden olmadı.
162 -Ey Rasûl!- De ki: “Şüphesiz benim namazım ve kurbanım Allah içindir. Başkası adına değil, yalnızca Allah
adınadır. Benim hayatım ve ölümüm de böyledir. Bütün bunlar tek başına mahlûkatın Rabbi olan Allah içindir. 
Bunlardan hiçbirinde O'ndan başkasına bir pay yoktur.”
163  “Ve Allah - Subhanehu ve Teâlâ-‘nın hiçbir ortağı yoktur. Onun dışında hak bir mabut yoktur. Allah bana 
şirkten uzak halis tevhidi emretti. Ben bu ümmetin içinden O'na teslim olanların ilkiyim.”
164 -Ey Rasûl!- O müşriklere de ki: “Her şeyin Rabbi olan Allah'tan başka bir rab mi arayayım? O Allah’ın dışında
ibadet ettiğiniz bütün mabutların Rabbidir. Suçsuz olan hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Ardından 
kıyamet günü bir tek olan Rabbinize döneceksiniz ve O dünyada dini meselelerde ayrılığa düşmüş olduğunuz 
konuları size haber verecek.”
165  Daha önce yaşamış olanların ardından, yeryüzünü imar edesiniz diye sizleri gönderen Allah’tır. Size vermiş 
olduğu nimetlerde sizi sınamak için yaratılışınızda, rızıklar göndermede ve birçok diğer hususlarda kiminizi 
yükselterek diğerlerinize derece bakımından üstün kılmıştır. -Ey Rasûl!- Muhakkak Rabbin cezalandırması çok 
hızlıdır ve gelmekte olan her şey yakındır. Muhakkak o tövbe eden kullarına karşı pek affedici ve ona karşı pek 
merhametlidir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Şüphesiz din, birlikte olmayı ve ittifak etmeyi emrederek, bölünmeyi ve 
ayrılmayı da yasaklar. 2 - Allah'ın kötülüklere misliyle, iyiliklere de on katıyla karşılık vermesi, eksiksiz adalet ve 
ihsanındandır. Yüce Allah'ın on katı ile karşılık vermesi, verilecek mükâfatın en az miktarıdır.
3 - Hak olan dosdoğru din, kulun bütün amel ve önceliklerini Allah -Azze ve Celle- için kullanmasını gerekli kılar. 
Kul; namazı, ibadeti, hac ibadetleri, kestiği kurbanları, hayatındaki ve ölümünün ardından yapılmasını vasiyet 
ettiği bütün ibadetleri ve amelleriyle bir tek ona yönelmesi gerekir.
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A'râf Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
İmanla küfür arasında olan mücadele geleneği 
açıklanmış ve peygamberlerin hayat yolculukları 
boyunca kavimlerine karşı sergiledikleri 
mücadelenin sonucu anlatılmıştır.

 C Tefsîr:
1  Elif, Lâm, Mîm, Sâd. Bu hususta benzer bir 

açıklama Bakara Suresi'nin başında zikredilmiştir.
2  -Ey Rasûl!- Kur’an-ı Kerim, Allah’ın sana 

indirdiği bir kitaptır. Kalbinde sakın ona dair 
bir sıkıntın ve şüphen olmasın. İnsanları onunla 
korkutasın, onlara hüccet ikame edesin ve 
Müminlere öğüt veresin diye onu sana indirdi. 
Zira onlar, öğütten faydalanan kimselerdir.
3  -Ey insanlar!- Rabbinizin üzerinize indirdiği 

kitaba ve peygamberinizin sünnetine uyun. 
Şeytanlardan dost olarak gördüklerinizin veya 
kötü din adamlarının heveslerine uymayın. 
Onların heveslerinin emrettikleri şeyler sebebiyle 
üzerinize indirileni bir kenara bırakıp terk 
ederek onları veli ediniyorsunuz. Sizler ne kadar 
da az öğüt alıyorsunuz. Şayet öğüt alsaydınız hak 
olmayanı, hakka tercih etmez ve peygamberinizin 
size getirdiğine tabi olur, onunla amel ederdiniz. 
Bunun dışında kalanları da terk ederdiniz.
4  Pek çok şehirleri küfür ve sapıklıklarında 

ısrar etmelerinden ötürü azabımızla helâk ettik. 
Gece veya gündüz gaflet halinde oldukları bir 
sırada üzerlerine şiddetli azabımız iniverdi. Ne 

onlar, ne de onların sözde ilahları başlarına gelen bu azabı onlardan uzaklaştırmayı başaramadılar.
5  Azabın indirilmesinin ardından kendilerinin Allah’ı küfreden zalim kimseler olduklarını ikrar etmekten 

başka bir şey yapamadılar. 6  Peygamberlerimizi gönderdiğimiz topluluklara, kıyamet günü peygamberlere nasıl 
karşılık verdiklerini mutlaka soracağız. Peygamberlere de tebliğ edilmesi emredilenlerin tebliğ edilip edilmediğini 
ve ümmetlerinin onlara nasıl karşılık verdiklerini muhakkak soracağız.
7  Sonra da bütün mahlûkata onlar hakkında sahip olduğumuz bilgiyle dünyada yaptıkları amellerini haber 

vereceğiz. Biz, onların bütün amellerini biliyorduk, onlardan hiçbir şey bize gizli kalmadı, biz de onlardan hiçbir 
vakit habersiz değildik. 8  Kıyamet günü amellerin tartılması, zulüm ve haksızlık barındırmayan bir adaletle 
olacaktır. Her kimin iyilik kefesi, kötülük kefesine ağır basarsa; işte onlar istediklerini kazanmış ve kaçtıklarından 
kurtulmuşlardır. 9  Tartılma esnasında kimin de kötülük kefesi iyilikler kefesine ağır basarsa, işte onlar Allah’ın 
ayetlerini inkâr etmeleri sebebiyle nefislerini kıyamet günü helâk yollarına sokarak kendilerini hüsrana uğratmış 
olanlardır. 10  -Ey Âdemoğulları!- Şüphesiz sizleri, yeryüzüne yerleştirdik ve sizler için orada yaşam koşulları var 
ettik. Buna karşılık Allah’a şükretmeniz gerekirdi, fakat şükrünüz çok azdı.
11  -Ey insanlar!- Biz önce babanız Âdem'i yarattık, sonra ona en güzel surette ve en güzel biçimlendirmeyle şekil 

verdik. Sonra da ona değer verilmesi için meleklere Adem'e secde etmelerini emrettik. İblis hariç, onlar da emrimizi 
yerine getirerek hemen ona secde ettiler. O ise, kibirlenerek ve inat ederek secde etmeyi reddetti.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kur’an’ın indirilme amaçlarından biri de, kâfirlerin ve inat edenlerin uyarılması 
ve Müminler için bir hatırlatma olmasıdır. 2 - Allah; Kur’an’ı Müminlere, ona uyarak amel etmeleri için indirdi. 
Eğer bunu yaparlarsa eğitimleri tamamlanmış olur ve üzerlerine olan nimet kemale erer. En güzel amel ve ahlâka 
hidayet bulurlar. 3 - Kıyamet günü kulların amellerinin tartılması, hiçbir yönüyle haksızlık ve zulüm barındırmayan 
bir adalet ve doğrulukla olacaktır.
4 - Allah yeryüzünü, beşeriyetin ondan faydalanması için hazırlamıştır. Böylece onun üzerine bina inşa edebiliyor, 
ekin ekebiliyor ve faydalanmak üzere içinde bulunan şeyleri çıkarabiliyorlar.

۱
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12  Allah Teâlâ İblis'i azarlayarak şöyle buyurdu: 
“Sana, Âdem’e secde etmeni emrettiğim emrimi 
yerine getirmene ne engel oldu?” İblis Rabbine 
cevap olarak dedi ki: “Benim ondan daha üstün 
olmam, bana engel oldu. Sen, beni ateşten; onu 
ise çamurdan yarattın. Ateş, çamurdan daha 
değerlidir.”
13  Yüce Allah ona dedi ki: “Öyleyse Cennet'ten 

çık git. Senin orada büyüklenmeye hakkın 
yoktur. Çünkü orası tertemiz arınmış kimselerin 
yurdudur. Artık senin orada bulunman sana caiz 
değildir. -Ey İblis!- Sen kendini Âdem’den daha 
değerli görsen bile, doğrusu sen alçak aşağılık 
birisin.”
14  İblis dedi ki: "Ey Rabbim! Bana yeniden diriliş 

gününe kadar mühlet ver ki, insanlardan yoldan 
çıkarmayı başarabildiğimi yoldan çıkarayım.”
15  Yüce Allah ona dedi ki: "Ey İblis! Sen, bütün 

mahlûkatın öleceği ilk sura üfleme gününe 
dek kendisine ölümün yazıldığı mühlet verilen 
kimselerden birisin. O gün yalnızca bütün 
canlıların yaratıcısı olan Allah kalacaktır.”
16  İblis de şöyle dedi: " Âdem'e secde etme 

emrini yerine getirmediğim için beni saptırmana 
karşılık, Ademoğlu için senin dosdoğru yolunun 
üzerine oturup, babaları Âdem'e secde etmekten 
saptığım gibi onları da o yoldan saptıracağım ve 
çevireceğim.”
17  “Sonra ahireti terk ettirip, dünyaya karşı 

rağbet vererek, şüpheler atarak ve arzularını 
güzel göstererek onlara her yönden yanaşacağım. 
-Ey Rabbim!- Onlara dikte ettiğim küfürden ötürü, onların çoğunu sana şükredenlerden bulamayacaksın.”
18  Yüce Allah ona şöyle dedi: “Ey İblis! Kınanmış ve Allah’ın rahmetinden kovulmuş biri olarak Cennet'ten çık. 

Kıyamet günü Cehennem'i mutlaka sen ve sana uyan, sana itaat eden ve de Rabbinin emrine karşı gelen herkesle 
dolduracağım."
19  Allah, Âdem’e şöyle dedi: "Ey Âdem! Sen ve eşin Havva Cennet'e yerleşin. İçinde bulunan tertemiz yemeklerden 

dilediklerinizi yiyin, fakat sakın bu ağaçtan (Allah’ın onlar için belirlediği bir ağaçtır) yemeyin. Eğer size yasaklamış 
olmamın sonrasında bu ağaçtan yerseniz, Allah’ın sınırlarını aşan kimselerden olursunuz.
20  İblis, onların örtünmüş mahrem yerlerini açığa çıkarmak için onlara gizlice fısıldayarak dedi ki: "Allah, sizin 

bir melek olmanızı ve Cennet'te ebediyen kalmanızı istemediği için size bu ağaçtan yemenizi yasakladı."
21  Ve onlara: "Ey Âdem ve Havva! Muhakkak ben size gösterdiğim bu hususta sadece nasihat ediyorum." diyerek 

Allah adına yemin etti.
22  Böylece bir kandırmaca ve aldatmayla onları içinde bulundukları makamdan aşağı indirdi. Onlar, yasaklanan 

bu ağacın meyvesinden yiyince mahrem yerleri açılarak göründü. Onlar da mahrem yerlerini örtmek için 
üzerlerine Cennet'in yapraklarından örtmeye başladılar. Rableri o ikisine seslenerek dedi ki: "Ben, ikinize bu 
ağaçtan yemenizi yasaklamamış mıydım? İkinizi uyararak Şeytan'ın, sizler için apaçık bir düşman olduğunu 
söylememiş miydim?"

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Ayetler, Mevlasına asi olan kimsenin zelil, alçak bir kimse olduğuna işaret etmektedir.
2 - Şeytan, Âdemoğluna düşmanlığını ilan etmiş, bütün sebep ve yöntem çeşitlerini kullanarak onları dosdoğru 
yoldan alıkoyacağını söylemiştir.
3 - Günahın tehlikeli oluşu ve bunun Yüce Allah’ın dünya ve ahirette vereceği cezaların sebebi olduğu ifade 
edilmiştir.

part 8A'râf Suresi 152



23  Âdem ve Havva dedi ki: "Ey Rabbimiz! 
Meyvesini yememizi yasakladığın ağaçtan 
yiyerek kendimize zulmettik. Eğer sen bizim 
günahlarımızı bağışlamaz ve rahmetinle 
merhamet etmezsen, bizler dünyada ve ahiretteki 
nasibimizi kaybederek hüsrana uğramışlardan 
oluruz.”
24  Allah; Âdem, Havva ve İblis'e şöyle dedi: 

"Cennet'ten yeryüzüne inin bakalım. Sizler 
birbirinizin düşmanı olacaksınız. Artık yeryüzü 
belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşme 
yeridir. Belirli bir vakte kadar orada bulunan 
nimetlerden faydalanın.” 25  Allah, Âdem, 
Havva ve zürriyetine hitap ederek şöyle dedi: “Bu 
yeryüzünde Yüce Allah’ın sizin için takdir ettiği 
kadar bir süre yaşayacak ve orada öleceksiniz. 
Sonra orada defnedileceksiniz ve orada 
bulunan kabirlerinizden yeniden dirilmek için 
çıkartılacaksınız.”
26  Ey Âdemoğlu! Sizlere mahrem bölgenizi 

örtmeniz için kesinlikle zaruri olan elbiseler 
ve de insanlar arasında süslenip güzelleştiğiniz 
tamamlayıcı elbiseler kıldık. Allah’ın emirlerini 
yerine getirmek ve yasaklarından sakınmak olan 
takva elbisesi ise bu somut elbiselerden daha da 
hayırlıdır. İşte bu zikredilen elbiseler, Allah'ın 
kudretine delalet eden ayetlerindendir. Umulur 
ki, onun sizler üzerine olan nimetlerini hatırlar ve 
ona şükredersiniz.
27  Ey Âdemoğlu! Şeytan size, günahları güzel 

göstererek mahrem yerleri örten bedensel 
elbiselerden veya takva elbisesinden sıyırarak 
sakın aldatmasın. Muhakkak o, daha önce 
sizin ebeveynlerinizi de ağaçtan yemeyi güzel 

göstererek kandırmıştı. Bunun neticesinde o ikisi de Cennet'ten çıkarılmış ve mahrem yerleri açılarak görünmüştü. 
Muhakkak şeytan ve zürriyeti sizleri görüyor ve izliyorlar. Oysa sizler onları göremiyor ve izleyemiyorsunuz. Öyleyse 
sizin, ona ve zürriyetine karşı çok dikkatli olmanız gerekir. Muhakkak biz, Şeytanları Allah’a iman etmeyenlerin 
dostları kıldık. Nitekim onların, salih amel işleyen Müminler üzerinde hiçbir gücü yoktur. 28  Müşrikler; şirk 
koşmak, Kâbe’yi çırılçıplak tavaf etmek ve benzeri son derece çirkin işleri yapınca, atalarını bunları yaparken 
bulduklarını ve Yüce Allah’ın kendilerine bunu emrettiğini mazeret olarak sunarlar. -Ey Muhammed!- Onlara 
cevap olarak de ki: "Allah asla günah işlemenizi emretmez. Bilakis bunu size yasaklar. Nasıl olur da Ona karşı 
bunu iddia edersiniz? -Ey müşrikler!- Allah adına bilmediğiniz, yalan ve iftira olan şeyler mi söylüyorsunuz?" 
29  -Ey Muhammed!- O müşriklere de ki : "Şüphesiz Allah, adaletli olmayı emreder. Hayâsızlığı ve çirkin şeyleri 

ise asla emretmez. Özellikle mescitlerde yapılan ibadetler olmak üzere, bütün ibadetleri sadece Allah'a has kılmayı, 
ibadetleri sadece O'na yapmayı ve bir tek O'na dua etmenizi emreder. O sizi, ilk başta yoktan yarattığı gibi, tekrar 
diri olarak tekrardan döndürecektir. Sizleri yoktan var etmeye kadir olan, sizleri tekrar geri döndürmeye ve 
yeniden diriltmeye de kadirdir. 30  Doğrusu Allah, insanları iki grup kılmıştır. Sizlerden bir gruba doğru yolu 
göstererek onlara hidayeti kolaylaştırmış ve bunun önündeki engelleri de ortadan kaldırmıştır. Diğer grubun ise 
doğru yoldan sapmaları gerekli olmuştur. Çünkü onlar, Allah’ın dışında Şeytanları dostlar edindiler. Kendilerinin 
doğru yolda olduklarını zannederek cahilce ona boyun eğdiler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Günah işleyen kimse yaptıklarını itiraf eder, bunlardan dolayı bağışlanma diler, 
kendini pişman hisseder ve işlemiş olduğu bu günahları terk ederse Âdem’in tavrına benzer bir davranış sergilemiş 
olur. Böylece Rabbi onu seçkin bir kul yapar ve ona hidayet eder. Her kim de bir günah işer ardından inat ve ısrarla 
buna devam ederse İblis'e benzer bir davranışta bulunmuştur. Durumu böyle olan kimse ancak Allah’tan daha da 
fazla uzaklaşır. 2 - Elbiseler iki çeşittir: Mahrem yerlerin örtüldüğü bedensel elbiseler ve kul ile sürekli bereber olan 
dindarlık (elbisesi). Bu soyut bir elbise olup, kalp ve ruhun güzelliğidir. 3 - Şeytan'ın avanelerinin çoğu bedensel 
elbiselerin çıkarılmasına ve mahrem yerlerin gösterilmesine davet eder. Böylece insanlara, çirkin işler yapmaları 
ve hayâsızlığa düşmeleri kolay gelir. 4 - Hidayet, Allah’ın bir ihsanı ve lütfudur. Dalalet ise, -cehaleti ve zulmüyle- 
Şeytan'ı dost edinerek kulun rezil rüsva olmasıdır. Kendisi için dalalete sebep olmuştur.

۳
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31  Ey Âdemoğlu! Namaz ve tavaf esnasında 
mahrem yerlerinizi örten, kendisi ile güzelleştiğiniz 
tertemiz elbiseler giyinin. Allah’ın helâl kıldığı 
temiz olan şeylerden dilediğinizi yiyin ve için. 
Sakın belirlenen mutedil sınırları aşmayın. Sakın 
helalleri aşıp haramlara bulaşmayın. Şüphesiz 
Allah, mutedil sınırları aşan kimseleri sevmez.
32  -Ey Rasûl!- Elbise, temiz yemekler ve diğer 

şeyler arasından Allah’ın helal kıldıklarını 
haram kılan müşriklere cevap olarak de ki: 
“Sizler için bir ziynet olan elbiseleri size kim 
haram kıldı? Allah’ın sizleri rızıklandırdığı 
tertemiz yiyecekleri, içecekleri ve diğer şeyleri 
size kim haram kıldı?” -Ey Rasûl!- De ki: 
"Muhakkak bu temiz şeylerden dünyada 
başkaları faydalanıyor olsa da, kıyamet günü 
yalnızca Müminlere has olacaktır. Kâfirler onlar 
gibi yararlanamayacaklardır. Çünkü Cennet, 
kâfirlere haram kılınmıştır." İşte bu ayrıntı gibi 
anlayıp, idrak eden topluluklar için ayetlerimizi 
kapsamlı bir şekilde açıklıyoruz. Çünkü bu 
ayetlerden sadece onlar faydalanmaktadır.
33  -Ey Rasûl!- Allah’ın helâl kıldıklarını haram 

kılan o müşriklere de ki: “Muhakkak Allah, 
kullarına fuhşiyatı haram kılmıştır. Bunlar 
açıktan ve gizliden işlenen çok çirkin günahlardır. 
Yüce Allah bütün günahları, insanların kanlarına, 
mallarına ve ırzlarına haksızca sarkıntılık 
edip, saldırmayı da haram kıldı. Sizlere, hiçbir 
deliliniz olmadığı halde, Allah’tan başkasını Ona 
ortak koşmanızı da haram kıldı. Ayrıca Allah’ın 
isimleri, sıfatları, yaptığı işler ve şeriati hakkında 
ilim sahibi olmaksızın söz söylemenizi de haram kıldı.” 34  Her nesil ve milletin belirli bir süresi ve ecellerinin bir 
vadesi vardır. Onların takdir edilen vadeleri geldiği zaman az bir süre dahi olsa onu ne geciktirebilirler, ne de öne 
alabilirler. 35  Ey Âdemoğlu! İnsanlara indirdiğim kitaplarımı sizlere okuyan, kendi içinizden size gönderdiğim 
peygamberlerim sizlere gelirse, onlara itaat edin ve getirdiklerine uyun. Allah’ın emirlerini yerine getirip 
yasaklarından sakınarak Allah'tan korkan ve amellerini ıslah edenlere kıyamet günü herhangi bir korku yoktur. 
Onlar, elde edemedikleri dünya lezzetlerinden ötürü üzülecek de değillerdir.
36  Peygamberler tarafından getirilen ayetlerimizi yalanlayan, onlara iman etmeyen ve kibirlenerek büyüklük 

taslayan kâfirler ise, Cehennem ashabıdır. Ebediyen orada kalacak ve oraya yerleşeceklerdir.
37  Allah’a bir ortak, bir noksanlık veya söylemediği bir sözü nispet ederek, yalan sözlerle iftira eden veya doğru 

yoluna ileten açık ayetlerini yalanlayan kimseden daha zalim hiç kimse yoktur. Bunlarla nitelenen o kimseler 
Levh-i Mahfuz'da kendilerine yazılmış olan dünya lezzetlerinden hazlarına nail olacaklardır. Nihayet ölüm meleği 
ve meleklerden yardımcıları ruhlarını kabzetmek üzere onlara gelince onları kınamak için, “Allah’ın dışında 
ibadet ettiğiniz ilahlarınız nerede? Sizlere bir fayda vermesi için haydi onları çağırın.” derler. Müşrikler meleklere, 
“Doğrusu ibadet ettiğimiz ilahlarımız bizden gitti ve ortadan kayboluverdi. Onlar neredeler bilmiyoruz.” diyerek 
kendilerinin kâfir olduklarını ikrar ederler. Fakat onların bu itirafı, o zaman onların aleyhine bir delil olur. Onlara 
bir fayda vermez.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Mümin bir kimse, özellikle camiye giderken, namaz esnasında mahrem yerlerini 
örtmek ve güzel elbiseler giymek suretiyle Allah’ın şiarlarını tazim etmekle emrolunmuştur.
2 - Kim, ilim sahibi olmadığı halde Kur’an’ı tefsir eder veya fetva verir ya da hüküm verirse, kuşkusuz Allah 
adına bilgisizce söz söylemiş olur. Bu da en büyük haramlardan biridir. 3 - Ayetlerde, kıyamet günü Müminlerin 
korkmayacaklarına, üzülmeyeceklerine, dehşet ve paniğe kapılmayacaklarına dair bir delil vardır. Onların başına 
bu tür şeyler gelse bile sonucu güvendir. 4 - İnsanların en zalimi Allah Teâlâ’nın muradını iki yönüyle iptal eden 
kimsedir. Birincisi, O'nun muradına delalet eden şeylerin iptal edilmesi. Diğeri ise, Yüce Allah’ın istemediği bir şeyi 
insanlara Allah’ın onlardan istediği bir şeymiş gibi göstermek.
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38  Melekler onlara: "Ey müşrikler! Sizlerden 
önce küfür ve dalalet üzerine olan cin ve 
insanlardan geçmiş milletlerin topluluğuyla 
beraber Cehennem ateşine girin bakalım.” 
derler. O milletlerden her bir millet Cehennem'e 
girdiğinde kendilerinden önce gelen diğer 
millete lanet eder. Nihayet orada karşı karşıya 
gelip hepsi bir araya toplanınca oraya en son 
giren sefil takipçiler, ileri gelen önderleri için 
“Ey Rabbimiz! Bunlar bizleri doğru yoldan 
saptıran önderlerimizdir. Sapıklığı bizlere süslü 
gösterdikleri için onları kat kat arttırılmış bir 
cezayla cezalandır.” derler. Allah onlara cevap 
olarak der ki: “Sizlerden her bir gruba kat kat 
artırılmış azaptan bir nasip vardır. Fakat siz bunu 
bilmiyorsunuz ve idrak etmiyorsunuz.”
39  Kendilerine ittiba edilenlerin ileri gelenleri 

kendilerine ittiba edenlere şöyle dediler: "Ey 
takipçiler! Sizlerin bizim üzerimize azabın sizlerden 
hafifletilmesine dair hak ettiğiniz bir üstünlüğünüz 
yoktur. Ölçü, işlediğiniz amellerden elde 
ettiklerinizdir. Sizlerin batıla ittiba etmiş olmanızın 
herhangi bir mazereti yoktur. Ey takipçiler! Siz 
de bizim tattığımız gibi, küfür ve günahlardan 
kazandıklarınız sebebiyle tadın azabı!”
40  Şüphesiz bizim apaçık ayetlerimizi 

yalanlayanlar, onları yerine getirmekten ve 
onlara boyun eğmekten büyüklenenler bütün 
hayırlara karşı ümitsizlik içindedir. Küfürleri 
sebebiyle amelleri ve öldükleri zaman da ruhları 
için gökyüzünün kapıları asla açılmaz. Onlar, 
hayvanların en büyüklerinden biri olan devenin 

nesnelerin en darı olan iğnenin deliğinden geçinceye kadar, asla Cennet'e giremezler. Bu ise imkânsızdır. Bununla 
onların Cennet'e girmelerinin imkânsız olduğu ifade edilmektedir. İşte Allah, günahları çok büyük olan kimseleri 
böyle cezalandırır.
41  Kibirlenerek yalanlayan o kâfirler için, Cehennem'de üzerinde yatacakları ateşten döşekler ve onların üstlerine 

de ateşten bir örtü vardır. İşte biz, Allah'ı küfrederek ve O'ndan yüz çevirerek sınırlarını aşanları böyle bir cezayla 
cezalandırırız.
42  Rablerine iman ederek güçleri yettiğince salih amel işleyenler ise, –Allah, hiç kimseye gücünün yettiğinin 

üzerinde sorumluluk yüklemez- onlar Cennet ahalisidir. Orada ebediyen kalmak üzere oraya girerler.
43  Allah’ın, o kimselerin kalplerinden nefret ve kini söküp çıkarması Cennet'te onlara bahşedeceği nimetin 

tamamındandır. Nehirleri onların ayaklarının altından akıtır ve onlar, Allah’ın üzerindeki nimetlerini kabul 
ederek şöyle derler: “Bizi salih amellere muvaffak kılarak bu makama nail kılan Allah’a hamd olsun. Eğer Allah 
bizi muvaffak kılmasaydı bizler kendi kendimize muvaffak olacak değildik. Rabbimizin peygamberleri içinde 
şüphe barınmayan, vaatlerinde ve tehdit ettiklerinde doğru olan hak ile geldi.” Onlara bir münadi seslenerek: 
“Peygamberlerimin dünyada sizlere haber verdikleri işte bu Cennet'tir. Allah sizleri, Allah’ın yüzünü görmek 
isteyerek yapmış olduğunuz salih amellere karşılık bu mükâfatla mükâfatlandırdı.” der.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Dünya hayatında yalanlayanlar arasında olan dostluk, kıyamet günü bir düşmanlık 
ve lanetleşmeye dönüşür. 2 - Müminlerin ruhlarına, Allah’a yükselinceye kadar gökyüzünün bütün kapıları açılır 
ve Rabbine yaklaştıkça ve rızasını elde ettikçe sevinirler. 3 - Yüz çevirip yalanlayanların ruhlarına öldükleri zaman 
gökyüzünün kapıları açılmaz. Ruhları yükselip izin istediğinde onlara izin verilmez. Kişinin dünya hayatında 
Allah’a iman ederek, O'nu bilip, severek yükselip, yücelemediği gibi, aynı şekilde ölümünün ardından yükselemez. 
Kişiye yaptıklarının karşılığı o yapmış olduğu şeylerin türünden verilir. 4 - Cennet ehli, Allah’ın bağışlamasıyla 
Cehennem'den kurtulur ve Allah’ın rahmetiyle Cennet'e girerler. Onlar, yaptıkları salih amellerle makamları 
paylaşır ve miras alırlar. Bunların hepsi Yüce Allah'ın rahmetindendir. Bilâkis rahmetinin en yüce türündendir.

٥
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44  Kalıcı olan Cennet ehli, kalıcı olan Cehennem 
ehline her birinin kendisi için hazırlanmış 
makamlara girmesinin ardından şöyle seslenir: 
“Muhakkak biz, Rabbimizin bize Cennet'te 
vadettiklerini hakikaten gerçekleşmiş olarak 
bulduk. O, bizi Cennet'e soktu. Ey kâfirler! Sizler 
de, Allah’ın size vadettiklerini Cehennem'de 
gerçekleşmiş olarak buldunuz mu?” Kâfirler 
dediler ki: “Bizler de Cehennem'de ne vadedilmişse 
hakikaten bulduk.” Bir münadî, zalimlerin 
Allah’ın rahmetinden kovulmasını isteyerek 
seslenir. Oysa onlara, dünya hayatında rahmet 
kapıları açılmıştı, fakat onlar yüz çevirmişlerdi.
45  O zalimler, Allah’ın yolundan kendileri yüz 

çevirdiği gibi başkalarını da yüz çevirmeye 
sürüklerler. İnsanlar o yola girmesinler diye hak 
yolun eğri olmasını arzu ederler. Onlar ahirete 
hazırlık yapmaz ve o günü inkâr ederler.
46  Bu iki grup arasında; Cennet ve Cehennem 

ashabı arasında A'raf adı verilen yüksekçe bir sur 
vardır. Bu yüksek surların üzerinde iyilikleri ve 
kötülükleri eşit seviyede kalmış adamlar vardır. 
Bunlar Cennet ashabını yüzlerinin beyazlığı gibi 
alametlerinden tanırlar. Cehennem ashabını 
da yüzlerinin siyahlığı gibi alametlerinden 
tanırlar. Bu adamlar Cennet ahalisine seslenip 
onlara ikram olarak şöyle derler: “Sizlere selam 
olsun!” O vakit Cennet ashabı, henüz Cennet'e 
girmemiştir. Onlar Allah’ın rahmetiyle Cennet'e 
girmeyi umut ederler.
47  A'raf ashabının bakışları Cehennem ashabına 

çevrilip onların içinde bulundukları şiddetli azabı 
gördüklerinde Allah’a dua ederek şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bizleri, seni inkâr eden ve sana ortak koşan zalimler 
topluluğuyla beraber kılma!"
48  A'raf’ta bulunanlar, Cehennem ashabından yüzlerinin siyahlığı ve gözlerinin maviliği gibi, alametlerinden 

bildikleri kâfir kimselere seslenerek onlara şöyle derler: “Mallarınız ve adamlarınızın çokluğu size bir fayda 
vermedi. Haktan büyüklenerek ve kibirlenerek yüz çevirmeniz de size bir fayda vermedi.”
49  Allah Teâlâ, kâfirleri kınayarak onlara şöyle der: “Sizlerin, Allah’ın katından bir rahmete nail olmayacaklarına 

dair yemin ettikleriniz bu kimseler mi? Allah, Müminlere de şöyle der: "Ey Müminler! Artık Cennet'e girin! 
Karşılaşacak olduğunuz şeylerde sizler için bir korku yoktur ve de karşılaştığınız kalıcı nimetlerden ötürü 
dünya hazlarından kaçırdıklarınız adına da üzülmeyeceksiniz." 50  Cehennem ashabı Cennet ashabına seslenir, 
onlardan istekte bulunur ve şöyle derler: "Ey Cennet ashabı! Bize su verin veya Allah’ın sizlere verdiği rızıklardan 
bizlere de göndererek ihsanda bulunun.” Cennet ashabı ise onlara şöyle diyerek cevap verir: “Muhakkak Allah, 
küfürleri sebebiyle o ikisini kâfirlere haram kıldı. Bizler Yüce Allah’ın sizlere haram kıldığı şeyleri sizlere vererek 
ihtiyacınızı karşılamayacağız.” 51  Bu kâfirler, dinlerini alay ve eğlence kılmış, dünya hayatının süs ve ziynetleri 
onları aldatmıştır. Kıyamet günüyle karşılaşmayı unuttukları ve onun için çalışmadıkları gibi kıyamet günü de 
Allah onları unutacak ve onları azap görür bir halde terk edecektir. Onlar, Allah’ın burhan ve kanıtlarını inkâr 
ettikleri ve hak olduklarını bildikleri halde kâfir oldukları için hazırlık yapmadılar.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Öldükten sonra yeniden dirilişe iman etmemek, şehvet ve nefse hoş gelen şeylere 
yönelmek konusunda direk bir sebeptir. 2 - Kıyamet günü insanlar, Allah’ın kendisine itaat eden kimselere olan 
vaatlerinin gerçekleşeceğini ve kâfir olan kimselere de tehdit ettiklerinin gerçekleşeceğini yakinen bilip, anlarlar.
3 - Kıyamet günü insanlar iki sınıftır: Bir grup Cennet'te ve bir grup da Cehennem'dedir. Bu ikisinin arasında, 
tam orta yerde iyilikleri ve kötülükleri eşit olan başka bir grup daha vardır. Onların sonuçta varacağı yer ise, 
Cennet'tir. 4 - Servet, itibar ve çok fazla takipçisi olan kimseler bu sahip oldukları şeylerin Yüce Allah katında 
kendilerine bir fayda sağlamayacağını ve Allah’ın azabından kurtaramayacağını çok iyi bilmesi gerekir.

٦
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52  Şüphesiz biz onlara, Muhammed -sallallahu 
aleyhi ve sellem-'e indirilmiş bu kitabı gönderdik. 
Bu kitapta beyan edip, açıkladıklarımızı bir 
ilim üzere ortaya koyduk. Zira Kur'an-ı Kerim 
Müminler için rüşt ve hak yoluna hidayet eden 
bir rehber ve içinde bulundukları sapıklıklardan 
dünya ve ahiret hayırlarına çıkaran bir rahmettir.
53  Kâfirler, yalnızca hakikati ahirette ortaya 

çıkacak ve önceden kendilerine haber verilmiş 
olan elem verici azabın gerçekleşmesini 
beklemektedirler. Onlara geleceği bildirilmiş 
ve Müminlere mükâfat olunacağı haber 
verilmiş gün geldiğinde, dünyada Kur’an’ı 
unutanlar ve bildirdikleriyle amel etmeyenler 
“Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri, Allah’ın 
katından olduğuna dair hiçbir kuşku ve hiçbir 
şüphe bulunmayan hak ile gelmişlerdi. Keşke 
aracılarımız olsa da, bizlerin azabını affetmesi 
için Allah’ın katında bize şefaat etseler. Veyahut 
keşke yapmış olduğumuz kötülüklerin yerine 
bizleri kurtaracak salih ameller işlemek için 
dünya hayatına geri dönsek.” derler. O kâfirler, 
küfürleri sebebiyle kendilerini helak olma 
yollarına sunarak hüsrana uğramışlardır. Allah’ın 
dışında ibadet ettikleri ise ortadan kaybolarak 
onlara bir fayda vermezler.
54  Ey insanlar! Muhakkak gökleri ve yeryüzünü 

emsalsiz olarak altı günde yaratan Rabbiniz 
Allah’tır. Ardından Allah -Subhanehu ve Teâlâ- 
keyfiyetini tam olarak idrak edemediğimiz, 
celâline yakışan bir yükselişle arşın üzerine 
yükseldi. O, gecenin karanlığını gündüzün 

ışıklarıyla ve gündüzün aydınlığını gecenin karanlığıyla giderir. İkisi de birbirinin hızlıca ardına düşer. Böylece 
ondan geri kalmaz, biri gittiğinde diğeri gelir. Allah -Subhanehu ve Teâlâ- Güneş'i, Ay'ı ve yıldızları boyun eğmiş 
hizmete amade olarak yarattı. Dikkat edin! Bütün yaratma bir tek Allah’a aittir. Ondan başka kim yaratabilir? 
Bütün işler bir tek ona aittir. Onun hayrı çok büyük, ihsanı çok fazladır. O, celâl ve kemâl sıfatlarıyla nitelenmiş 
âlemlerin Rabbidir. 55  -Ey Müminler!- Rabbinize dua ederken, eksiksiz bir itaat, gizli olarak, alçak gönüllülükle 
dua edin. Dua ederken ihlasla, gösteriş yapmadan dua edin ve O'na başkasını ortak koşmayın . Şüphesiz O, dua 
ederken sınırlarını aşanları sevmez. Dua ederken koyduğu sınırları aşmanın en büyüklerinden bir tanesi de, 
müşriklerin yaptığı gibi, dua ederken kendisiyle birlikte O'ndan başkasına dua etmektir.
56  Yüce Allah’ın, peygamberleri -aleyhimusselam- göndererek ıslah etmesinin ve bir tek O'na itaat etmek üzere 

orayı imar etmesinin ardından günah işleyerek yeryüzünü ifsat etmeyin. O'nun azabına karşı korku hissederek 
ve mükâfatını elde etmeyi arzulayıp, bekleyerek, bir tek Allah’a dua edin. Şüphesiz Allah’ın rahmeti hayırsever 
kimselere çok yakındır. Öyleyse siz de onlardan biri olun.
57  Yağmurları müjdeleyen rüzgârları gönderen Allah -Subhanehu ve Teâlâ'dır. Rüzgârlar ağır sularla yüklü 

bulutları taşıyınca onları verimsiz diyarlara sürer ve o beldelere su indiririz. Bu suyla bütün ürün ve ekin 
çeşitlerinden çıkartıp, bitiririz. Bu şekilde ürünleri çıkardığımız gibi, ölüleri de kabirlerinden diri olarak çıkartırız. 
Ey insanlar! Bunu Allah’ın kudretini ve eşsiz yaratmasını hatırlamanızı umarak yaptık. Muhakkak Yüce Allah 
aynı şekilde ölüleri diriltmeye de kadirdir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kur'an-ı Kerim bir hidayet kitabıdır ve içinde beşeriyetin ihtiyaç duyduğu her 
şeyin ayrıntısı bulunur. Allah’tan bir rahmet ve sadık bir kalple karşısına çıkan kimseler için bir hidayet kaynağıdır. 
2 - Allah, gökleri ve yeri kendi istediği bir hikmetten ötürü altı günde yarattı. Eğer dileseydi ona; "Ol" derdi ve o da 
hemen oluverirdi. 3 - Müminler, Allah Teâlâ lütfuyla onlara karşılık verinceye kadar, tüm alçak gönüllülükleriyle 
ve yalvararak O'na dua etmekle yükümlüdür. 4 - Yeryüzünde bozgunculuk yapmak bütün çeşitleri ve şekilleriyle 
yasaklanmıştır.

۷
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58  Güzel toprak, bitkilerini Allah’ın izniyle tam 
ve güzelce çıkartır. Mümin kimse de böyledir. 
Öğüt dinler, ondan istifade eder ve bu durum salih 
amelle neticelenir. Çorak tuzlu toprak ise bitkisini 
ancak hiçbir hayır olmayan zorlukla çıkarır. 
Kâfirler de böyledir. Öğütlerden faydalanmaz 
ve bu durum kendisinin de faydalanacağı salih 
bir amelle neticelenmez. Allah’ın nimetlerine 
şükreden, onları inkâr etmeyen ve Rablerine itaat 
eden topluluklara hakkı ispat etmek için tıpkı 
bu benzersiz çeşitlilikte olduğu gibi kanıtları ve 
hüccetleri türlü türlü sunarız.
59  Muhakkak biz Nuh’u, Allah’ı tevhit etmeye 

ve O'ndan başkasına ibadet etmeyi terk etmeye 
davet etmek üzere peygamber olarak kavmine 
gönderdik. Nuh onlara şöyle dedi: "Ey kavmim! 
Bir tek Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka 
hak bir mabudunuz yoktur. Ey kavmim! Ben sizin 
için, küfürde ısrar etmeniz halinde çok büyük bir 
günün azabından korkuyorum.”
60  Kavminin ileri gelenleri ve liderleri ona dedi 

ki: "Ey Nuh! Şüphesiz biz seni apaçık bir şekilde 
doğrudan uzaklaşmış olarak görüyoruz."
61  Nuh, kavminin büyüklerine şöyle cevap verdi: 

“Ben, sizin ileri sürdüğünüz gibi bir sapkın değilim. 
Kuşkusuz ben, ancak Rabbimden bir hidayet 
üzereyim. Ben ancak benim, sizin ve tüm âlemlerin 
Rabbi olan Yüce Allah’ın sizlere gönderdiği bir 
peygamberim.”
62  Sizlere, Yüce Allah’ın bana vahyettiği dini 

tebliğ ediyor, O'nun emirlerini yerine getirmeye 
davet ediyorum. Sevap olan amellere teşvik ediyor, 
yasaklarını işlemenizden ve cezayı hak ettiren amellerden korkutuyorum. Böylece sizler için hayır istiyorum. Ben, 
Allah’ın bana vahiy yoluyla öğrettiği sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.
63  Rabbinizden size, aranızdan bildiğiniz bir adamın diliyle bir vahiy ve nasihat gelmesine şaşırıp hayrete mi 

düştünüz? O, sizin aranızda yaşamış, yalancı, sapkın ve tanımadığınız başka bir tür kimse değildir. Yalanlamanıza 
ve isyankâr olmanıza karşı sizi Allah’ın azabından korkutmak, emirlerini yerine getirip, yasaklarından sakınarak 
takvalı olmanız için gelmiştir. O'na iman ettiğiniz zaman umulur ki rahmet edilirsiniz.
64  Kavmi ise onu yalanladı ve ona iman etmeyerek, küfürlerinde devam ettiler. O da Allah’a onları helak etmesi 

için dua etti. Biz de onu ve gemide onunla beraber olan Müminleri boğulmaktan kurtardık. Ayetlerimizi inkâr 
edenleri ve yalanlamaya devam edenleri de onlara ceza olarak gönderilen tufanda boğarak helak ettik. Onların 
kalpleri hakka karşı kördü. 65  Âd kavmine de içlerinden bir peygamber olan Hûd -aleyhisselam-‘ı gönderdik. 
Onlara: "Ey kavmim! Bir tek Allah’a ibadet edin. Sizin, ondan başka hak bir mabudunuz yoktur. Azabından 
kurtulmak için emirlerini yerine getirerek ve yasaklarından sakınarak ondan korkmaz mısınız?” dedi.
66  Kavminin Allah’ı küfredip, peygamberini yalanlayan ileri gelenleri ve büyükleri dediler ki: “Ey Hûd! Biz 

kesinlikle biliyoruz ki bizi bir tek Allah'a ibadet etmeye ve putlara ibadet etmeyi terk etmeye davet ederek, sen 
akılsızlığın ve deliliğin hafifliği içindesin. Biz, peygamber olduğuna dair bize yaptığın çağrında senin kesinlikle 
yalancı birisi olduğuna inanıyoruz.” 67  Hûd, kavmine cevap olarak şöyle dedi: "Ey kavmim! Bende bir akıl 
hafifliği veya delilik yok. Bilâkis ben âlemlerin Rabbinin bir peygamberiyim.”

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İyi topraklar, hayat kaynağı olan vahyin üzerine indiği iyi kalplere benzer. Nasıl 
ki yağmur hayat kaynağı ise bu da böyledir. Muhakkak iyi kalpler vahiy geldiği zaman onu kabul eder, onu öğrenir, 
köklerinin ve dallarının temizliğine göre yeşerir. İyi olmayan kalplerde ise bunun tam tersidir. 2 - Peygamberler 
ve nebiler, bütün mahlûkata karşı annelerinden ve babalarından daha fazla şefkatlidirler. 3 - Fıtratı bozulmamış 
kimselerin kalplerini kazanmak ve insanlara bir kolaylık olması için her peygamberi kendi kavminden ve onların 
dilinde göndermek Allah’ın sünnetindendir. 4 - Hakkı kabul etmeyerek karşı gelen, alimlere ve nasihat edenlere 
karşı büyüklenen, isyankâr her Şeytan'a canı gönülden bağlananlar aklı en kıt olan kimselerdir.
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68  Rabbimin bana kendisinin tevhit edilmesi ve 
şeriatından size bildirmemi emrettiklerini tebliğ 
ediyorum. Ben size tebliğ etmekle emrolunduğum 
şeyde emin bir nasihatçiyim. Onlara herhangi bir 
şey eklemiyor veya eksiltmiyorum.
69  Rabbinizin, uyarmaları için melek ve cin 

türünden değil, bilakis sizlerden bir adamın 
diliyle size vahiy ve nasihatlerle bir peygamber 
göndermesine şaşırıp hayret mi ettiniz? 
Rabbinizin sizi yeryüzüne yerleştirmesine ve 
küfürleri sebebiyle helâk ettiği Nuh kavminin 
ardından sizi yeryüzünün halifeleri kılmasına 
hamd ve şükredin. Sizi; iri cüsseli, güçlü, şiddetli 
ve cesaret bakımından başkalarından üstün 
kıldığı için Allah’a şükredin. Muradını elde 
etmeyi ve korkulandan kurtulmayı ümit ederek, 
Allah’ın sizin üzerinize olan çok geniş nimetlerini 
anın.
70  Kavmi ona dedi ki: “Ey Hûd! Bize bir tek 

Allah’a ibadet etmemizi ve babalarımızın ibadet 
ettiklerini terk etmemizi emretmek için mi 
geldin? Eğer vadettiğinde doğru söylüyorsan, bize 
vadettiğin azabı getir bakalım.”
71  Hûd onlara cevap olarak şöyle dedi: 

“Kesinlikle Yüce Allah’ın azap ve gazabını 
üzerinize gerekli kıldınız. Böylece bu azap 
kaçınılmaz olarak üzerinizde gerçekleşecektir. 
Sizin ve babalarınızın ilah olarak isimlendirdiği 
hiçbir hakikati olmayan putlar hakkında mı 
benimle tartışıyorsunuz? İlah olduklarına dair 
iddia ettiğiniz husus hakkında Allah hiçbir 

delil indirmemiştir. Aceleyle istediğiniz azabı bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekliyorum. O, mutlaka 
gerçekleşecektir.”
72  Hûd -aleyhisselam- ve onunla beraber olan Müminleri katımızdan bir merhametle selamette kıldık. Ayetlerimizi 

yalanlayanları ve Mümin olmayanları da helâk ederek yok ettik. Bilâkis onlar yalanlamalarından ötürü azaba 
müstahak oldular.
73  Semud kavmine de onları Allah’ı tevhit etmeye ve O'na ibadet etmeye davet etsin diye kardeşleri Salih’i 

gönderdik. Salih onlara dedi ki: “Ey kavmim! Bir tek Allah’a ibadet edin. Sizin ondan başka ibadet edilmeye layık 
mabudunuz yoktur. Muhakkak size getirdiğimin doğruluğuna dair Allah’tan apaçık bir ayet geldi. Kayadan çıkan 
bir deve şeklinde bu mucize gerçekleşti. Su içmesi için ona ait belli bir vakit, sizin için belli günlerde içeceğiniz belli 
bir vaktiniz vardır. Bu deveye dokunmayın, bırakın Yüce Allah’ın arzında yesin. Sizin, onun azığını karşılamak 
gibi bir yükümlülüğünüz yoktur. Ona hiçbir şekilde eziyet etmeyin. Yoksa ona eziyet etmeniz sebebiyle size elem 
verici bir azap isabet eder.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah’a davet ederken peygamberleri -aleyhimusselam- örnek alarak, sabırla süslenmek gerekir.
2 - Hiçbir ortağı olmayan bir tek Allah’a ibadet etmeye davet etmek ve O'na şirk koşmaya karşı çıkarak bunu terk 
etmek, Allah’a davetin önceliklerindendir.
3 - Maddî ve fiziksel güce aldanmak kişiyi Allah’ın emir ve yasaklarına itaat etmekten alıkoyar.
4 - Peygamberler, gönderildiği kavmin ırkından olurlar. Fakat soy bakımından en şereflisi, nesep olarak en üstünü, 
millet olarak da en cömerdi ve en yüksek ahlâklılarıdır.
5 - Peygamberler ve onların mirasçıları, sefih olan kimseleri ağır başlılıkla karşılarlar. Kötü sözleri affederek, 
bağışlayarak ve merhamet ederek görmezlikten gelirler.

۹
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74  Yüce Allah Âd kavminin ardından sizleri 
yeryüzüne göndermiştir. Yüce Allah'ın bu 
nimetini sürekli anın. Faydalanmanız için sizleri 
onların topraklarına yerleştirdi ve böylece 
arzuladığınız şeyleri elde ettiniz. Bütün bunlar, 
Âd kavminin küfürde ve yalanlamada ısrar 
etmesi sebebiyle helak olmasının ardından 
gerçekleşti. Yeryüzünün ovalarında saraylar inşa 
ediyor ve dağları kendinize evler yapmak için 
yontuyorsunuz. Allah’a şükretmek için Allah’ın 
sizin üzerinizde olan nimetlerini çokça hatırlayın. 
Yeryüzünde bozgunculuk yapmayı bırakın. Bu da 
Allah’a karşı küfrü ve günahları terk ederek olur.
75  Kavminin kibirli olan ileri gelenleri ve 

önderleri, kavimlerinden hor gördükleri 
Müminlere şöyle dediler: "Ey Müminler! Salih’in, 
gerçekten Allah’ın bir peygamberi olduğunu 
biliyor musunuz?" Hor görülen Müminler onlara 
cevap olarak dediler ki: "Şüphesiz biz, Salih’in 
kendisiyle bize gönderilenleri doğruluyor, 
kabul ve itaat ediyoruz. Ayrıca dini ile de amel 
ediyoruz."
76  Kavminden büyüklenenler dediler ki: "Ey 

Müminler! Şüphesiz biz sizin tasdik ettiğinize 
iman etmiyor, bilakis küfrediyoruz. Onun 
şeriatıyla da amel etmiyoruz."
77  Allah’ın emirlerini yerine getirmekten 

büyüklenerek, kendilerine eziyet etmeleri yasak 
kılınan deveyi kestiler. Alay ederek ve Salih'in 
onlara vadettiklerini imkânsız görerek şöyle 
dediler: "Ey Salih! Eğer gerçekten Allah’ın bir 
peygamberiysen, bize tehditle vadettiğin elem 
verici azabı getir bakalım.”
78  Kâfirlere, acele ettikleri azap geldi. Öyle ki, şiddetli bir deprem onları yakalayıverdi. Böylece yüzleri ve dizleri 

yere yapışmış olarak yere yığıldılar. Onlardan hiçbiri helâk olmaktan kurtulamadı.
79  Salih -aleyhisselam- kendisine icabet etmelerinden ümitsizliğe kapılmasının ardından kavminden yüz çevirerek 

onlara dedi ki: “Ey kavmim! Şüphesiz Allah’ın size bildirmemi emrettiklerini sizlere ulaştırdım. Teşvik ederek 
ve korkutarak sizlere nasihat ettim. Fakat sizler, şevk ile sizi hayra ulaştırmak ve şerden uzaklaştırmak isteyen 
nasihatçileri sevmeyen bir topluluksunuz.”
80  Lût'un, kavmini kınayarak; "Erkeklere yanaşarak, bu iğrenç, kınanmış ameli mi işliyorsunuz? Uydurmuş 

olduğunuz bu işi sizden önce hiç kimse işlememiştir." dediğini hatırla!
81  Sizler; şehvetinizi gidermede, şehvetin giderilmesi için yaratılmış kadınları bırakıp da erkeklere yanaşıyorsunuz. 

Bu yaptığınız işte ne akla, ne ayetlere, ne de fıtrata uydunuz. Bilâkis sizler, beşerin tuttuğu orta yolun sınırlarını 
aşarak, aklıselimden ve saygın fıtratın gerektirdiğinden saptınız. Böylece Yüce Allah’ın belirlemiş olduğu sınırları 
aştınız.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Genellikle kibir, aşırı mal ve itibardan kaynaklanır. Mal ve itibarın az olması çoğunlukla insanı, tasdik ile iman 
etmeye ve emirlere itaat etmeye sürükler.
2 - Saray ve benzeri yüksek yapılar inşa etmek cazidir. Çünkü nimetleri bahşedene şükrederek güzel bir bina inşa 
etmek kişiye verilen nimetin emarelerindendir.
3 - Peygamberlerin yapmış olduğu davet aracılığı ile getirilmiş olan hak söze çoğunlukla zayıf ve fakir kimseler 
kulak verirler. İleri gelenler ve önder kimseler ise azarak inat eder ve büyüklenirler.
4 - Yüce Allah’ın gönderdiği azap, pisliklerin çoğaldığı ve bu pisliklere tepki gösteren kimselerin bulunmadığı 
toplulukların genelini kapsayabilir.
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82  Bu ahlaksızlığı işleyen Lût kavmi haktan yüz 
çevirmiş ve kendilerine bu yaptıklarından dolayı 
inkârda bulunanlara karşı şöyle demişlerdir: 
"Lût'u ve ailesini beldenizden çıkartın. Şüphesiz 
onlar yapmış olduğumuz bu işten uzak duran 
kimselerdir. Onların bizler arasında kalmasına 
izin vermek bize yakışmaz.”
83  Biz de onlara, gece azabın meydana geleceği 

beldeden çıkmalarını emrederek onu ve karısı 
hariç bütün ailesini kurtardık. Karısı, kavmiyle 
beraber kalanlar arasındaydı ve ona da geride 
kalanlara isabet eden azap isabet etti.
84  Onları çamurdan taşlarla taşlayarak 

üzerlerine çok şiddetli bir yağmur yağdırdık 
ve o beldeyi baş aşağıya çevirerek altını üstüne 
getirdik. -Ey Peygamber!- Günahkâr bu kavmin 
akıbetinin nasıl son bulduğu hakkında bir düşün? 
Yok olmak ve devamlı bir rezil rüsvalık ile 
hayatları son buldu.
85  Medyen kavmine de kardeşleri Şuayb 

-aleyhisselam-'ı gönderdik. Şuayb onlara şöyle 
dedi: "Ey kavmim! Bir tek Allah’a ibadet edin. 
O'ndan başka ibadet edilmeye müstahak bir 
mabut yoktur. Sizlere Rabbimden getirmiş 
olduğumun doğruluğuna delalet eden, Allah’tan 
apaçık bir kanıt ve aşikâr deliller gelmiştir. 
Kilo ve ölçüyü tam tutarak insanlara haklarını 
verin. Mallarını kusurlu kılarak, miktarını 
azaltarak veya sahiplerini kandırarak insanların 
mallarından eksiltmeyin. Peygamberler 
gönderilerek ıslah edilmesinin ardından küfür 
ve günah işleyerek yeryüzünü ifsat etmeyin. Eğer 

Müminler iseniz, Allah’ın yasaklarından sakının, günahları terk edin. Yüce Allah’ın emrettiği şeyleri de yerine 
getirin. Zira bu emirlerin yerine getirilmesi kişiyi Yüce Allah'a yakınlaştırır.
86  İnsanları tehdit ederek onların mallarını haksız yere alıp, el koymak için yolların başına oturmayın. Yüce 

Allah’ın dinine ulaşmak isteyen kimseleri doğru yoldan alı koymayın. Sizler böyle yaparak Allah'ın yolunun 
bozuk/yamuk olmasını ve insanların bu yola girmemesini arzulamaktasınız. Nimetlerinden dolayı O'na şükretmek 
için, Allah’ın üzerinize olan nimetlerini çokça hatırlayın. Sizler sayıca çok azdınız da o sizlerin sayısını çoğalttı. 
Yeryüzünde sizden önceki bozguncuların akıbetlerinin nasıl olduğuna dikkat edin. Şüphesiz akıbetleri helâk ve 
harap olmaktı.
87  Rabbimden getirdiğime sizden bir grup iman etmiş ve diğer bir grup ta iman etmemiştir. Ey Yalanlayanlar! 

Hüküm verenlerin en hayırlısı ve en adaletlisi olan Yüce Allah, aranızda hüküm verene kadar bekleyin bakalım.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Lutîlik, fıtratın altüst olduğunu gösteren ahlâksız bir günahtır. Bu yüzden Yüce Allah onların beldelerini altüst 
ederek çevirmiştir. Böylece işlemiş oldukları günâhın türünden bir ceza kendilerine gönderilmiştir.
2 - Şuayb -aleyhisselam- 'ın da içinde bulunduğu bütün peygamberler tarafından yapılan davet şu iki temel üzerine 
dayanır: Yüce Allah’ın emirlerini tazim etmek. Bu esas, tevhidi ikrar etmeyi ve peygamberleri tasdik etmeyi 
kapsar. Yaratılanlara karşı merhametli olmak. Bu esas ise hak yemek, bozgunculuk yapmak ve bütün çeşitleriyle 
canlılara eziyet etmek gibi davranışları terk etmeyi kapsar.
3 - Yeryüzünün ıslah edilmesinin ardından bozgunculuk yapmak insanlık adına işlenmiş toplumsal bir suçtur. 
Çünkü yeryüzünün inanç ve ahlâk bakımından düzelmesi bütün herkes için hayırlıdır. Yeryüzünün ifsadı ise 
insanlara karşı haksızlık etmektir.
4 - Günahların en azim, en büyük, en şiddetli ve en çirkinlerinden biri de, dinen haksızlık yaparak bir mülke, zor 
kullanarak, cebren el koymaktır. Bu şüphesiz gasp, zulüm, gaddarlık ve insanlara karşı münkeri yaymak, onunla 
amel etmek, üzerinde ısrar etmek ve onu kabul etmek demektir.

۱۱
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