
88  Şuayb'ın kavminden büyüklük 
taslayanlardan ileri gelen önderleri Şuayb 
-aleyhisselam-'a dediler ki: "Ey Şuayb! Elbette
seni ve seninle birlikte seni tasdik edenleri
mutlaka memleketimizden çıkaracağız yahut
mutlaka dinimize döneceksiniz." Şuayb onlara
şaşırarak ve düşünceli bir şekilde: "Üzerinde
bulunduğunuzun batıl olduğunu bilmemize
rağmen dininize ve milletinize istemeye istemeye
mi tabi olalım?" dedi.
89  Bizler üzerinde bulunduğunuz şirk ve 

küfre Yüce Allah'ın bizi bunlardan selamette 
kılmasından sonra inanacak olursak Allah'a 
karşı yalan söylemiş oluruz. Sizin batıl olan 
bu dininize tekrardan dönmemiz asla doğru 
ve isabetli olmaz. Ancak Allah -Subhanehu ve 
Teâlâ-'nın dilemesi başka. Zira her canlı Yüce 
Allah'ın dilemesine boyun eğmiştir. Rabbimiz 
ilmiyle her şeyi kuşatmıştır, hiçbir şey O'na gizli 
kalmaz. Bizi dosdoğru yolda sabit kılması ve 
Cehennem'in yollarından koruması için yalnızca 
Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz! Bizimle 
kâfir kavmimizin arasında adaletle hükmet! Sen, 
mazlum hak sahibine inatçı zalim karşısında 
yardım et! Rabbimiz! Sen hükmedenlerin en 
hayırlısısın.
90  Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan, 

tevhid davetini reddeden ileri gelen kâfirler, 
Şuayb ve dininden tahzir ederek şöyle dediler: 
"Ey Kavmimiz! Eğer Şuayb'ın dinine girerseniz, 
kendi dininizi ve babalarınızın dinini terk etmiş 
olursunuz. Bundan dolayı siz mutlaka helâk 
olursunuz." 91  Onları şiddetli sarsıntı, zelzele yakalamıştı da diyarlarında diz üstü çöküp yüzüstü uzanarak 
oldukları yerde ölmüş halde kaldılar. 92  Şuayb'ı yalanlayanların hepsi helâk oldular. Sanki orada yaşamamış ve 
orada hiçbir şeyden de istifade etmemiş gibiydiler. Şuayb'ı yalanlayanların asıl kendileri ziyana uğrayanlardır. 
Çünkü onlar hem kendilerini hem de sahip oldukları bütün varlıklarını (mallarını) ziyana uğrattılar. O'nun 
kavminden Mümin olanlar ise, yalanlayan kâfirlerin iddia ettiği gibi ziyana uğrayanlardan olmadılar.
93  Helâk olduklarında peygamberleri Şuayb -aleyhisselam- onlardan yüz çevirdi ve onlara hitap ederek dedi 

ki: "Ey kavmim! Kesinlikle ben Rabbimin size tebliğ etmemi emrettiklerini tebliğ ettim ve nasihat ettim. Fakat 
siz nasihatımı kabul etmediniz ve yönlendirmeme boyun eğmediniz. Artık Allah'a karşı küfreden ve küfründe 
ısrar eden bir kavme karşı nasıl üzülebilirim?" 94  Kendilerine peygamber gönderdiğimiz memleketlerin halkı o 
peygamberi yalanlayıp, kâfir olurlarsa Bizler de onları yoksulluk, sıkıntı ve hastalıklarla yakalarız. Böylece Allah'a 
boyun eğerek, üzerinde oldukları küfür ve büyüklük taslamayı terk edip, bırakmalarını umarız. Bu Kureyş kabilesi 
ve Allah'ın sünnetini yalanlayıp, kâfir olan yalancı topluluklar için bir uyarıdır.
95  Sonra kötülüğü, fakirliği, darlığı ve hastalığı değiştirip yerine iyilik, hayır, bolluk ve güven verdik de halkın 

sayısı çoğaldı, malları bollaşıp arttı ve ardından şöyle dediler: "Bizim başımıza gelen şer ve hayırlar olağan bir 
döngüdür. Daha önce bizim atalarımız da böyle darlığa düşmüşler ve sonra bolluk görmüşlerdi." Başlarına gelen 
bu sıkıntılardan ibret almaları ve kendilerine verilen bu nimetlerin de istidrac olduğunu anlamaları istenmişti. Biz 
de kendilerini, hiç farkında olmadıkları ve beklemedikleri bir sırada ansızın yakalayıp cezalandırdık.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah'ın salih kullarına ikramının emarelerinden bir tanesi de, onlara hakkı 
batıldan ayırmaları, Müminlerin kazanıp kâfirlerin cezalandırılması için ilim kapılarını açmasıdır.
2 - Allah'ın kulları üzerindeki sünnetlerinden bir tanesi de onlara süre tanıyıp, mühlet vermesidir. Böylece kullar, 
yaşanmış olaylardan ders alır ve işlemeye devam ettikleri büyük günahları ve yaptıkları isyanı terk ederler. 
3 - Çetin imtihanlara birçok kimse sabredebilir ve zorluğuna dayanabilir. Ancak bolluk ve nimetlerle imtihan 
olunmaya sabredenler ise çok azdır.
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96  Eğer kendilerine peygamberlerimizi 
gönderdiğimiz o memleketlerin halkı rasûllerimizin 
onlara getirdiklerine içtenlikle iman edip tasdik 
etselerdi, Rablerinden korkup küfrü ve günah 
işlemeyi terkedip emirlerine uysalardı, biz de 
onlara hayır kapılarını her taraftan açardık. Fakat 
onlar tasdik etmediler, takvalı da olmadılar, bilâkis 
rasûllerinin kendilerine getirdiğini yalanladılar. 
Biz de onları işledikleri günah ve suçları sebebiyle 
aniden azap ederek yakalayıverdik.
97  Yoksa yalanlayan o ülkelerin halkı azabımızın 

geceleyin, onlar uykuda rahat ve tam sükûnet 
içerisinde iken başlarına gelmesinden güvende mi 
oldular?
98  Ya da o ülkelerin halkı azabımızın günün 

ilk vaktinde (kuşluk vakti) onlar dünya işleriyle 
meşgul iken başlarına gelmesinden güvende mi 
oldular?
99  Onlara bakıp, ibret alın. Zira Yüce Allah 

onlara istidrac olarak mühlet ve bir süre vermiş, 
kuvvet ve rızıklarında bolluk bahşetmiş ve 
böylece onları adım adım azaba yakınlaştırmıştır. 
Yalanlayan o ülkelerin halkı Yüce Allah'ın gizli bir 
şekilde onlar için hazırlamış olduğu tuzağından 
emin mi oldular? Hâlbuki Allah'ın tuzağından, 
hüsrana uğrayan kimselerden başkası güvende 
olamaz. Fakat, muvaffak olanlar şüphesiz 
Allah'ın tuzağına uğramaktan korkarlar. Allah'ın 
kendilerine vermiş olduğu nimetlere aldanmazlar. 
Onlar ancak Allah'ın kendilerine olan ihsanını 
görürler ve O'na bunun için şükrederler.
100  Günahları sebebiyle kendilerinden önce helâk 
olanların yerine yeryüzüne varis olanlar için bu 

gerçek belli olup ta onların başına gelenlerden ibret almadılar mı? Bilâkis öncekilerin yapmış oldukları şeyleri 
kendileri de yaptılar. Yüce Allah şayet dileseydi yeryüzünde bir kural olarak günâhları sebebiyle onların başına 
bir azap gönderirdi. Kalplerini mühürler, ardından hiçbir öğüt tutmaz ve hiçbir hatırlatma da fayda vermez hale 
gelirdi. Onlar bunu hâlâ anlamadılar mı? 101  İşte bunlar önce ki Nuh, Hud, Salih, Lût, Şuayb'ın memleketleridir. 
-Ey Rasûl!- Sana onların haberlerini okuyoruz ve onların içinde bulundukları yalanlama, inat ve bunlar sebebi 
ile başlarına gelen helâk oluşları hakkında seni haberdar ediyoruz ki, bütün bunlar ibret alanlar için bir ibret 
ve öğüt alanlar için de bir öğüt olsun. Kesinlikle bu ülkelerin rasûlleri sadık olduklarını ispat eden apaçık 
delillerle gelmişlerdi. Zaten Allah'ın ezelî ilminde sabit olduğu üzere rasûllerin onlara gelmesinden sonra da onlar 
iman etmeyecekler ve yalanlayacaklardı. Yüce Allah, rasûllerini yalanlayan bu ülkelerin halklarının kalplerini 
mühürlediği gibi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e iman etmeyip, kafir olanların kalplerini de mühürler. 
Böylece iman etmek için hidayet bulamazlar. 102  Kendilerine rasûller gönderilen ümmetlerin çoğunda Allah'ın 
onlara vasiyet ettiklerine karşı ahde vefa ve iltizam bulmadığımız gibi emirlere uyma diye bir şey de bulmadık. 
Gerçek şu ki, onların çoğunu Allah'a itaat etmekten çıkmış bulduk. 103  O rasûllerden sonra Musa -aleyhisselam-'ı 
apaçık mucizeler ve onun doğruluğunu ispat eden delillerimiz ile Firavun'a ve kavmine gönderdik de o mucizeleri 
inkâr edip, küfrettiler. Ey Rasûl! Derin derin düşün! Firavun'un ve kavminin akibeti nasıl oldu? Yüce Allah onları 
denizde boğarak helâk etti. Dünyada ve âhirette peşlerine lanet taktık. 104  Allah, Musa'yı Firavun'a gönderince 
ona geldi ve şöyle dedi: "Ey Firavun! Kuşkusuz ben bütün yaratılmışların yaratıcısı, mâliki ve onların bütün 
işlerini idare eden Yüce Allah tarafından gönderilmiş bir rasûlüm."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İman ve salih amel, ümmet üzerine göklerden ve yerden hayır ve bereketin inip, 
çoğalmasına sebep olur. 2 - Rızkın geniş olması ile takva arasında güçlü bir bağ vardır. Allah küfürlerine rağmen 
kâfirleri rızıklandırıyorsa; bilinmelidir ki bu onlar için bir istidrac ve tuzaktır. 3 - Kulun, Yüce Allah tarafından 
aniden gecenin ve gündüzün herhangi bir vaktinde gönderilecek azap hakkında güvende olmaması gerekir. 
4 - Kur'an-ı Kerim Müminlerin iman üzerine sebat etmesi ve kâfirlerin de uyarılması için geçmiş ümmetlerin 
haberlerini anlatmaktadır.
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105  Musa dedi ki: "Ben Allah tarafından 
gönderildiğimden dolayı bana ancak gerçek olanı 
söylemek yaraşır. Kesinlikle ben size doğru bir 
peygamber olduğumu ispat eden apaçık bir delille 
geldim ve size Rabbim tarafından gönderildim. 
Esaret ve baskı altında bulunan İsrailoğulları'nı 
benimle beraber serbest bırak."
106  Firavun, Musa'ya: "İddia ettiğin gibi eğer 
bir mucize ile geldiysen, iddia ettiğinde doğru 
söyleyen biriysen, onu göster bakalım!" dedi.
107  Musa asâsını yere attı ve o bizzat izleyenler 
için hemen büyük bir yılana dönüştü.
108  Elini gömleğinin göğüs tarafından ya da koltuk 
altından çıkararak gösterdi. Eli bembeyazdı. Bu 
beyazlık abraş hastalığı olan kişilerdeki beyazlık 
gibi değildi. Elinin şiddetli beyazlığından dolayı 
bakanlara ışıldamaya başladı.
109  Kavmin ileri gelen büyükleri ve önderleri 
Musa'nın asasının büyük bir yılana dönüşmesi ve 
elinin abraş hastalığı olmadan bembeyaz ışıl ışıl 
parladığını gördüklerinde; "Musa ancak sihirde 
çok kuvvetli bilgiye sahip bilgin bir sihirbazdır." 
dediler.
110  Bu yaptıkları ile sizi bu topraklarınız olan 
Mısır'dan çıkarmak istiyor. Sonra Firavun ileri 
gelenlerle Musa -aleyhisselam- hakkında istişare 
ederek şöyle dedi: "Bana ne gibi bir görüş ifade 
etmek istersiniz?"
111  (İleri gelen önderler) Firavun'a şöyle dediler: 
"Musa ve kardeşi Harun'u şimdilik beklet ve 
Mısır'ın şehirlerinde bulunan bütün sihirbazları 
toplayan memurlar gönder."
112  Şehirlere sihirbazları toplamaları için gönderdiğin kimseler sana işlerinin ustası güçlü sihirbazları getirsinler.
113  Firavun sihirbazları toplayan memurlar gönderdi. Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde: "Eğer kendileri, 
Musa'yı sihirleri ile yenip mağlup ederlerse onlar için bir mükâfat var mıdır?" diye sordular.
114  Firavun da onların bu isteklerine karşılık şöyle cevap verdi: "Evet! Kuşkusuz sizin için bir mükâfat ve bir de 
ücret vardır ve mevki bakımından bana yakın kimselerden olacaksınız." dedi.
115  Sihirbazlar Musa'ya karşı galip geleceklerinden kesin emin oldukları için üstünlük taslayarak ve kibirli bir 
şekilde şöyle dediler: "Ey Musa! Önce sen mi maharetini göstermek için atmak istersin, yoksa ilk atanlar biz 
mi olalım?" 116  Musa Rabbinin kendisine yardım edeceğinden emin olduğu için onlara aldırış etmeden şöyle 
cevap verdi: "Önce siz iplerinizi ve asalarınız atın." dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler ve olayın 
hakikatini idrak etmekten insanları engelleyerek onları korkuttular. Çok kuvvetli bir sihir yaparak izleyenleri 
büyülediler. 117  Yüce Allah peygamber olarak gönderdiği ve kendisi ile konuştuğu Musa -aleyhisselam-'a şöyle 
vahyetti: "Ey Musa! Asanı at!" Bunun üzerine o da asasını attı. Birdenbire Musa'nın asası bir yılana dönüştü. Bu 
yılan sihirbazların gerçek dışı yaptıkları ve insanların böylece yanılgıya kapılarak hareket eden yılanlar şeklinde 
gördükleri asa ve ipleri yakalayıp, yutuverdi.
118  Böylece hak ortaya çıktı ve Musa -aleyhisselam-'ın getirdiği şeyin doğruluğu açıklığa kavuştu. Aynı zamanda 
sihirbazların da yapmış oldukları sihrin batıllığı ayan beyan ortaya çıktı.
119  Mağlup olup hezimete uğradılar ve Musa insanların toplandığı o alanda onlara karşı üstün geldi. Sihirbazlar 
orada zayıf ve yenilmiş kimseler oldular. 120  Sihirbazlar, Allah Teâlâ'nın kudretinin azametini ve apaçık ayetlerini 
gördükleri gibi hemen Allah -Subhanehu ve Teâlâ- için secdeye kapandılar.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Her bir peygamberin mucizesini, kavminin anlayacağı dilden kılması Allah'ın 
hikmeti ve rahmetindendir. O mucize, kavmin kabiliyetli ve becerikli olduğu şeylerde olabilir. 2 - Şüphesiz Firavun; 
hakir, alçak, adi, aşağılık bir kimseydi. Yoksa Musa -aleyhisselam-'ı uzaklaştırmak için sihirbazların yardımına 
muhtaç olmazdı. 3 - İsteklerini yerine getirmeleri için Şeytanlarla iletişim halinde olmalarına rağmen Firavun'dan 
makam ve ücret istemeleri sihirbazların acizliğine delalet etmektedir.
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121  Sihirbazlar bütün yaratılmışların Rabbine 
iman ettik dediler. 122  Musa ve Harun 
-aleyhimesselam-'ın Rabbine iman ettik. Sadece 
ibadet edilmeyi hak eden O'dur. Kendisinden 
başka ilah olduğu iddia edilenler ibadeti hak 
etmezler. 123  Sihirbazlar bir ve tek olan Allah'a 
iman ettikten sonra, Firavun onları tehdit ederek 
şöyle dedi: "Ben size izin vermeden önce Musa'yı; 
tasdik edip ona iman mı ettiniz? Kuşkusuz 
sizin Musa'ya iman edip, getirdiğine tasdikte 
bulunmanız; şehirde bulunanları şehirden 
çıkarmak için sizin Musa ile beraber düzenlemiş 
olduğunuz bir hile ve aldatmadır. -Ey sihirbazlar!- 
İlerde başınıza ne gibi bir azabın ve ne gibi bir 
işkencenin geleceğini öğreneceksiniz." dedi.
124  Firavun sihirbazlara, mutlaka her birinizin 
sağ elini ve sol ayağını veya sol elini ve sağ 
ayağını keseceğim. Sonra da size işkence olması 
ve sizi bu halde gören herkesi korkutmak için 
hepinizi hurma ağaçlarının gövdelerine asacağım. 
125  Sihirbazlar Firavun'un tehdidine karşılık: 
"Şüphesiz biz yalnız Rabbimize döneceğiz. Bize 
yapmış olduğun bu tehdidini hiç umursamıyoruz." 
dediler.
126  Ey Firavun! Musa'nın eliyle gelen Rabbimizin 
ayetlerini tasdik ettiğimiz için inkâr ediyor bize 
öfkeleniyorsun. Eğer bu ayıplanacak bir suç 
veya günah ise, bu bizim günahımızdır. Bunun 
ardından Allah'a dua etmek için yöneldiler ve 
yalvarışlarında şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Hak 
üzerine sabit kalmamız için bize bol bol sabır 
ver. Emrine boyun eğen, Rasûlüne tabi olan ve 
sana teslim olanlar olarak canımızı al." dediler. 

127  Firavun'un kavminden ileri gelenleri Firavun'u Musa'ya ve onunla birlikte olan Müminlere karşı kışkırtarak: 
"Ey Firavun! Musa ve kavmini yeryüzünde fesadı yaymaları, seni ve ilâhlarını terk etmeleri ve yalnız Allah'a ibadet 
etmeye davet etmeleri için mi bırakacaksın?"  dediler. Firavun: "İsrailoğulları'nın erkek çocuklarını öldüreceğiz, 
kadınlarını da hizmet etmeleri için hayatta bırakacağız. Biz şüphesiz onların üzerinde tam bir hakimiyet, ezici 
ve mağlup edici üstünlüğe sahibiz." dedi. 128  Musa, kavmine vasiyet ederek şöyle dedi: Ey kavmim! Üzerinizden 
zulmün kalkması ve menfaatlı olanı kendinize çekmeniz ve zararı başınızdan def etmeniz için yardımı yalnız 
Allah'tan isteyin, üzerinizdeki belaya ve sıkıntıya sabredin. Şüphesiz yeryüzü yalnız Allah'ındır, Firavun'un 
ya da başkasının değildir. Bundan dolayı kimse orada mutlak hüküm ve otorite sahibi olmaz. Allah insanlar 
arasında istediği şekilde yeryüzünün hakimiyetini döndürür. Yeryüzünde güzel akıbet başlarına hangi musibet 
ve imtihan gelirse gelsin, Rablerinin emirlerine uyan ve yasaklarından sakınan Müminlerindir. 129  Musa'nın 
İsrailoğulları'ndan olan kavmi Musa -aleyhisselam-'a şöyle dediler: "Ey Musa! Sen bize gelmezden önce de, sen 
bize geldikten sonra da Firavun'un erkek çocuklarımızın öldürülmesi ve kadınlarımızın hayatta hizmet etmek 
için bırakılması ile işkenceye maruz kaldık." Musa -aleyhisselam- onlara nasihatta bulunarak ve kurtulmalarının 
müjdesini vererek şöyle dedi: "Umulur ki Rabbiniz, düşmanınız Firavun ve kavmini helâk eder ve onların yerine 
sizi yeryüzüne hâkim kılar. Ondan sonra da şükür ile mi yoksa inkar ile mi  amel edeceğinize bakar." dedi.
130  Kesinlikle biz Firavun hanedanını, belki düşünürler ve ders alırlar diye senelerce kuraklık, kıtlık, yeryüzünün 
ürün ve mahsullerini eksiltmekle cezalandırdık. Bu başlarına gelen sıkıntılar yapmış oldukları küfürlerinin 
cezasıdır ve umulur ki, bu olanlardan ders alıp akabinde Allah'a tevbe ederler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Sihirbazların cesur duruşu, yürekli ve açık bir tavırla imanlarını ilan etmeleri, 
insanın hevasından sıyrılarak, akla ve doğru fikre teslim olması durumunda iman ile ilgili delillerin kendisi için net 
bir şekilde ortaya çıktığında hemen iman edeceğini gösterir. 2 - Allah'a ve ahiret gününe iman edenler savaş, sıkıntı 
ve şiddet anlarında en azametli, en cesur ve sabırlı olan kimselerdir. 3 - İktidardan faydalananlar ehli imana karşı 
yöneticiyi kışkırtıp tahrik ederler. Çünkü onlara göre sultanın varlığı onların yararına olan şeylerin devam etmesini 
sağlar. 4 - Yağmurun yağmama ve fiyatların pahalı olma sebeplerinden birisi de zulüm ve bozgunculuktur.
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131  Firavun hanedanı ürünlerde bolluk, güzellik 
ve fiyatlarda ucuzluk görünce, "Hak ettiğimiz 
ve sadece bize özel olduğu için bu bize verildi" 
derler. Eğer kendilerine bir felaket ve kuraklık, 
kıtlık, hastalıkların artması ve diğer başka 
musibetler gelirse Musa ve onunla beraber olan 
İsrailoğulları'nı uğursuzluk sayarlardı. Gerçek 
o ki, onların başına gelen bu uğursuzluğun 
hepsi her noksanlıktan münezzeh olan Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ-'nın takdiridir. Hâlbuki ne 
kendilerinin ne de Musa -aleyhisselam-'ın bir 
alakası vardır. Sadece onlara bu belanın gelmesi, 
Musa -aleyhisselam-'ın onlara bedduasındandır. 
Fakat çoğu bunu bilmezler ve bu tür olayları 
Allah'tan başkasına isnat ederler.
132  Firavun 'un kavmi hakka karşı inat ederek 
Musa -aleyhisselam-'a şöyle dediler: "Sen 
bize hangi mucize ve delili getirirsen getir ve 
inandıklarımızın batıl olduğunu ispat etmek ve bizi 
ondan çevirmek ve getirdiklerinin doğru olduğunu 
kabul etmemiz için hangi hucceti sunarsan sun 
bizler sana asla iman edecek değiliz."
133  Biz de onların yalanlamaları ve inatları 
üzerine ceza olarak bir tufan gönderdik. Bu tufan 
ekinlerini ve meyvelerini basıp, sular altında 
bıraktı. Mahsullerini yiyen çekirgeler, ekinlere 
zarar veren veya insanların saçlarında bulunup 
onlara zarar veren bitler/haşereler gönderdik. 
Bir de onların üzerlerine kurbağalar gönderdik. 
Bu kurbağalar bütün kaplara girip, doluştu, 
yemeklerini bozdu ve onların uykularını kaçırdı. 
Ayrıca üzerlerine kan gönderdik ve birden kuyu 
ve nehirlerdeki bütün sular kana dönüştü. Biz 
bütün bu mucizeleri ayrı ayrı açıklayıcı olarak, peşpeşe gönderdik. Başlarına gelen bütün bu cezalara rağmen 
yine Allah'a iman etmeye ve Musa -aleyhisselam-'ın getirdiklerini tasdik etmeye karşı büyüklük tasladılar. Onlar 
günahkâr ve isyankâr bir kavimdiler. Hiçbir batıldan vazgeçmiyorlardı ve hidayet bulmak için hiçbir hakka da 
yönelmiyorlardı. 134  Başlarına adı geçen o azap gelince, Musa -aleyhisselam-'a yönelerek şöyle dediler: "Ey Musa! 
Seni peygamberlik vazifesi ile seçmesi, tövbe etmek kaydıyla bize isabet eden azabı kaldıracağına dair sana söz vermesi 
adına Rabbine bizim için dua et. Şayet bunu bizden giderirse sana iman edeceğiz ve muhakkak İsrailoğulları'nı 
seninle beraber göndereceğiz ve onları serbest bırakacağız." dediler. 135  Suda boğulup helâk olmadan önce belirli 
müddete kadar azabı onlardan kaldırdığımızda, iman edeceklerine ve İsrailoğulları'nı göndereceklerine dair 
verdikleri sözlerini bozdular. Küfürlerine devam ettiler ve Musa -aleyhisselam- ile İsrailoğulları'nı beraber serbest 
bırakıp göndermekten vazgeçtiler. 136  Helâk edilmeleri için belirlenen zaman gelince, ayetlerimizi yalanlamaları 
ve o ayetlerin işaret ettiği hakkında hiçbir şüphe bulunmayan hakkı yalanlamaları sebebiyle denizde boğmak 
suretiyle üzerlerine gazabımızı indirdik. 137  Firavun ve kavminin hor gördüğü İsrailoğulları'nı yeryüzünün doğu 
ve batısına -burası ile Şam bölgesi kastedilmiştir- mirasçı kıldık. Yüce Allah'ın bereketli kıldığı bu bölge ekilen ekin 
ve meyvelerin en güzel olduğu yerdir. Ey Rasûl! Rabbinin onlara verilen güzel sözü Allah Teâlâ'nın şu buyruğunda 
zikredilmiştir: "Biz ise, ülkede güçsüz bırakılanlara iyilik etmek ve onları önderler yapmak ve onları oraya mirasçı 
kılmak istiyoruz." (Kasas Suresi: 5) Firavun 'un ve kavminin vermiş olduğu sıkıntılara sabırları sebebi ile Allah 
Teâlâ onları yeryüzünde güçlendirdi. Firavun'un yapmakta olduğu sarayları ve yetiştirdiği bahçeleri de helâk ettik.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Hayır, şer, iyilik ve kötülüklerin hepsi Yüce Allah'ın kazası ve kaderi iledir. 
Bunların hiçbiri Allah'ın kaza ve kaderinden çıkmaz. 2 - İnsanların başa gelen zorluk, sıkıntı ve musibetler 
zamanında Allah'a sığınmaları fitrî imanlarının onları harekete geçirmesinin bir sonucudur.
3 - Müminlerin, Yüce Allah'ın ayet ve yarattıklarındaki sünnetini, bunların neden ve sonuçlarını düşünüp tefekkür 
etmesi gerekir. 4 - Yüce Allah'ın azim olan kuvveti karşısında fert ve devletlerin kuvveti yok olmaya mahkumdur. 
Allah'a iman etmek bütün kuvvetlerin kaynağıdır. 5 - Allah Teâlâ sabreden Mümin kullarını zulme uğramalarının 
ardından yeryüzünde kuvvet sahibi kılar.
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138  Musa -aleyhisselam- asası ile denize vurunca 
deniz ikiye ayrıldı ve biz İsrailoğulları'nı denizden 
geçirdik. Allah'tan başka putlar edinen bir kavme 
rastladılar. İsrailoğulları Musa -aleyhisselam-'a: 
"Ey Musa! Bunların kendilerine ait Allah'tan 
başka taptıkları putları olduğu gibi sen de bizim 
için tapacağımız bir put yap." dediler. Musa 
onlara: "Ey kavmim! Siz gerçekten Allah'ın 
birliği ve tazimi hakkında gerekli olan hususlarda 
cahil bir kavimsiniz." dedi. Yüce Allah'a şirk 
koşulması ve O'ndan başkasına ibadet edilmesi 
asla olacak bir şey değildir.
139  Şüphesiz bunların tapmış oldukları putları 
ve dinleri helâk olmaya mahkûmdur ve Allah ile 
beraber başkasına yapmış oldukları şirk içeren 
bütün ibadetleri ve itaatlari de hepsi batıldır.
140  Musa kavmine dedi ki: "Ey kavmim! Büyük 
mucizelerine şahit olup ayan beyan görmenize 
rağmen nasıl olur da sizin için Allah'tan başka 
ibadet edeceğiniz ilah ararım? O -Subhanehu ve 
Teâlâ- düşmanlarınızı helâk ederek size nimette 
bulunmuş, sizi zamanınızın insanlarına üstün 
tutmuş, yeryüzüne halife kılmış ve dünyada güçlü 
kimseler kılmıştır."
141  Ey İsrailoğulları! Hani sizi Firavun 
ve kavminin sizi küçük düşürmesinden 
kurtardığımız zamanı hatırlayın. Zira erkek 
çocuklarınızı öldürüp,
kadınlarınızı  hizmetçi olarak çalıştırmak için 
hayatta bırakmak gibi size çeşitli işkence ve küçük
düşüren azapları tattırıyorlardı. Firavun 
ve kavminden kurtarılmanız size Rabbiniz 

tarafından büyük bir imtihandır. Sizin buna karşılık şükretmenizi gerektirmektedir.
142  Yüce Allah, Rasûlü Musa -aleyhisselam- ile münacatı için otuz gece için sözleşti. Sonra Yüce Allah buna on 
gece daha ekledi ve böylece kırk gece oldu. Musa Rabbinin münacatı için gitmek istediğinde, kardeşi Harun'a: 
"Ey Harun! Kavmimde benim halifem ol. Onlara güzel ve yumuşak davran ve düzenli bir şekilde idare et. Günah 
işleyerek ifsat edenlerin yolunu tutma ve asilere de yardımcı olma!" dedi.
143  Musa, Rabbi ile münacatı için tayin ettiğimiz vakitte geldi. O süre kırk gece oldu. Rabbi Musa ile emirleri, 
yasakları ve başka hususları konuştu. Musa'nın nefsi Rabbini görmeyi arzuladı ve O'na bakmak istedi. Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ- onun bu dileğine şöyle cevap verdi: "Beni dünya hayatında asla göremezsin. Çünkü ona 
gücün yetmez. Fakat dağa bak, ben ona tecelli edeceğim, eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin. Eğer 
tecelli ettiğim dağ yerle bir dümdüz olursa, beni dünyada asla göremeyeceksin." Allah, dağa tecelli edince onu yerle 
bir dümdüz etti. Musa da baygın düştü. Musa, kendisine isabet eden baygınlığından ayılınca dedi ki: "Ey Rabbim! 
Seni layık olmayan bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. İşte ben seni dünyada görmeyi istedim şimdi tevbe 
ediyorum. Ben kavmimin sana ilk iman edenlerindenim." dedi.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Şüphesiz yaşanan olaylar, Yüce Allah'ın peygamberi Musa'nın İsrailoğullarının içinde olmasına rağmen onların 
bir sapıklıktan diğerine geçip durduklarını göstermektedir.
2 - Ümmetin rezil rüsva olmasının belirlitelerinden bir tanesi de görüş ve arzulara dayalı olarak iyiyi kötü, kötüyü 
de iyi olarak görmesidir.
3 - Ümmetin ıslahı ve fesat kapılarının kapatılması, peygamberlerin ve hakka davet eden davetçilerin üstün 
hedeflerindendir.
4 - Yüce Allah, dünyada kullarından hiçbirinin kendisini göremeyeceği ile hüküm vermiştir. Sevdiği kullarına da 
ahirette kendisini görme ikramında bulunacaktır.

۱۷
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144  Allah, Musa'ya: "Ey Musa! Şüphesiz ben 
seni insanlara risaletlerim ile seçip gönderdiğim 
zaman insanlara üstün kıldım. Vasıtasız seninle 
konuşmamla seni faziletli kıldım. Sana bahsetmiş 
olduğum bu üstün şeref ve kıymeti al ve sana 
verilen bu büyük hediyeden dolayı Allah'a 
şükredenlerden ol!" dedi.
145  Biz Musa'ya tahtada veya başka levhalarda 
İsrailoğulları'nın din ve dünyaları ile ilgili 
ihtiyaç duydukları her şeyi, açıklanmaya ihtiyaç 
duyulan hükümleri açıklayarak onlardan öğüt 
almak isteyenler için bir öğüt olarak yazdık. "Ey 
Musa! Bu Tevratı ciddiyet, özen ve sebatla al. 
Kavmin İsrailoğulları'na da onu en güzel şekilde 
almalarını emret. Zira emredilenleri en güzel 
şekliyle yapmak karşılığında bol sevap verilen 
davranışlardan birisidir. Emirlerime muhalefet 
edip, itaatimin dışına çıkan ve ardından helâk ve 
hüsrana ulaşacak olan kimselerin akibetlerini size 
yakında göstereceğim."
146  Haksız yere hakka ve Allah'ın kullarına karşı 
kendilerini üstün görenleri yeryüzünde ve kendi 
nefislerindeki ayetleri ve kitabımın ayetlerini 
anlayıp ibret almaktan uzaklaştıracağım. 
Her ayeti görseler dahi ondan yüz çevirip 
itiraz etmeleri, Allah ve Rasûlünün yolundan 
sapmalarından dolayı tasdik etmezler. Şayet 
Allah'ın rızasına ulaştıran hak yolu görseler 
bile o yolu arzulayıp ilerlemezler. Eğer günah 
ve sapıklık yolunu görseler Allah'ın gazabına 
götüren bu yolda ilerlerler. Onların bu başına 
gelen rasûllerin getirdiğini doğrulayan Allah'ın 
yüce ayetlerini yalanlamarından ve onlara bakmaktan gafil olduklarından dolayıdır.
147  Rasûllerimizin doğruluğunu ispat eden ayetlerimizi ve ahiret gününde Allah ile buluşmayı yalanlayanların itaat 
cinsinden yapmış oldukları amelleri geçersiz kılınmıştır. İman şartı gerçekleşmediği için yaptıklarına karşılık sevap 
almazlar. Ahiret gününde ancak Allah'a karşı işlemiş oldukları küfür ve şirklerinin karşılığı ile cezalandırılırlar. 
Bunun cezası da Cehennem'de ebedî kalmaktır.
148  Musa, Rabbi ile konuşmaya gittikten sonra kavmi ziynet eşyalarından ruhu olmayan/cansız böğüren bir buzağı 
yaptı. Bu buzağının onlarla konuşamayacağını, onları somut ve soyut bir hayır yoluna irşat edemeyeceğini, bir 
fayda sağlamayacağını ve üzerlerinde olan bir zararı kaldıramayacağını bilmiyorlar mı? Onu kendilerine ilah 
edindiler ve böylece kendi nefislerine zulmeden kimseler oldular.
149  Kendilerinin Allah ile birlikte buzağıyı ilah edinip dosdoğru yoldan saptıklarını anlayıp şaşırarak pişman 
olduklarında Allah'a yalvararak dediler ki: "Eğer Rabbimiz bize merhamet edip bizi kendisine itaat etmeye 
muvaffak kılmasaydı, buzağıya tapmaya yöneldiğimizden dolayı bizi bağışlamasaydı, dünyası ve ahireti hüsrana 
uğrayanlardan olurduk."

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Kulun, Allah'ın kendisine vermiş olduğu ihsan ve lütfu izhar edip, açığa vurması gerekir. Kuşkusuz şükür, 
nimetlerin arttırılmasıyla bağlantılıdır.
2 - Kulun üzerine düşen, söz ve fiillerin en güzelini yapmasıdır.
3 - Dinî emirleri; kararlılık, ciddiyet, ibadetlerde azimli olmak, belirlediği salah ve ıslah olan şeyleri yerine getirmek, 
fesat ve ifsada götüren şeyleri de engellemek suretiyle kabul edip, yerine getirmek gerekir.
4 - Bir kimse, Rabbinin kulları üzerinde olan hakkı hususunda hata edip ihmalkâr davranırsa işlemiş olduğu bu 
günahın büyüklüğünü kabul edip, itiraf etmesi gerekir. Çünkü düşmüş olduğu bu hatadan dolayı Allah'tan başka 
sığınacağı kimse yoktur. Ancak O'na sığınır.
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150  Musa, Rabbi ile münacat etmesinin ardından 
buzağıya tapmalarından dolayı kavmine karşı 
öfke ve üzüntü ile gelerek onlara şöyle dedi: 
"Ey kavmim! Benim sizden ayrılıp gitmemden 
sonra ardımdan hak yoldan sapmanız sizi helâke 
götüren ne kötü bir haldir. Beni beklemekten 
bıktınız da buzağıya ibadet etmeye mi yöneldiniz? 
Musa üzüntüsünün ve öfkesinin şiddetinden 
dolayı taşımış olduğu Tevrat'ın o levhalarını 
yere attı. Kardeşi Harun'un kavmi ile birlikte 
kalıp onların buzağıya ibadet etmelerini 
gördüğü halde değiştirmemesine (öfkelenerek) 
kardeşinin saçını ve sakalını tutup kendine 
doğru çekti. Harun bunun üzerine Musa'dan 
özür dileyerek ve şefkatli olmasını bekleyerek 
dedi ki: "Ey Anamın oğlu! Kuşkusuz bu kavim 
beni zayıf sayarak küçümsediler ve neredeyse 
beni öldüreceklerdi. Düşmanları sevindirecek 
cezayla beni cezalandırma ve bana olan öfken 
sebebi ile beni Allah'tan başkasına ibadet eden 
bu zalim kavimle bir tutma!" dedi. 151  Musa, 
Rabbine dua ederek şöyle dedi: "Ey Rabbim! 
Beni ve kardeşim Harun'u bağışla, bizi rahmetine 
al. Rahmetin, bizim her tarafımızı kuşatsın. Ey 
Rabbim! Zira Sen her merhamet sahibinden daha 
merhametlisin."
152  Şüphesiz buzağıyı ibadet edilen ilah edinen 
kimselere Rableri tarafından bu dünyada şiddetli 
bir gazap ve aşağılanma erişecektir. Bu Rablerini 
öfkelendirdikleri ve önemsemedikleri içindir. İşte 
biz Allah'a böyle yalanlar uyduranları bunun gibi 
cezalarla cezalandırırız.

153  Ey Rasûl! Allah'a karşı şirk koşarak, günah işleyip kötülük yapanlar bunların ardından Allah'a tevbe ederek 
iman ederlerse, kuşkusuz senin Rabbin bu tevbeden ve şirkten imana, günahlardan itaatlere döndükten sonra 
onların günahlarını örterek bağışlar ve onlara karşı çok merhamet eder. 154  Musa -aleyhisselam-'ın öfkesi yatışıp 
sakinleşince öfkesi sebebi ile atmış olduğu levhaları tekrar aldı. Bu levhalar sapıklıktan hidayete kavuşmayı, 
hakkın açıklanmasını, Rablerinden ve azabından korkan kimseler için rahmeti içermekteydi.
155  Musa, cahillerin buzağıya tapmasından dolayı Rabbinden özür dilemeleri için kavmini temsil eden seçkinlerden 
yetmiş adamı seçti. Allah onlara hazır olacakları bir vakit tayin etti. O vakitte hazır olduklarında Allah'a karşı 
cesaret edip Musa'dan kendilerine Allah'ı apaçık gözleri ile ayân beyan görmeyi talep ettiler. İşte bunun üzerine 
onları şiddetli bir sarsıntı tuttu ve onun korkunçluğundan dolayı yıldırım çapmış gibi bayılıp düştüler ve helâk olup 
öldüler. Musa, Rabbine yalvarıp yakardı ve dedi ki: "Ey Rabbim! Eğer dileseydin onları da beni de daha gelmeden 
önce helâk ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden bizi helâk edecek misin? Kavmimin 
buzağıya tapma hâdisesinde bulunmaları ise, o ancak senin imtihan ve sınavından başka bir şey değildir. Bununla 
sen dilediğini saptırırsın, dilediğini de hidayete iletirsin. Sen bizim velimizsin, bize geniş merhametinle merhamet 
eyle. Sen bağışlayanların ve günahları affedenlerin en hayırlısısın."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Ayetlerde, delillerin açık olması halinde içtihat yapıp hata eden kimse hakkında 
verilecek hükümlerde mazur görülmeyeceğine dair delil vardır. Fıkıh alimleri bunu uzak tevil diye isimlendirirler. 
2 - Dua etmenin âdabından bir tanesi de insanın ilk önce kendi nefsi için dua etmeye başlamasıdır. Musa 
-aleyhisselam- dua etmeye kendi nefsinden başlamış, Allah'ın kendisine gazaplanmasına karşı edepli olma adına 
önce kendi adına bağışlanma talep etmiştir. Sonra buzağıya tapma hususunda kavmine engel olmayıp, ihmalkâr ya 
da gevşek davranmış olma ihtimalinden dolayı kardeşi için bağışlanma talep etmiştir.
3 - Öfkeden ve öfkenin kişinin aklını ele geçirmesinden sakındırılmıştır. Bu sebepten dolayı Yüce Allah, emreden ve 
yasaklayan öfkeymiş gibi susup, dinme eylemini ona nispet etmiştir. 4 - Yüce Allah'ın öfkesinden, O'nun insanı yok 
edip imha etmesinden korkmak gerekir. Musa -aleyhisselam-'ın Rabbinin makamındaki durumuna ve Rabbinin 
öfkesinden korkusuna bakılmalıdır.

۱۹
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156  Bizleri bu hayatta nimetlerle, esenlikle 
ikramda bulundukların, salih amel yapmaya 
muvaffak ettiklerin, kendilerine ahirette Cennet'i 
hazırladığın salih kullarından kıl. Kuşkusuz biz 
sana tevbe ettik, taksiratımızı itiraf ederek sana 
döndük. Allah Teâlâ da şöyle buyurmuştur: 
"Azabıma, bedbahtlığa götürecek amelleri 
işleyenlerden istediğimi uğratırım. Rahmetim ise 
dünyada her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın rahmeti, 
ihsanı ve lütfu her kula ulaşmıştır. Rahmetimi 
ahirette emirlerine uyarak ve yasaklarından 
sakınarak Allah'tan korkanlara, mallarının 
zekâtını hak edenlere verenlere ve bizim 
ayetlerimize inananlara yazacağım."
157  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- 
okuma yazma bilmeyen ümmî bir peygamberdir. 
Rabbi ona vahiy göndermiştir. Muhammed 
-sallallahu aleyhi ve sellem-e tabi olanlar, 
Musa -aleyhisselam-'a indirilen Tevrat'ta ve 
İsa -aleyhisselam-'a indirilen İncil'de onun 
ismini, sıfatlarını ve kendisine indirilenleri 
yazılı olarak bulurlar. Onlara güzel ve doğru 
olan şeyleri emreder. Aklıselim ve temiz fıtratın 
çirkin gördüğünü de yasaklar. Onlara içinde 
zararlı şeyler bulunmayan lezzetli yiyecekleri, 
içecekleri ve evlilikleri helâl kılar. Kötü ve şerli 
olanları ise haram kılar. İster kasten öldürmüş 
olsun veya hatayla öldürmüş olsun her iki halde 
de katilin öldürülmesini gerekli kılan hükümler 
gibi, onların sorumlu tutulduğu zor ve meşakketli 
sorumlulukları onlardan kaldırır. İsrailoğulları ve 
başkalarından ona iman edenler, onu yüceltenler, 
ona düşmanlık yapan kâfirlere karşı yardım edenler, yolu aydınlatan ve hidayete erdiren bir nûr olan Kur'an'a 
uyanlar, işte onlar talep ettiklerine ulaşacaklar ve korktuklarından emin ve uzak olacaklardır.
158  Ey Râsûl! De ki: "Ey insanlar! Gerçekten ben Arap ve Acemlere, tüm insanlara gönderilmiş Yüce Allah'ın bir 
rasûlüyüm. Göklerin ve yerin mülkü yalnız O'na aittir. Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'dan başka hak mabud yoktur. 
O ölüleri diriltir ve hayatta olanları öldürür. Ey insanlar! Allah'a ve okuma yazma bilmeyen peygamberi ve Rasûlü 
olan Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e iman edin. O, Rabbi tarafından kendisine vahyedilenle geldi. 
Allah'a ve Rasûlüne indirilene ve kendisinden önce gelen peygamberlere indirilene aralarında ayırım yapmadan 
iman edin. Rabbinden getirdiklerine uyun, umulur ki dünyada ve ahirette faydalanacağınız hidayete eresiniz.
Allah -Subhanehu ve Teâlâ- İsrailoğulları içinde buzağıya tapan topluluğu zikrettikten sonra buzağıya tapanlara 
muhalefet eden diğer bir topluluktan bahsederek şöyle buyurdu:
159  Musa -aleyhisselam-'ın kavmi İsrailoğulları içinde hak din üzerinde ilerleyip, istikamet üzere olan bir cemaat 
vardı. İnsanları o dosdoğru olan dine irşat ederler, adaletle hükmeder ve zulüm etmezlerdi.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Tevrat ve İncil, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamberliğine ve doğruluğuna delalet eden apaçık 
delilleri ihtiva etmiştir.
2 - Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Fakat Allah'ın rahmetinin kulları hakkında farklı mertebeleri vardır. 
Kişinin imanı ve salih ameline göre değişir.
3 - Duruma göre dua bazen genel bazen de tafsilatlı olabilir. Musa, bu konumda duasını genel olarak yapmıştır.
4 - Allah -Azze ve Celle-'nin adaletli olmasının örneklerinden bir tanesi de azınlık olan Mümin taifeye insaf ve 
merhamet etmesidir. Ardından İsrailoğulları'nın kemâle aykırı olan ve hidayetle çelişen özelliklerini zikretmiştir. 
Belki bazı kimseler bu sıfatların hepsine ait olduğu zannına kapılabilir. Bundan dolayı Allah Teâlâ onlar arasında 
hakka tabi olup hakka çağıran, istikamet üzere bulunan bir topluluk olduğunu zikredip, beyan etmiştir.
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160  Biz İsrailoğulları'nı on iki kabileye ayırdık. 
Kavmi kendisinden su için Allah'a dua etmesini 
isteyince, biz Musa'ya: "Ey Musa! Âsânla taşa 
vur!" diye buyurduk. Bunun üzerine Musa da 
taşa vurdu ve kabilelerin sayısı kadar on iki 
pınar fışkırdı. Onlardan her kabile kendine özel 
su içme yerini belledi. Diğer kabile o su içme 
yerinde onlara ortak olmadı. Ardından üzerlerine 
bulutla gölge yaptık ve onların yürüyüşleri ile 
birlikte onlarla beraber hareket ettirdik. Onlar 
yürüdüklerinde bulut onların üzerinde hareket 
eder ve durduklarında da dururdu. Onlara 
kendi nimetlerimizden bal gibi tatlı bir içecek 
ve bıldırcına benzeyen eti lezzetli küçük bir kuş 
etini rızık olarak indirdik. Onlara dedik ki: Size 
verdiğimiz bu temiz rızıklardan yiyin. Onların 
zulmetmesi ve kendilerine verilen nimetlere karşı 
nankörlük etmeleri bize bir noksanlık vermedi. 
Fakat onlar, Allah'ın emirlerine muhalefet ederek 
ve vermiş olduğu nimetlerine karşı nankörlük 
ederek helâk olma yollarını açıp kendi nefislerine 
zulmettiler.
161  Ey Rasûl! Allah'ın İsrailoğulları'na: "Kudüs'e 
giriniz, onun meyvelerinden dilediğiniz yerden 
ve istediğiniz zaman yiyiniz" dediği zamanı 
hatırla! Hani onlara "Ey Rabbimiz günahlarımızı 
bağışla!" deyiniz. Kapıdan boyunlarınızı 
eğerek ve Rabbinize itaat ederek giriniz. Eğer 
bunu yaparsanız günahlarınızı bağışlarız. 
İyilik yapanlara dünya ve ahiretin hayırlarını 

arttıracağız diye buyurmuştu.
162  Onlardan zalim olanlar, emredildikleri sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirerek, bağışlanmayı 
talep etmeleri emredilmişken bu kelimeyi değiştirerek (harfleri bakımından yakın olan) tane buğday dediler. 
Söylemeleri emredilen fiili değiştirdiler ve şehre, Allah'a itaat ederek ve başlarını eğerek girmek yerine kıçlarının 
üzerine sürünerek girdiler. Biz de zulümlerinden ötürü üzerlerine gökten azap gönderdik.
163  -Ey Rasûl!- Yahudilere denizin kıyısında bulunan şehir halkının -geçmiş atalarının- durumunu bildiren 
kıssasını onlara hatırlatarak sor. Yüce Allah onlara cumartesi günü balık avlamayı yasaklamasına rağmen Allah'ın 
hududunu aşarak o gün balık avlarlardı. Onlara imtihan olarak balıklar o gün su yüzüne çıkarak yüzerler ve 
diğer günlerde ise su yüzüne çıkmazlardı. Allah onları itaatından çıktıkları ve günah işledikleri için böyle imtihan 
etmiştir. Balıkları avlamak için hile yaparak çukurlar kazıp o çukurlarda ağlarını kurarlardı ve balıklar cumartesi 
günü ağlara takılırdı ve pazar günü olduğunda da o yakaladıkları balıkları alıp yerlerdi.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Küfür ve inkâr etmek, nimetlerden mahrum olmaya sebep olur.
2 - Cezanın başa gelmesi ve azabın inmesinin sebeplerinden bir tanesi de şer'î hükümlerde hile yapmaktır. Çünkü 
böyle yapmak zulümdür ve Yüce Allah'ın belirlediği sınırları çiğneyip, aşmaktır.
3 - Yüce Allah, İsrailoğulları üzerine zillet, adilik ve sefalet yazmıştır. Zulüm yapmaları ve hak yoldan sapmalarından 
dolayı her zaman onlara azabı tattıran kimseler göndereceğini bildirmiştir.
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164  Ey Rasûl! Hani içlerinden bir grup, onları bu 
kötü işlerden yasaklamış ve onları sakındırmıştı. Bu 
gruba başka bir grup: "Allah'ın kendilerini dünyada 
işledikleri günahları ile helâk edeceği yahut kıyamet 
gününde şiddetli bir azap ile cezalandıracağı bir 
kavme niçin öğüt veriyorsunuz?" dediği zaman 
öğüt verenler; iyiliği emretmemiz ve kötülükten 
nehyetmemiz bize emredildiği içindir. Biz onlara 
nasihat ediyoruz ki Rabbimiz nasihat etmeyi terk 
ettiğimiz için bizi cezalandırmasın. Belki öğütten 
faydalanırlar, bulundukları ve işlemekte oldukları 
günahlardan da sakınırlar.
165  Öğüt verenler günahkârlara hatırlatma 
yaptıklarında işlediklerini terk etmeyip yüz 
çevirdiklerinde; biz de kötülükten men edenleri 
azaptan kurtardık, cumartesi günü avlanma yasağını 
çiğneyerek kendilerine zulmedenleri Allah'a itaat 
etmeye karşı çıkmaları ve günah işlemede ısrar 
etmeleri sebebiyle şiddetli bir azap ile yakaladık.
166  Yüce Allah'a isyan edip kibirlenip, inat 
ederek haddi aştıklarında ve kendilerine yapılan 
öğütten ders almayınca onlara: "Ey Asiler! 
Aşağılık maymunlar olun!" dedik. Onlar da 
bizim dediğimiz gibi oldular. Şüphesiz biz bir 
şeyin olmasını istediğimiz zaman ona: "Ol!" 
dememizden ibarettir ve o da hemen oluverir.
167  Ey Rasûl! Allah'ın hakkında hiçbir şüphe 
olmaksızın çok açık bir şekilde, kıyamet gününe 
kadar dünya hayatında Yahudileri aşağılayacak 
kimseleri onların başlarına musallat edip 
cezalandıracağını ilân etmesini hatırla. Ey Rasûl! 
Şüphesiz Rabbin, kendisine isyan edeni hızlıca 
cezalandırandır. Zira O dilerse dünyada acele olarak cezasını gönderir. Şüphesiz O, kullarından tevbe edenlerin 
günahlarını çok affeden, onlara karşı çok merhametli olandır. 168  Bir arada olmalarından sonra, onları yeryüzünde 
dağınık topluluklara ayırdık. Allah'ın ve kulların haklarını yerine getiren salih olanları, yine onlardan orta yol 
izleyen ve kendi nefislerine günahlarla zulmedenler vardı. Biz onların içinde bulundukları durumdan dönmelerini 
umarak kolaylıklarla ve zorluklarla onları imtihan ettik. 169  Onların ardından kötü bir nesil geldi ve Tevrat'ı 
atalarından miras aldılar. Onu okuyorlar ama onda bulunanlarla amel etmiyorlardı. Allah'ın kitabını tahrif etmek 
ve onda indirilmeyen ile hükmetmek için değersiz dünya malını rüşvet olarak alıyorlardı. Üstelik Allah'ın onların 
günahlarını bağışlayacağına dair kuruntular kuruyorlardı. Onlara değersiz dünya malı geldiğinde onu alırlardı 
ve tekrar geldiğinde yine almaktan geri kalmazlardı. Yüce Allah, tahrif etmeden ve değiştirmeden ancak hakkı 
söyleyeceklerine dair onlardan söz ve misaklar almamış mıydı? Onlar kitapla amel etmeyi cehaletlerinden dolayı 
terk etmediler, bilakis bilerek terk etmişlerdi. Kesinlikle kitapta yazılanları okuyup bilmekteydiler. Bundan dolayı 
onların suçu daha şiddetliydi. Kuşkusuz ahiret yurdu ve ahiret yurdunda bulunan nimetler, dünyanın o geçici 
malından ve varlıklarından; Allah'ın emirlerine uyanlar ve yasaklarından sakınanlar için dâimi olarak daha 
hayırlıdır. Yüce Allah'ın muttakiler için ahiret yurdunda hazırladıklarının dünyada almış oldukları bu değersiz 
mallardan daha hayırlı ve kalıcı olduğunu bunlar akıl edemediler mi?
170  Kitaba sımsıkı sarılıp içindekilerle amel edenler ve namazlarını dosdoğru vakitlerinde kılanlar, şartlarına, 
farzlarına, vaciplerine ve sünnetlerine dikkat edenlere Allah yapmış oldukları bu amellerinin sevabını verecektir. 
Allah salih amel işleyenlerin ecrini zayi etmez.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Eğer bir topluma günahları sebebi ile üzerlerine Allah'ın azabı inerse aralarından 
iyiliği emredip kötülükten nehyedenler o azaptan kurtulur. 2 - Yüce Allah'ın azabından sakınmak gerekir. Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ- İsrailoğulları'ndan bir taifeyi itaatsizlikleri sebebi ile maymunlara döndürerek onlara 
dünyada azab göndermiştir. Bu azab son derece korkutucudur. 3 - Dünyanın nimetleri ne kadar çok azametli 
görünse de; ahiretin daimî olan nimetleri yanında çok azdır ve kıymetsizdir.
4 - Kulun, imandan sonra gelen en faziletli ameli namaz kılmaktır. Çünkü namaz dinin direğidir.
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171  -Ey Muhammed!- Hani İsrailoğulları 
Tevrat'ın içindekileri kabul etmekten imtina 
ettiklerinde dağı yerinden söküp üzerlerine 
kaldırmıştık. Dağ sanki başlarının üzerinde 
onları gölgelendiren bulut gibi oldu da üzerlerine 
kesin düşeceğini yakinen anladılar. Onlara 
denildi ki: "Size verdiğimizi ciddi olarak, gayretle 
ve kesin kararlılıkla alınız. Yüce Allah'ın sizin 
için din olarak belirlediği hükümleri hatırlayın 
ve unutmayın. Eğer bunları yerine getirirseniz 
umulur ki Allah'tan sakınırsınız.''
172  -Ey Muhammed!- Hani Rabbin 
Âdemoğulları'ndan, onların sulblerinden 
zürriyetlerini çıkarmış ve Rableri olduğunu 
kabul ettirerek rububiyetinin ispatını fıtratlarına 
koymuş ve onlara şöyle buyurmuştu: "Ben sizin 
Rabbiniz değil miyim?" Onların hepsi: "Evet, 
sen bizim Rabbimizsin." dediler. Ardından 
onlara şöyle buyurmuştur: "Lakin bu sizin 
imtihanınızdır. Sizden bu sözü aldık ki kıyamet 
gününde sırf sizin üzerinizdeki Allah'ın bu 
hüccetini inkâr etmemeniz ve bundan haberinizin 
olmadığını söylememeniz içindir."
173  Veyahut, verdiği sözü bozan ve Allah'a ortak 
koşanların babalarınız olduğunu ve sizin de onları 
bulduğunuz şirk üzerine taklit ettiğinizi mazeret 
göstererek, ''Ey Rabbimiz! Allah'a orta koşmaları 
sebebiyle amellerini batıl kılmış olan babalarımızın 
yaptıklarından ötürü bizleri cezalandıracak ve azap 
mı edeceksin? Cehaletimiz ve babalarımızı taklit 
ediyor olduğumuz için bizin bir suçumuz yok." 
dememeniz içindir.

174  Yalanlayan ümmetlerin gidişatları ile ilgili ayetleri açıkladığımız gibi, bunlara da açıklıyoruz. Umulur ki 
daha önceden Allah'a vermiş oldukları sözde olduğu gibi üzerinde bulundukları şirkten yalnız Allah'ın tevhidine 
ve ibadetine dönerler. 175  -Ey Rasûl!- İsrailoğulları'na kendisine ayetlerimizi verdiğimiz, onları öğrenip delalet 
ettiği hakkı anlayan, ancak bununla amel etmeyen adamın haberini oku. Bilâkis bu adam onları terk edip sıyrılıp 
çıkmıştı. Bunun üzerine Şeytan da onun peşine takılmış ve onun arkadaşı olmuştu. Böylece hidayete ermiş, kurtulan 
kimselerden iken helâke uğramış sapıklardan oldu. 176  Eğer onun bu ayetlerden faydalanmasını dileseydik onu 
yükseltirdik ve bu ayetlerle amel etmeye muvaffak kılardık. Böylece dünyada ve ahirette yükselirdi. Fakat o 
dünyasını ahiretine tercih ederek dünyanın şehvetlerine, nefsinin arzuladığı batıl olan şeylere kapılmıştı. Dünyaya 
olan aşırı hırsı tıpkı köpeğin durumuna benzer. Zira bütün hallerde dilini çıkartıp solur. Üstüne varsan da uzanmış 
halde bıraksan da solumaya devam eder. Zikredilen bu örnek, ayetlerimizi yalanlayarak sapıtan kavmin misalidir. 
Ey Rasûl! Onlara bu kıssayı anlat. Umulur ki düşünüp ayetlerimizi yalanmaktan ve sapıklıktan vazgeçerler.
177  Ayetlerimizi ve burhanlarımızı yalanlayan ve onları tasdik etmeyen bir kavmin durumu ne kötüdür. Onlar 
kendi nefislerini helâk edici davranışlara sürükleyerek zulmetmiş olurlar.
178  Allah kimi dosdoğru yolun hidayetine muvaffak ederse, o gerçekten hidayete ermiş olandır ve kimi de dosdoğru 
yoldan uzaklaştırırsa; işte onlar kendi nefisleri ve aileleri kıyamet gününde ziyana uğrayanların ta kendileridir. 
Dikkat edin! O apaçık hüsranın ta kendisidir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Semavî kitapların indirilmesindeki maksat, onlarla gerektiği gibi amel etmektir. 
Sadece dil ile makamlı okumak değildir. Zira böyle yapmak kuşkusuz onu terk etmek anlamına gelir.
2 - Şüphesiz Yüce Allah, insanı yarattığı zaman insanda kendi birliğine dair delilleri anlayıp, idrak etme kabiliyetini 
de yaratmıştır. Şayet insan selim bir fıtrata sahip olur ve onu bozacak şeyleri bulaştırmaz ise bu delilleri anlayıp, 
idrak eder ve gereğince amel işler. 3 - Kur'an ayetleriyle amel etmeye muvaffak olanlar için ayetlerde ibret vardır. 
Bu sayede nefislerinin arınması ve Yüce Allah'ın kendilerine amel etmeye muvaffak kılmasını iyice bilip, anlarlar. 
4 - Ayetlerde Müslümanlara hidayet talebi ve sapıklığın tehlikelerinden korunmak için Yüce Allah'a yönelmeleri 
telkin edilmiştir.
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179  Onların, Cehennem ehlinin ameli ile amel 
edeceklerini bildiğimiz için Cehennem için 
pek çok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri 
vardır, fakat onlarla kendilerine faydalı olanı ve 
zararlı olanı anlamazlar. Onların gözleri vardır, 
fakat onlarla kendi nefislerinde ve Yüce Allah'ın 
yarattıklarındaki ayetlerini görüp onlardan ibret 
almazlar. Onların kulakları da vardır, onlarla 
Yüce Allah'ın ayetlerini duyup düşünmezler. İşte 
bu sıfatlarla nitelenenler akıllarını kaybetmeleri 
bakımından tıpkı hayvanlar gibidirler. Bilâkis 
hayvanlardan daha çok sapıktırlar. İşte Allah'a 
ve ahiret gününe iman etmekten asıl gafiller 
onlardır.
180  Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın celâline 
ve kemaline delalet eden güzel isimleri vardır. 
İstediğiniz taleplerinizi bu isimlerle Allah'a 
tevessül ederek isteyiniz ve bunlarla Allah'ı övüp 
methediniz. Bu isimleri Yüce Allah'tan başkasına 
sarfederek, O'ndan nefyederek, manasını tahrif 
ederek veya başkasını bu isimlerle Allah'a 
benzeterek haktan meyledip, sapanlardan 
uzak dur. Bu isimlerle haktan meyledenleri 
yaptıklarından dolayı elem verici azapla 
cezalandıracağız.
181  Yarattıklarımız içinde bir cemaat vardır ki, 
kendileri hak ile hidayet bulurlar ve başkalarını 
da ona davet ederler. Onlar da o hakla hidayet 
bulurlar, adaletle hükmederler ve zulmetmezler.
182  Ayetlerimizi yalanlayıp onlara iman etmediler, 
hatta inkâr ettiler. Biz ise, onlara rızkın kapılarını 
açacağız ama bu onlara ikram olarak değil; 
bilâkis onların üzerinde oldukları sapıklıklara 
devam etmeleri için bunu yapacağız. Sonra bizim azabımız aniden başlarına gelecektir.
183  Benim, onları cezalandırmayacağım zannına kapılıncaya kadar onlara göndereceğim azabı ertelerim. 
Üzerlerine azap katlanıncaya kadar yalanlamalarına ve küfürlerine devam edecekler. Elbette tuzağım kuvvetlidir. 
Ben onlara açık nimetler bahşederim. Ancak bunlarla onları hayal kırıklığına ve hüsrana uğratırım.
184  Allah'ın ayetlerini ve Rasûlünü yalanlayanlar, akıllarını kullanıp Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e 
bakarak onda delilikten hiçbir eser olmadığını görüp, düşünmediler mi? O, Yüce Allah'ın azabından apaçık bir 
şekilde uyaran ve Allah tarafından gönderilmiş bir rasûldür. 185  Bunlar göklerde ve yerdeki Yüce Allah'ın mülküne 
ibret almak için bakmazlar mı? Yüce Allah'ın her ikisinde yaratmış olduğu hayvan, nebatat ve diğer mahlûkatına 
hiç bakmazlar mı? Hayatlarının sonu olan ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bakıp, hiç vakit kaybetmeden hemen 
tevbe etmeyecekler mi? Eğer Kur'an'a ve içinde bulunan vaadlere ve tehditlere iman etmiyorlar ise, o halde başka 
hangi kitaba iman edecekler? 186  Allah, kimi hakkı bulmakta muvaffak etmeyip, doğru yoldan saptırırsa; onu 
doğru yola irşat edecek hiçbir kimse yoktur. Yüce Allah, onları küfürleri ve sapıklıkları içerisinde hiçbir şeye 
yönelmeden bir o yana bir bu yana şaşkın olarak bırakır.
187  Bu inatçı yalancılar sana kıyametin ne zaman gelip çatacağı hakkındaki ilmi soruyorlar. Ey Muhammed! De ki: 
"Onun ilmi ne bende ve ne de bir başkasındadır. Onun ilmi ancak Allah'ın katındadır. Onun takdir edilen vaktini 
Allah'tan başkası açıklayamaz. Onun vakti göklerde ve yerde bulunanların hepsinden gizlenmiştir ve o sizin başınıza 
ancak ansızın gelir. Sen, sanki onun vaktini bilmek için çok hevesliymişsin gibi onun vaktinin ne zaman olduğunu sana 
soruyorlar. Hâlbuki sen, Rabbin hakkındaki ilminin kemâlinden dolayı böyle bir şey sormuyorsun." Ey Muhammed! 
Onlara de ki: "Kıyametin vaktinin ilmi sadece bir tek olan Allah'ın katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yüce Allah, beşer için ilme ulaşıp, idrak etmenin araçları olan kalp, göz ve kulakları 
yaratmıştır ki, faydalı şeyleri elde edip zararlı olan şeyleri de kendilerinden def edebilsinler. 2 - Yüce Allah'ın güzel 
isimleri ile dua etmek, yapılan duanın kabul edilmesinin sebeplerindendir. Her talep edilen şey, kendisine uygun olan 
isim ile dua edilerek istenir. Örneğin: "Ey çokça bağışlayan Allah'ım! Tevbemi kabul et ve beni bağışla!" diyerek 
dua etmek gibi. 3 - Göklerin ve yerin büyüklüğü tefekkür edilmelidir ve bu tefekkürle başkasının değil sadece Allah 
Teâlâ'nın ulûhiyeti hak ettiği inancına varılır. Çünkü O, tek başına her şeyi yaratıp, yapandır.
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188  Ey Muhammed! De ki: "Ben kendime Allah'ın 
dilediğinden başka ne bir fayda ne de bir zarar 
verecek güce sahibim. Sadece buna Yüce Allah 
sahiptir. Allah'ın bana öğrettiklerinin dışında 
da başka bir şey bilmem. Ben gaybı da bilmem. 
Eğer gaybı bilmiş olsaydım, gerçekleşmeden önce 
olacakları ve ne getireceğini bilmem hasebiyle bana 
yarar sağlayacak sebepleri yapar ve zarar verecek 
olanları kendimden uzaklaştırırdım. Ben sadece 
Allah'ın Rasûlüyüm. O'nun elem verici cezası ile 
korkutan, benim Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın 
rasûlü olduğuma iman edenleri ve getirdiklerimi 
tasdik edenleri Yüce Allah'ın değerli mükâfatı 
ile müjdeleyen bir elçiyim. 189  Ey erkekler ve 
kadınlar topluluğu! Sizi tek bir candan var eden 
O'dur. Bu can Adem -aleyhisselam-'dır. Gönlünün 
ısınması ve huzur bulması için eşi Havva'yı Adem 
-aleyhisselam-'ın kaburga kemiğinden yarattı. 
Erkek eşiyle bir araya geldikten sonra hanımı 
ilk başta hissetmeyecek derecede hamileliği 
hafif olur. Çünkü daha hamileliğin başındadır. 
Bu hamileliğinden bir ağırlık hissetmediği için 
ihtiyaçlarını gidermeye ve günlük işlerine devam 
eder. Fakat yük ağırlaşınca ve karnındaki bebek 
büyüyünce, karı koca Rableri olan Yüce Allah'a 
şöyle duâ ederler: "Ey Rabbimiz! Eğer bize salih, 
tam ve kusursuz sağlam bir evlat verirsen, mutlaka 
senin vermiş olduğun nimetlerine şükredenlerden 
oluruz." 190  Allah, onların duasına icabet edip, 
dua ettikleri gibi ikisine salih bir evlat verince, 
verdiği evlatlarında O'na ortak koşmaya 
başladılar ve Allah'tan başkasına çocuklarını 
kul sayıp evlatlarına Abdülharis ismini verdiler. 
Allah, kendisine ortak koşulan her şeyden yüce 
ve münezzehtir. O rubûbiyet ve ulûhiyette bir tek 
olandır.

191  Bu putları ve diğerlerini ibadette Allah'a ortak mı kılıyorlar? Onlar bu putların bir şey yaratmaya güçleri 
olmadığını ve bundan dolayı da ibadet edilmeyi hak etmediklerini çok iyi biliyorlar. Bilâkis bunların kendileri 
yaratılmışlardır. Bunları nasıl Allah'a ortak koşuyorlar? 192  Hâlbuki bu ibadet olunan ilahlar, ne kendilerine ibadet 
edenlere yardım etmeye güçleri vardır, ne de kendi nefislerine bir yardımda bulunabilirler. Öyleyse bunlara nasıl 
ibadet ederler? 193  Ey müşrikler! Allah'tan başka ilah edindiğiniz bu putları doğru yola davet etseniz dahi, sizin 
onları davet ettiğinize icabet edemezler ve size de tabi olmazlar. Sizin, onların yanında dua etmeniz de susmanız da 
birdir. Çünkü bunlar aklı olmayan, duymayan ve konuşmayan cansız varlıklardır.
194  Ey müşrikler! Kuşkusuz sizin Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz sizin gibi Allah'ın yarattığı varlıklardır. Hepsi 
Yüce Allah'ın mülküdür. Yaratılmış olma hususunda onlar da sizin gibidirler. Bununla beraber siz canlı olduğunuz, 
konuştuğunuz, yürüdüğünüz, duyduğunuz ve gördüğünüzden dolayı haliniz onların halinden daha üstündür. 
Hâlbuki putların durumu öyle değildir. O halde iddianızda doğruysanız, onları çağırınız da hadi sizin çağrınıza 
cevap versinler. 195  İlah edinmiş olduğunuz bu putların yürüyecekleri ayakları mı var ki, sizin ihtiyaçlarınızı yerine 
getirmek için çabalayabilsinler? Yoksa sizleri savunacak elleri mi var ki, güçleriyle sizleri savunabilsinler? Yoksa 
onların gözleri mi var ki sizin göremedikleriniz gaybı size haber verebilsinler? Yoksa duyan kulakları mı var ki, 
duyamadıklarınız hakkında size bilgi verebilsinler? Madem onlar bu organlara sahip değiller, bir menfaat sağlamak 
veya bir zararı gidermek umuduyla onlara nasıl ibadet ediyorsunuz? Ey Rasûl! Bu müşriklere de ki: "Allah'a eş 
kıldıklarınızı çağırın; sonra da bana tuzak kurun ve bana hiç fırsat bırakmayın."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Ayetler, bir yarar elde etmek veya bir zararı yok etmek için Peygamber -sallallahu 
aleyhi ve sellem-'i kastederek ona dua edenin cahilliğini açıklamaktadırlar. Çünkü fayda, ancak gönderilmiş olduğu 
müjde ve uyarılardan hasıl olur. 2 - Çocuk sahibi olarak neslinin çoğalması hakkında ilahî hikmetin gerçekleşmesi 
için Yüce Allah erkeğe kendi cinsinden eşini bahşetmiş. Böylece erkek ülfet ve ünsiyet içinde yaşamıştır. 3 - 
Yaratılmışların en üstünü, en kâmili ve en şerefli olan insanın, en değersiz, en basit taş, tahta ve başka maddelerden 
yapılmış batıl ilahlara ibadet ederek bunlarla meşgul olması asla yaraşmaz. 4 - Aklı başında olan kimseye düşen, 
yalnızca Allah Teâlâ'ya ibadet etmesidir. Çünkü Yüce Allah; insana dini yararları elde etmesi için dinî ilimleri 
içeren kitaplar indirmiştir. Ayrıca dünyada salih kullarını dost edinip, koruyarak onlara yardım eder. Böylece 
onlar dünya menfaatlerini elde ederler ve kendilerine düşmanlık edenlerin düşmanlığı zarar vermez.

۲٥
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196  Şüphesiz ki, Allah beni destekleyendir, bana 
yardım edendir ve O, beni koruyandır. O'ndan 
başka bir kimseden bir beklentim/ümidim 
de yoktur. Putlarınızın hiçbir şeyinden de 
korkmuyorum. İnsanlara hidayet olan Kur'an'ı 
bana indiren O'dur. O, salih olan kullarını dost 
edinmiştir. Onları korur ve onlara yardım eder. 
197  Ey müşrikler! Allah'ı bırakıp da dua/ibadet 
ettiğiniz bu putlar, ne size yardım etmeye ve ne 
de kendi nefislerine yardım etmeye güçleri vardır. 
Onlar acizdir. Nasıl Allah'ı bırakıp onlara dua/
ibadet ediyorsunuz?
198  Ey Müşrikler! Eğer Allah'tan başka ibadet 
etmiş olduğunuz putlarınızı hidayete davet 
etseniz, onlar sizi duymazlar. Onlar cansız gözleri 
ile karşınızda öylece dururlar. Müşrikler insan ve 
hayvan şeklinde putlar yaparlardı. Bu putlarda 
el, ayak ve gözler olurdu. Fakat onlar hayatı ve 
hareketi olmayan birer cansız varlıklardır. 199  Ey 
Rasûl! İnsanların gönül rızası ile kolaylarına 
gelerek verdikleri mal ve sundukları güzel ahlâkı 
onlardan kabul et. Mizaçlarının katlanamayacağı 
şeylerle onları sorumlu tutma. Çünkü bu onların 
hoşuna gitmez. Onlara hep güzel söz ve güzel fiili 
emret ve cahil olanlardan yüz çevir. Cahillikleri 
sebebiyle onlara karşılık verme. Onlardan kim 
sana eziyet ederse, sen ona eziyet etme. Onlardan 
kim seni mahrum bırakırsa, sen onu mahrum 
bırakma. 200  Ey Rasûl! Eğer Şeytan'ın sana 
bir vesvese verdiğini hissedersen veya hayır 
işlerinden seni alıkoyar yahut yavaşlatırsa, hemen 
Yüce Allah'a sığın ve tutun. Çünkü O, kuşkusuz 
söylediklerini işitir, O'na sığındığını bilir ve seni Şeytan'dan koruyup, himaye eder.
201  Şüphesiz Allah'ın emirlerine uyarak yasaklarından sakınan takvalı kimselere Şeytan'dan bir vesvese isabet eder 
de günah işlerlerse, Allah'ın yüceliğini, asilere olan cezasını ve itaat edenlere de sevabını hatırlarlar, günahlarından 
tevbe ederler ve Rablerine dönerler. Bir de bakarsın hak üzere dosdoğru olurlar. İçinde bulundukları günahtan 
uyanıp onu terk ederler. 202  Şeytanlar kâfir ve facirlerden olan kardeşlerini, dalalet üzerinde kalmaları için peş 
peşe günahlar işletirler. Ne Şeytanlar saptırmaktan, yoldan çıkarmaktan geri durur, ne de insanoğlundaki facirler 
onlara boyun eğmekten ve kötülükler işlemekten geri kalırlar. 203  Ey Rasûl! Onlara bir mucize getirdiğin zaman 
ondan yüz çevirip seni yalanladılar. Onlara bir mucize getirmediğin zaman ise: "Kendinden icat edip uyduramaz 
mıydın?" derler. Ey Rasûl! Onlara de ki: "Ben kendi nefsimden bir mucize getirmeye yetkili değilim. Ben ancak 
Yüce Allah'tan bana vahyolunana uyarım. Size okumuş olduğum bu Kur'an, sizi yaratan ve bütün işlerinizi idare 
eden Yüce Allah tarafından gönderilmiş bir delil ve hüccettir. Mümin kulları için de bir rahmet ve yol göstericidir. 
Müminlerin dışındakiler ise sapık ve bedbahttırlar. 204  Kur'an okunduğu zaman onu dinleyiniz, konuşmayınız ve 
başka bir şeyle meşgul olmayınız. Umulur ki Yüce Allah, size merhamet eder. 205  Ey Rasûl! Rabbin olan Allah'ı 
boyun eğerek, tevazu ve korku içinde zikret. Günün ilk vaktinde ve sonunda bu iki vaktin faziletini elde etmek için 
dua ederken ne sesini yükselt, ne de alçalt. Allah Teâlâ'yı zikretmekten gafil olma.
206  Ey Rasûl! Rabbin katındaki melekler her noksanlıktan münezzeh olan Yüce Allah'a ibadet etmede 
büyüklenmezler. Bilâkis itaat eder, gevşeklik göstermeden ve ihmal etmeden sürekli ibadete yönelirler. Onlar, Yüce 
Allah'ı layık olmayan şeylerden gece gündüz tenzih eder ve yalnızca O'na secde ederler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Ayetlerde, istikamet üzere Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dosdoğru yolunda 
yürüyen Müslümanlara, Yüce Allah'ın peygamberine ve velilerine yardım ettiği gibi onlara da yardım edeceğine dair 
müjde vardır. 2 - Ayetlerde tüm güzel ahlâk özellikleri mevcuttur. Kulun üzerine düşen; kendisine zulmedeni affetmesi, 
kendisini mahrum bırakana aynısıyla mukabele etmemesi ve kendisi ile ilişkiyi kesen ile bağını devam ettirmesidir. 3 
- Haram fiil işlemesi veya bir farzı terk etmesi hususunda Şeytan'dan bir kötülük dokunduğunda kulun üzerine düşen 
Allah Teâlâ'ya istiğfar ederek, nasuh/samimi bir tevbe etmek ve iyilikler yapmaktır.
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Enfâl Suresi
Medine'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Bedir Gazvesi esnasında cihadın hükümleri, 
zaferin ve yenilginin sebepleri beyan edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Ey Rasûl! Ashabın: "Ganimetlerin taksim 

edilmesi nasıl olur ve taksim edilen ganimetler 
kimlere verilir? diye sana soruyorlar. Ey 
Rasûl! Onların sorularına cevap olarak şöyle 
de: Ganimetler, Allah'a ve Rasûlüne aittir. 
Ganimetlerin tasarruf ve dağıtımındaki hüküm 
Allah'a ve Rasûlüne aittir. Sizin üzerinize düşen 
sadece boyun eğip teslim olarak Yüce Allah'tan 
korkmanızdır. Ey Müminler! Allah'ın emirlerine 
uyarak, yasaklarından kaçınarak Yüce Allah'tan 
korkun. Aranızdaki ayrılık ve düşmanlığı 
sevgiyle, birbirinizle bağlarınızı devam ettirerek, 
güzel ahlâk ve affedici olarak ıslah ediniz. Eğer 
gerçekten Müminseniz; Allah'ın ve Rasûlünün 
itaatına bağlı kalınız. Çünkü iman, itaat etmeyi 
ihya edip harekete geçirir, isyan etmekten ve 
günah işlemekten alıkoyar. Bu soru sorma hadisesi 
Bedir savaşının ardında gerçekleşmiştir.
2  Gerçek Müminler, ancak Allah -Subhanehu ve 

Teâlâ- anıldığı zaman kalpleri korkan, kalpleri ve 
bedenleri itaat etmeye yönelenlerdir. Kendilerine 
Yüce Allah'ın ayetleri okunduğunda onları iyice 
düşünürler ve bu onların imanlarını kat kat artırır. 
Yararlı olan şeyleri elde etme ve zararlı olan 
şeyleri de def etmede yalnızca Rablerine itimat 
edip güvenirler. 3  Onlar, namazlarını vaktinde 

dosdoğru eksiksiz bütün vasıflarıyla kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden farz ve nafile olarak sadakalar 
verenlerdir. 4  İman ve İslam'ın açık özelliklerini bir arada topladıkları için işte bu sıfatlarla vasıflananlar gerçek 
Müminlerin ta kendisidir. Mükâfatları Rableri katında yüksek dereceler, günahlarının bağışlanması, değerli rızık ve 
Yüce Allah'ın onlar için hazırlamış olduğu nimetlerdir. 5  Allah -Subhanehu ve Teâlâ- ganimetlerin dağıtılmasında 
anlaşmazlığa düştükten sonra ganimetlerin bölüştürülmesini sizden almıştır. Bu hususu kendisine ve Rasûlü 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'e ait kıldı. Ey Rasûl! Müminlerden bir grup hoşnut olmamasına rağmen Rabbin sana 
indirmiş olduğu vahiy ile Medine'den müşriklerle karşılaşmak için çıkmanı emretmişti. 6  Ey Rasûl! Müşriklerle 
savaşın ayan beyan olacağı anlaşıldıktan sonra Müminlerden bu taife seninle tartışıyordu. Sanki ölüme bakarak 
sürüklendiklerini gözlerinin önüne getirdiler. Bu da savaştan şiddetli derecede hoşlanmadıklarını göstermekteydi. 
Çünkü savaşmak için herhangi bir hazırlık yapmamış ve donanıma sahip değillerdi. 7  Ey münakaşa eden 
Müminler! Hani Yüce Allah, müşriklerin iki taifesinden birisi üzerinde sizlerin zafer kazanacağını vadetmişti. 
O iki taifeden ya ticaret mallarını taşıyan kafileyi ve mallarını ganimet olarak alacaksınız ya da savaşmak için 
gelen birlikle karşılaşacak, onlarla savaşıp, galip geleceksiniz. Sizler ticaret kervanını istemektesiniz. Çünkü savaş 
yapmadan üstünlük kurup, ele geçirmenin kolay olacağını düşünüyorsunuz. Yüce Allah ise, hakkı sizin kuvvetinizle 
müşriklerin kahramanlarını öldürmeniz ve onların bir çoğunu da esir almanız için savaşla ortaya koymak istiyor. 
Böylece İslâm'ın kuvveti apaçık ortaya çıksın. 8  Yüce Allah hakkı, İslâm ve ehlini üstün kılarak gerçekleştirir. Bu 
da hakikatı ve doğruluğu delilleri ile ortaya çıkararak olur. Aynı zamanda Allah -Subhanehu ve Teâlâ- müşrikler 
hoşlanmasalar da delilleri ortaya koyarak batılı apaçık bir şekilde ortaya koyar.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kulun, imanını sürekli sağlamlaştırması ve geliştirmesi gerekir. Çünkü iman 
artar ve eksilir. İman itaatlerle artar ve günahlar ile de eksilir. 2 - Tartışma ve münakaşa, ancak hak ile ilgili bir 
şüphe, anlaşılmazlık ve karmaşa var ise yerinde ve faydalı olur. Ne zaman hak ayan beyan olursa ona uymaktan ve 
boyun eğmekten başka çıkar yolu yoktur. 3 - Ganimetleri bölüştürme işi, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e 
bırakılmıştır. Hükümlerin yetki makamı başkasına değil, sadece Allah Teâlâ'ya ve Rasûlüllah -sallallahu aleyhi ve 
sellem-'e aittir. 4 - Zafer ve başarının ilahî yardımla Müminlerin lehine gerçekleşmesi, hakkı gerçekleştirmek ve 
batılı yok etmek içindir.

۲۷
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9  Ey Müminler! Bedir gününde Yüce Allah'tan 
düşmanınıza karşı yardım istediğiniz zamanı 
hatırlayın. Allah da size yardım edeceğine dair 
duanıza icabet etmişti. Bir de size peş peşe bin 
melekle yardım edeceğini bildirmişti.
10  Ey Müminler! Yüce Allah'ın meleklerle 

desteklemesi sizlere bir müjdesi ve düşmanınıza 
karşı yardım etmesidir. Aynı zamanda size yardım 
edildiğine dair emin olmanız ve kalplerinizin 
yatışıp rahatlaması içindir. Hâlbuki zafer, sayının 
çok olmasıyla ve donanımın fazla bulunmasıyla 
değil; sadece ve sadece Allah -Subhanehu ve Teâlâ-
'nın katındandır. Şüphesiz Yüce Allah, mülkünde 
Aziz'dir, hiçbir kimse O'na galip gelemez. Kader 
ve koyduğu hükümlerde hikmet sahibidir.
11  Ey Müminler! Düşmanlarınızdan korku 

hasıl olduğunda Allah size kendisinden bir 
emniyet olmak üzere hafif bir uyku vermişti. 
Kendisiyle sizi temizlemek, Şeytan'ın pisliğini 
ve vesveselerini sizden gidermek, bedenlerinizi 
düşmanla karşılaşma esnasında sabitleştirmek 
için kalplerinize sebat vermek ve ayaklarınızı da 
kumlu yerde batmaması ve üstünde sabit kalması 
için size gökten bir de yağmur indiriyordu.
12  Ey Peygamber! Bedir'de Müminlerin 

yardımına göndermiş olduğu meleklere Rabbin 
şöyle vahyetmişti: "Ey melekler! Şüphesiz ki yardım 
ve desteğim ile sizinle birlikteyim. Müminlerin 
azimlerini ve kararlılıklarını düşmanlarıyla 
savaşmalarını kuvvetlendirin. Ben küfredenlerin 
kalplerine şiddetli korku salacağım. Ey Müminler! 
Kâfirlerin ölmesi için onların boyunlarını vurun, onların mafsallarına ve parmak uçlarına sizinle savaşamayacak hale 
gelmeleri için vurun.
13  Kâfirler ile savaşılması, onların parmak uçlarının vurulması, Allah ve Rasûlüne muhalefet edip, yapılmasını 

emrettiği şeylere uymamak ve yasak ettiklerinden de sakınmamak sebebiyledir. Kim bu hususlarda Allah'a ve 
Rasûlüne muhalefet ederse, kuşkusuz Allah o kimseyi dünyada ölümle ve esaretle, ahirette de Cehennem'in şiddetli 
azabıyla cezalandırır.
14  Ey Allah'a ve Rasûlüne muhalefet edenler! Zikredilen o azap sizindir. Dünya hayatında bir an önce gelen bu 

azabı tadın. Küfür ve inadınız üzere ölürseniz ahirette sizin için bir de Cehennem azabı vardır.
15  Ey Allah'a iman edip, Rasûlüne tabi olanlar! Savaş esnasında müşriklerle yakın mesafede karşılaştığınız zaman, 

onlara arkanızı dönüp , korkarak kaçmayınız. Onlara karşı sabit durunuz ve onlarla savaşmada sabırlı davranın. 
Yüce Allah, yardım ve desteği ile sizlerle beraberdir.
16  Kim savaş taktiği olarak savaş esnasında arkasını dönüp kaçıyormuş gibi gösterip, tuzağa düşürmek için hile 

yaparsa veya Müslümanların başka bir birliğine katılmak veya onlardan yardım istemek dışında savaştan firar 
ederse, Allah'ın gazabını hak etmiş olur. Ahiretteki kalacağı yer Cehennem'dir. Orası, varılacak ve dönülecek ne 
kötü yerdir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Ayetlerde Yüce Allah'ın Mümin kullarının haline itina göstermesi, imanlarının ve 
ayaklarının sabit kalması için gerekli sebepleri kolaylaştırması, kerih görülen ve Şeytan'ın vesveselerini yok etmesi 
açıklanmıştır. 2 - Şüphesiz zafer ve galibiyet, Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın katındandır. Zafer, harp için yapılan 
hazırlıkların önemli olmasına rağmen ne sayı çokluğuyla ve ne de donanım ve silah bolluğu ile kazanılır.
3 - Savaştan herhangi bir mazeret olmadan kaçmak en büyük günahlardandır.
4 - Ayetlerde Müminlere harp yöntemleri öğretilmiştir. Allah'a ve Rasûlüne itaat etmek, düşmana karşı sabit 
durmak, düşmanla karşılaşma esnasında sabretmek ve Allah'ı çok zikretmek bunlardandır.
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17  Ey Müminler! Siz Bedir gününde müşrikleri, 
kendi gücünüzle ve kuvvetinizle öldürmediniz. 
Fakat Allah size yardım etti. Ey Peygamber! Sen 
müşriklere attığın zaman sen atmadın, fakat senin 
okunu onlara ulaştırması ile Yüce Allah attı. Allah, 
Müminlerin sayı bakımından az ve silahlarının eksik 
olmasına rağmen vermiş olduğu bu nimetle imtihan 
etti ki şükredesiniz. Şüphesiz Allah, dualarınızı ve 
söylediklerinizi duyandır, yaptıklarınızı ve sizin için 
uygun olanları hakkıyla bilendir.
18  Müşriklerin öldürülmesi, hezimete uğrayıncaya 

kadar ok yağmuruna tutulmaları ve dönüp 
kaçmaları, Müminlerin düşmanlarına karşı üstün 
gelmeleri için onlara Yüce Allah tarafından verilmiş 
bir nimettir. Yüce Allah, muhakkak kâfirlerin İslâm'a 
karşı hazırlamış oldukları tuzaklarını zayıflatır.
19  Ey müşrikler! Şayet Yüce Allah'ın azab ve 

şiddetinin saldırgan zalimlerin üzerine gelmesini 
istiyorsanız; kesinlikle şunu bilin ki, Yüce Allah 
talep ettiğinizi başınıza indirmiştir. Bu sizin için 
ceza ve işkencedir, muttakiler için de ibret ve 
öğüttür. Eğer bunu talep etmekten vazgeçerseniz, 
sizin için daha iyi olur. Belki de Yüce Allah size 
mühlet verip, sizden intikam almayı ertelemiştir. 
Eğer tekrar bunu talep etmeye ve Müminlerle 
savaşmaya dönerseniz, biz de tekrar üzerinize 
azabı indirir ve Müminleri de sizin üzerinize 
muzaffer kılarız. Müminlerin sayı bakımından az, 
sizlerin ve size yardım edenlerin sayısı ve silahları 
çok olsa da bu sizlere asla fayda vermeyecektir. 
Kuşkusuz Yüce Allah, yardım ve desteği ile 
Müminlerle beraberdir. Şüphesiz Yüce Allah 
kiminle beraber olursa onu mağlup edecek kimse 
yoktur. 20  Ey Allah'a iman edenler ve Rasûlüne 
tabi olanlar! Emirlerine uyarak ve yasaklarından 

kaçınarak Allah'a ve Rasûlüne itaat ediniz. Yüce Allah'ın ayetleri sizlere okunup duruyorken emirlerine muhalefet 
ederek ve yasaklarını işleyerek asla O'ndan yüz çevirmeyin. 21  Ey Müminler! Kendilerine Allah'ın ayetleri 
okunduğunda; Kur'an'dan bize okunanı kulaklarımızla duyduk diyen münafık ve müşrikler gibi olmayınız. Onlar 
düşünüp öğüt alma kastıyla dinlemedikleri için duyduklarından istifade edemiyorlar. 22  Şüphesiz Allah katında 
yeryüzünde hareket eden canlıların en şerlisi, hakkı kabul edecek şekilde duymayan sağırlar ve konuşamayan 
dilsizlerdir. Onlar Allah'ın emirlerini ve yasaklarını idrak edemeyenlerdir. 23  Eğer Allah, yalanlayan bu 
müşriklerde hayır olduğunu bilseydi elbette onlara faydalanacakları apaçık delil ve burhanları anlamalarını 
sağlardı. Fakat onlarda hayır olmadığını biliyordu. Şayet Allah -Subhanehu ve Teâlâ- bunu işitmelerini takdir 
etseydi, onlar inatlarından dolayı yine imandan yüz çevirip dönerlerdi. 24  Ey Allah'a iman edenler ve Rasûlüne 
tabi olanlar! Size hayat verecek şeylere sizi davet ettiği zaman emrettiklerine uyarak ve yasaklarından sakınarak 
Yüce Allah'a ve Rasûlüne icabet ediniz. Kuşkusuz Allah'ın her şeye kâdir olduğuna içtenlikle iman ediniz. Siz hakkı 
reddettikten sonra, O sizinle hakka uymanız arasına girmeye kâdirdir. O'na dönmeye acele etmelisiniz. Kıyamet 
gününde yalnız Allah'ın huzurunda toplananacağınıza kesin olarak iman ediniz. Zira O, dünyada yapmış olduğunuz 
amellerinizin karşılığını size verecektir. 25  Ey Müminler! Sadece içinizden zulmedenlere isabet etmeyecek olan bir 
azaptan sakının. Bilâkis bu azab hem zalimlere ve hem de başkalarına isabet edecektir. Bu zulüm ortaya çıkar ve 
onu değiştirenler bulunmaz ise gerçekleşir. Yüce Allah'ın isyan edenlere karşı cezasının çok şiddetli olduğunu kesin 
olarak bilin. O'na karşı günah işlemekten de sakının.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yüce Allah kiminle beraber olursa, zayıf ve sayıları az da olsa mutlaka muzaffer 
olan onlardır. Yüce Allah'ın bu beraberliği Müminlerin imanlarının gerekli kıldığı amelleri yerine getirmelerine 
göre gerçekleşir. 2 - Mümin maddi sebepleri yerine getirip, Yüce Allah'ın kendisini mükellef kıldıklarıyla 
sorumludur. Sonra Allah'a tevekkül eder ve bütün işlerini O'na havale eder. Sonuçların ve hedeflerin gerçekleşmesi 
ise, Allah -Azze ve Celle-'ye bırakılmıştır. 3 - Ayetlerde Allah Teâlâ'nın, imanı ve hayrı ancak kendisinde hayır 
olmayan kimselerden engellediğine dair delil vardır. O kimsenin imanı artmaz ve herhangi bir sonuç vermez. 4 
- Kulun üzerine düşen: "Ey kalpleri çeviren (Allah'ım)! Benim kalbimi senin dinin üzerine sabit kıl, Ey kalpleri 
yönlendiren (Allah'ım) kalbimi itaatına yönlendir!" diyerek çokça dua yapması gerekir.
5 - Allah, Müminlere münkeri aralarında kabul etmemelerini emretti, yoksa azap hepsini kuşatıp, çevreler.

۲۹
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26  Ey Müminler! Hatırlayın ki, siz Mekke'de 
iken sayınız azdı ve Mekkeliler sizi zayıf görüyor, 
baskı yapıyordu. Sizler de düşmanlarınızın sizi 
hızla kapıp götürmesinden korkuyordunuz. 
Yüce Allah, sizi sığınacağınız bir barınakta 
barındırdı. Bu barınma yeriniz Medine'dir. Bir 
de sizi düşmanlarınıza karşı harp meydanlarında 
zaferlerle kuvvetlendirdi. Muzaffer olduğunuz 
bu harplerden birisi de Bedir savaşıdır. Size helâl 
ve temiz rızık verdi. Bu rızıkların bir kısmını 
düşmanlarınızdan ganimet olarak aldıklarınızdır. 
Umulur ki, Yüce Allah'ın size vermiş olduğu bu 
nimetlerine şükredersiniz. Eğer böyle yaparsanız 
Yüce Allah bahşettiği nimetleri arttırır. Bu 
nimetlere karşı nankörlük ederseniz, elinizden 
çekip alır ve size azab eder.
27  Ey Allah'a iman eden ve Rasûlüne tabi olanlar! 

Emirlerini terk edip yasaklarından sakınmayarak 
Allah'a ve Rasûlüne karşı hainlik etmeyin. Size 
emanet edilen din ve başka hususlarda hainlik 
etmeyin. Sizler yapmış olduğunuzun hıyanet 
olduğunu biliyorsunuz. Böylece hainlerden 
olursunuz.  Nasıl ki mal ve çocuk sevgisi kulu 
hıyanete sürüklüyorsa, Allah bu ikisinin fitne 
olduğunu bildirerek şöyle buyurmuştur:
28  Ey Müminler biliniz ki, mallarınız ve 

evlatlarınız ancak sizin için Allah katından 
sıkıntı ve imtihandır. Sizi ahiretin amellerinden 
alıkoyabilir ve sizi hiyanete sevkeder. Ve iyi biliniz 
ki, Allah katında büyük mükâfat vardır. Bu 
sevabı mallarınızı ve çocuklarınızı himaye etme, 
gözetip kollama uğruna kaçırmayınız ve onlar 
için hıyanete de düşmeyiniz.
29  Ey Allah'a iman edenler ve Rasûlüne tabi olanlar! Şunu iyi bilin ki, eğer emirlerine uyarak ve yasaklarından 

sakınarak Allah'tan korkarsanız; size hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış verir, hak ve batıl hakkında kafanız 
karışmaz. İşlemiş olduğunuz günahları affeder ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah, çok büyük lütuf ve kerem 
sahibidir. Bu büyük olan lütfu ve kereminin birisi de kendisinden sakınan kullarına ikram olarak hazırlamış 
olduğu Cennet'idir. 30  Ey Rasûl! Müşrikler seni hapsetmek, seni öldürmek veya seni yurdundan başka bir yurda 
gitmen için çıkarmak üzere sana karşı birleşip tuzak kuruyorlardı. Allah da onların kurmuş oldukları bu tuzağı 
kendilerine döndürdü. Onlar sana tuzak kurarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en 
hayırlısıdır. 31  Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman hakka karşı inat ederek ve küçümseyerek şöyle derler: "Zaten 
biz bunu daha önceden işittik. İstesek biz de işittiğimiz bu Kur'an'ın bir benzerini söyleyebiliriz. Bu öncekilerin 
masallarından başka bir şey değildir. Biz buna asla iman etmeyeceğiz."
32  Ey Rasûl! Müşriklerin: "Allah'ım! Eğer Muhammed'in getirdiği senin katından bir hak ise gökten üzerimize 

bizi helâk edecek taş yağdır veya bize şiddetli bir azap ver dediği zamanı hatırla."Onlar inkâr, reddetme ve aşırı 
gitmeleri sebebi ile böyle söylemişlerdi. 33  Ey Muhammed! Sen onların arasında hayatta olduğun müddetçe, ister 
sana iman etmiş ümmetinden olsunlar yahut davet ümmetinden olsunlar; Allah ümmetini kökünden yok edecek 
bir azapla yok edecek değildir. Senin onların arasında bulunman, azap edilmelerine karşı onlar için bir güvence ve 
emândır. Onlar günahlarından dolayı Allah'tan mağfiret dilerken de Allah onlara azap edecek değildir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Şükür etmek kişiye bahşedilen büyük bir nimettir. Allah Teâlâ şükreden kuluna ihsan 
ettiği lütuf ve ikramını artırır. Gafil olan kula verdiği nimetler ise azalır. 2 - Emin ve dürüst olunması ve bunu kendilerine 
ahlak edinmeleri durumunda, Müslümanlar'ın durumları düzelir. Bu özellik nefsin temiz, amellerinin itidalli ve uygun 
olduğuna delildir. 3 - Nefis yasak olan şeylerden uzaklaştırıldığında Yüce Allah katında ona pek çok ecirler vardır. Bu 
uzak tutma davranışı, kişinin servet elde etme ve çocuk sahibi olma uğruna yasakları çiğneyerek elde ettiği yararlardan 
daha hayırlıdır. 4 - Ayetler, haktan yüz çevirenlerin akıl yoksunu, aptal kimseler olduklarını beyan etmektedir. Çünkü 
onlar: "Allah'ım! Bu senin katından gelen hak ise, bizi ona hidayet ettir." dememişlerdir. 5 - Ayetlerde mağfiret dilemenin 
faziletinden ve bereketinden bahsedilmiş. Zira mağfiret dilemek azabın gönderilmesine engel olur.

۳۰
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34  İnsanların Mescid-i Haram'da tavaf etmelerini 
ve orada namaz kılmalarını engelleyerek azabın 
üzerlerine gönderilmesini gerekli kılan yasakları 
işleyenlere azabın gelmesine ne engel olabilir? 
Müşrikler, Allah'ın velileri değildir. Allah'ın 
emirlerine uyarak ve yasaklarından kaçınarak 
sakınanlar ancak Allah'ın velileridir. Müşriklerin 
çoğu, Allah'ın velileri olduklarını iddia ederlerken 
Allah'ın velileri olmadıklarını bilmezler.
35  Müşriklerin Mescid-i Haram'daki namazları, 

ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey 
değildir. Ey müşrikler! Allah'ı küfretmeniz 
ve Rasûlünü yalanlamanız karşılığında Bedir 
Savaşı'nda öldürülerek ve esir alınarak haydi 
tadın azabı.
36  Şüphesiz küfredenler, mallarını Allah'ın 

yolundan alıkoymak için harcarlar. Daha 
da harcayacaklardır ama istedikleri asla 
gerçekleşmeyecektir. Sonra mallarını bu uğurda 
harcamalarının akıbeti kendileri için bir 
pişmanlık olacaktır. Çünkü bu davranışlarıyla 
hem malları boşa gitmiş, hem de arzuladıklarını 
elde edememiş olacaklardır. Sonra kâfirler, 
Müminlerin onlara galip gelmesiyle yenilgiye 
uğrayacaklar. Allah'a küfredenler kıyamet 
gününde Cehennem'e sürülecek ve orada ebedî 
kalacaklardır.
37  Allah yolundan men etmek kasdıyla mallarını 

harcayan kâfirler Cehennem ateşine sürülür. 
Böylece Yüce Allah, pis olan kâfirler topluluğunu 
temiz olan Müminler topluluğundan ayırır ve 
pis olan şahısları, amelleri ve malları birbirinin 

üzerine yığarak hepsini topluca Cehennem ateşinde toplar. İşte onlar, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Çünkü 
onlar, kendi nefislerini ve ailelerini kıyamet gününde hüsrana uğratmışlardır.
38  Ey Rasûl! Kavminden Allah'a ve Rasûlüne iman etmeyip, kafir olanlara de ki: Eğer Allah'ı ve Rasûlünü 

küfretmekten, Allah'ın yolundan ve O'na iman edenleri alıkoymaktan vazgeçerler ise; Yüce Allah, onların geçmiş 
günahlarını bağışlar. İslâm kendisinden önce işlenen bütün günahları siler. Eğer tekrar önceden bulundukları 
küfürlerine dönerler ise, önceden yaşayanların başına gelen Allah'ın sünneti gerçekleşir. Şüphesiz onlar yalanladılar 
ve küfürleri üzere devam ettiler de azap gelip onları yakalayı verdi.
39  Ey Müminler! Kâfir olan düşmanlarınızla hiçbir şirk ve Müslümanları Allah'ın dininden engelleme faaliyetleri 

kalmayıncaya ve yalnızca ibadet, hiçbir ortağı olmayan Allah'a yapılıncaya kadar onlarla savaşın. Eğer kâfirler 
üzerinde bulunmuş oldukları şirk ve Allah'ın yoluna engel olmaktan vazgeçerlerse onları bırakın. Şüphesiz Allah, 
onların yaptıklarını en iyi görendir. Hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
40  Eğer emredildikleri küfrü terk etmekten ve Allah'ın yolundan alıkoymaktan vazgeçme hususunda yüz 

çevirirlerse; ey Müminler! Bilmiş olasınız ki, Allah onlara karşı size yardım edecektir. O kendisine veli olana ne 
güzel mevlâdır, yardım ettiklerine de ne güzel yardımcıdır. Kim Allah'ı veli edinirse kazananlardan olur ve Allah 
kime yardımcı olursa o muzaffer olur.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Mescid-i Haram'dan alıkoymak büyük bir günah olup, bunu yapanlar ahiret azabından önce dünya azabını hak 
ederler. 2 - Mescid-i Haram'ı imar etmek ve ona sahiplenmek bir şereftir. Bunu ancak Allah'ın takvalı kulları hak 
eder. 3 - Ayetlerde kâfirlere uyarı vardır. Mallarını batıl yollarda harcamalarından kendilerine bir fayda gelmez. 
İleride onların başlarına üzüntü ve şiddetli pişmanlık gelecektir.
4 - Kâfirlerin inadı devam etmesine rağmen Allah'ın onları iman ve tövbe etmeye çağırması açık bir davettir.
5 - Allah, kimin mevlâsı ve yardımcısı olduysa, o kimse için hiçbir korku yoktur. Allah kime de düşman olduysa, o 
kimse için asla izzet yoktur.
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