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 “Yaşayan ve konuşan Kur’ân” ifadeleri nasıl anlaşılmalıdır? 
 “Kur’ân tek kaynak değil, temel kaynaktır.” sözünün maksa-

dı nedir?
 “Siyer Kur’ân’ın, Hz. Peygamber tarafından yaşanarak tefsir 

edilmiş hâlidir.” sözü nasıl anlaşılmalıdır?
 Kur’ân’ın ilk muhatapları ile çağdaş muhatapları olan biz-

ler arasındaki temel farklar için neler söylenebilir? 
  Siyerin evrenselliği ifadesi nasıl anlaşılmalıdır? 

َ َوَمَلِئَكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى الّنَِبّيِ ۚ يَا أَّيَُها اّلَِذيَن  ﴿ِإّنَ الّلَ
آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا تَْسِليمًا ﴾

“Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salât 
ederler. Ey müminler! Siz de ona salât edin ve 

tam bir teslimiyetle selam verin.”
(Ahzâb Sûresi, 33/56)

HIRA
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Siyer Üzerinden Kur’ân’ı, Kur’ân 
Üzerinden de Siyeri Okumalıyız.

Allah’ın (cc) insanlığa gönderdiği son vahiy, belirli bir zaman aralığında 
sınırlı bir coğrafyada yaşayan belli muhataplara nâzil oldu. Son vahyin ilk 

muhatapları Efendimiz (sas) ve O’nun mübarek ellerinde yetişen sahâbe nesli 
idi. Hâl böyle olunca Kur’ân, onların yaşadıkları hayatın üzerine ve içerisine 
indi. Bundan dolayıdır ki karşımızda satırlarda yazılı olan bir vahiy var; bir de 
hayatın içerisinde ete-kemiğe bürünmüş, yaşayan ve konuşan bir vahiy var. Ve 
bu iki vahiy birbirinden asla ayrılamaz, birinin tam anlamı ile anlaşılabilmesi 
için diğerine ihtiyaç duyulur, biri olmadan diğeri kâmil manada kavranıl(a)
maz. Çünkü gerek âyetlerin iniş sebepleri, gerek nüzûl ortamı dediğimiz o ze-
min ve o zeminde yaşayan muhataplar Kur’ân’ın doğru anlaşılabilmesinin en 
önemli etkenleridir. Öyleyse Kur’ân dışında var olan bilgileri (hadis, sünnet, 
tarihi malumat) hâşâ Kur’ân’ın rakibi olarak görmek eğer bilgisizce yapılıyorsa 
cehaletin, eğer bilinçli yapılıyorsa ihanetin bir sebebidir. Elbette hiçbir kitap, 
bilgi ve rivayet Kur’ân gibi değildir. O Allah’ın kelamıdır,[1] gözetimi altında-
dır;[2] hiçbir güç onu benzerini, mislini tarih boyunca ortaya koyamamıştır, 
koyamayacaktır ve bu hâl kıyamete kadar da böyle devam edecektir.[3] 

Kur’ân’ın bu rakip tanımaz özelliği onun tek kaynak olduğunu söyleme-
mizi gerektirmez. “O tek kaynak değil, temel kaynaktır.” Bu, sözün özüdür. İlahî 
söz, ilk muhatap olan Efendimiz’e (sas) vahyedilmiş, o da onun nasıl anlaşıla-
cağını, kavranılacağını ve yaşanacağını bizzat göstermiş, ilk muhataplarına da 
bunu öğretmiştir. Bize düşen vazife, Kur’ân’ın temel kaynak olduğunu unut-
madan mevcut müktesebatı onun rehberliğinde anlamaktır. 

[1] “Eğer müşriklerden biri senden sığınma talep ederse, Allah’ın kelâmını işitip dinleyinceye kadar 
ona eman ver, sonra (müslüman olmazsa) onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. İşte bu 
(müsamaha), onların, bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır.” Tevbe, 9/6.

[2] “Muhakkak ki zikri (Kur’ân’ı) biz indirdik, elbette onu yine koruyacak olan da biziz.” Hicr, 15/9.
[3] “Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri 

bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah’tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da 
çağırın. Bunu yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- yakıtı, insan ve taş olan cehennem 
ateşinden sakının. Çünkü o ateş kâfirler için hazırlanmıştır.” Bakara, 2/23, 24.
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Siyer üzerinden Kur’ân’ı, Kur’ân üzerinden de siyeri okuduğumuz zaman 
gerek bazı âyetlerin anlaşılmasında gerek bazı rivayetlerin kavranılmasında 
taşların daha iyi yerine oturduğunu görürüz. Çünkü Kur’ân yirmi üç yıllık 
nübüvvet sürecinin öz hâlini takdim ederken siyer bu sürecin detaylarını na-
zarlara verir. Bu yönü ile de siyer, Kur’ân’ın Hz. Peygamber tarafından yaşa-
narak tefsir edilmiş hâli olur. 

Böyle bir iddiada bulunmak, Hz. Âişe annemizin bilinen sözü ile çelişmez 
mi? Ne demişti Âişe annemiz: “Peygamber (sas), Cebrâil’in kendisine öğrettiği 
sayılabilecek kadar mahdut âyet haricinde Kur’ân’dan bir şey tefsir etmedi.”[4] El-
Hak bu söz doğrudur ve Efendimiz’in (sas) Kur’ân tefsiri sadedinde söylediği 
sözler, hakikaten sınırlıdır. Ancak burada bir hususa dikkat etmemiz gerekir: 
Efendimiz (sas) bugün bizim anladığımız manada bir müfessirin yaptığı gibi 
mushafı önüne alıp Fatiha’dan başlayarak Nas Sûresi’ne kadar Kur’ân’ı anlat-
maya ne imkânı ne fırsatı olmuştur. Buna gerek de yoktu. İnen âyetler O’nun 
mübarek lisanı ile sahâbeye duyuruluyor ve o andan itibaren o âyetlerin iste-
dikleri, yasakladıkları ve emrettikleri yaşanmaya başlanıyordu. Böylelikle o 
andan itibaren Kur’ân’ın tefsiri yaşanarak ortaya konuyordu. Fiili olarak âyetle-
rin nasıl uygulanacağını gören ilk muhataplar artık soru sormaya ihtiyaç duy-
muyorlardı, onlar da gördüklerini uyguluyorlardı. Ama bizler gibi sonradan 
gelen muhataplar, o hâle şahit olmadığı için “Falanca âyet Hz. Peygamber ta-
rafından nasıl anlaşıldı ve yaşandı?” sorusunu sormak durumundayız. İşte bu 
soruyu sorduğumuzda cevabını hadis, tefsir, siyer ve fıkıh kitaplarında buluruz.

Bu bilgiler ışığında biz asıl konumuz olan siyere gelirsek Kur’ân içerisinde 
azımsanmayacak düzeyde Hz. Peygamber’in (sas) hayatına dair âyetler bu-
lunduğunu görürüz. 

Mesela; Kur’ân-ı Kerîm’in 114 sûresinden 40 tanesi[5] adını ya doğrudan 
doğruya Hz. Peygamber’i ya da O’nun çağdaşlarının tavırlarını ilgilendiren 
hususlara işaret eden veya telmihte bulunan bir kelimeden almıştır. [6]

[4] Taberî, Câmiu’l-Beyan, I, 58.
[5] En’âm, Enfâl, Tevbe, Isrâ, Nûr, Rûm, Ahzâb, Muhammed, Fetih, Necm, Mücadele, Haşr, Mümte-

hine, Saf, Cum’a, Münâfikûn, Tâlâk, Tahrîm, Kalem, Müzzemmil, Abese, Târık, Fecr, Beled, Duhâ, 
Inşirâh, Alak, Kadir, Beyyine, Tekâsür, Hümeze, Fîl, Kureyş, Mâun, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, 
Felak ve Nâs. 

[6] Mustafa Fayda, “Siyer ve Meğazî”, DİA, XXXVII, 320.
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Bir tarih kitabı olmayan ve evrensel bir niteliği olan Kur’ân’ın ciddi bir oran-
da siyerin içerisinde geçen hadiselere değinmesi, Hz. Peygamber’in (sas) yaşa-
dığı hayatının da evrensel mesajlar ihtiva ettiğinin en büyük delilidir. Âyetlerin 
verdiği o kısa ve öz bilgileri siyer içerisindeki rivayetlerle detaylandırabiliyor, 
rivayetlerin verdiği bilgilerin büyük bir kısmının da temeli niteliğindeki bilgiyi 
Kur’ân’da görebiliyoruz. 

Kur’ân’daki siyer bilgisinin ne düzeyde olduğunu anlamamız açısından 
aşağıdaki tespitlere dikkat etmemiz gerekecektir. 

Kur’ân’a Göre Hz. Peygamber’in (sas) Hayatı 

• Yetim olarak büyümesi ve çektiği sıkıntıların giderilmesi:

Seni yetim bulup da barındırmadı mı? ﴾6﴿ Seni yolunu kaybetmiş 
olarak bulup da yola iletmedi mi? ﴾7﴿ Seni ihtiyaç içinde bulup da 
zengin etmedi mi? ﴾8﴿ [Duhâ sûresi, 93/ 6-8]

• Nübüvvet öncesi ümmi oluşu; kitaptan, imandan mahrum oluşu:

İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. 
Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan 
dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. 
Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun ﴾52﴿ [Şûrâ sûresi, 42/52]

• Muhteşem ve muazzam bir ahlaka sahip oluşu:

Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin. ﴾4﴿ [Kalem sûresi, 68/4]

• Vahye muhatap oluşu ve Cebrâil ile ilk buluşması:

Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak”dan yarattı. ﴾1-2﴿ 
Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. ﴾3﴿ O, kalemle yazmayı öğ-
retendir, insana bilmediğini öğretendir. ﴾4-5﴿ [Alak, 96/1-5]

• Vahyin ilk günleri ve olan hadiselerden bazıları:

Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! ﴾1﴿ Kalk, birazı hariç olmak üze-
re geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. ﴾2-3﴿ Ya-
hut buna biraz ekle. Kur’ân’ı ağır ağır, tane tane oku. ﴾4﴿ Şüphesiz 
biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahy edeceğiz. ﴾5﴿ Şüphesiz gece 
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ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’ân ve dua 
okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır. ﴾6﴿ Çünkü gündüzün sana 
uzun bir meşguliyet vardır. ﴾7﴿ Rabbinin adını an ve bütün benli-
ğinle O’na yönel. ﴾8﴿ [Müzzemmil, 73/1-8]

Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) ﴾1﴿ Kalk da uyar. ﴾2﴿ Rabbini 
yücelt. ﴾3﴿ Nefsini arındır. ﴾4﴿ Şirkten uzak dur. ﴾5﴿ İyiliği, daha 
fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma. ﴾6﴿ Rabbi-
nin rızasına ermek için sabret. ﴾7﴿ [Müddessir, 74/1-7]

Şimdi yüz çevireni; pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü? 
﴾33-34﴿ Gayb’ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor? ﴾35﴿ 
Yoksa, Mûsâ’nın ve Allah’ın emirlerini bütünüyle yerine getiren 
İbrâhim’in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi 
mi? ﴾36-37﴿ [Necm, 53/33-37]

Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) 
yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini 
besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin 
(Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin. ﴾1-4﴿ [Kureyş, 106/1-4]

Kâf. Şerefli Kur’ân’a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının 
gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu tuhaf bir şeydir!” ﴾1-2﴿ “Öl-
düğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla 
uzak (imkansız) bir dönüştür!” ﴾3﴿ Şüphesiz biz, toprağın; onlardan 
neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda (o bilgileri) koruyan bir 
kitap vardır. ﴾4﴿ Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. 
Artık onlar kararsız bir haldedirler. ﴾5﴿ [Kâf, 50/1-5]

Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zor-
ba değilsin. O hâlde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur’ân 
ile öğüt ver. ﴾45﴿ [Kâf, 50/45]

Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar, ﴾15﴿ Ben de bir tuzak kurarım. 
﴾16﴿ Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı! ﴾17﴿ 
[Târık, 86/15-17]

Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. ﴾1﴿ Onlar bir mûcize görseler yüz 
çevirirler ve “Süregelen bir sihirdir” derler. ﴾2﴿ Peygamberi yalan-
ladılar, nefislerinin arzularına uydular. Hâlbuki her iş, (Allah nasıl 
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takdir ettiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)tir. ﴾3﴿ Andol-
sun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. 
﴾4﴿ Bu haberler, zirveye ulaşmış birer hikmettir! Fakat uyarılar fay-
da vermiyor! ﴾5﴿ [Kamer, 54/1-5]

Sâd. O şanlı, şerefli Kur’ân’a andolsun (ki o, Allah sözüdür). ﴾1﴿ 
Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. ﴾2﴿ Biz 
onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler ama 
artık kurtuluş zamanı değildi. ﴾3﴿ Kafirler, kendilerine içlerinden 
bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu yalancı bir 
sihirbazdır.” ﴾4﴿ “İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok 
tuhaf bir şey!” ﴾5﴿ İçlerinden ileri gelenler, “Gidin, ilahlarınıza tap-
maya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde (en 
son dinî inanışlarda) duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir 
(Kur’ân) içimizden ona mı indirildi?” diyerek kalkıp gittiler. Hayır, 
onlar benim Zikrimden (Kur’ân’-dan) şüphe içindedirler. Hayır, he-
nüz azabımı tatmadılar. ﴾6-8﴿ Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağış-
layan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? ﴾9﴿ Yoksa 
göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? 
Öyle ise sebeplere yapışarak yükselsinler (bakalım!) ﴾10﴿ Onlar, çe-
şitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çat-
ma bir ordudur. ﴾11﴿ [Sâd, 38/1-11]

“Allah’ın kulu (Muhammed), O’na ibadet etmek için kalktığında cin-
ler nerede ise (Kur’ân’ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında 
birbirlerine geçiyorlardı.” ﴾19﴿ De ki: “Şüphesiz ben ancak Rabbime 
ibadet ederim ve O’na hiç kimseyi ortak koşmam.” ﴾20﴿ De ki: “Şüp-
hesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.” ﴾21﴿ De 
ki: “Gerçekten beni Allah’a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine 
asla O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam.” ﴾22﴿ “Ancak Al-
lah’tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O’nun vahiylerini açıklayabili-
rim. Kim Allah’a ve Resülüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde 
ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.” ﴾23﴿ [Cin, 72/19-23]

İnkar edenler, “Bu Kur’ân, Muhammed’in uydurduğu bir yalandan 
başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım 
etmiştir” dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. 
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﴾4﴿ “(Bu Kur’ân, başkalarından) yazıp aldığı öncekilere ait efsane-
lerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır” dediler. ﴾5﴿ [Ey Mu-
hammed!), De ki: “O kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiş-
tir. Şüphesiz O, bağışlayandır, çok merhamet edendir.” ﴾6﴿ [Furkan, 
24/4-6]

Andolsun, senin kavmin, bela yağmuruna tutularak yok edilen ken-
te uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı (ki ibret almadılar)? 
Hayır! (Görüyorlardı fakat) tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. ﴾40﴿ 
Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. “Allah’ın peygamber ola-
rak gönderdiği adam bu mu? Biz, ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık 
neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı” (derler.) Onlar ya-
kında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu gö-
recekler. ﴾41-42﴿ [Furkan, 24/40-42]

Öyle ise kafirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur’ân’la büyük bir mü-
cadele ver. ﴾52﴿ [Furkan, 24/52]

Müşrikler, eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi 
birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde 
Allah’a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince, bu ancak 
onların nefretlerini artırdı. ﴾42﴿ Yeryüzünde büyüklük taslamak ve 
kötü tuzak kurmak için (böyle davranıyorlardı). Oysa kötü tuzak an-
cak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bek-
liyorlar. Sen Allah’ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen 
Allah’ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın. ﴾43﴿ Yeryüzünde do-
laşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar 
mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetli idiler. Ne göklerde 
ve ne de yerde Allah’ı aciz bırakacak hiçbir şey vardır. Şüphesiz O, 
hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir. ﴾44﴿ [Fâtır, 35/42-44]

Âyetlerimizi inkar edip “Bana elbette mal ve evlat verilecek!” di-
yen kimseyi gördün mü? ﴾77﴿ Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rah-
mân’dan bir söz mü almış? ﴾78﴿ Hayır! (İş onun dediği gibi değil). 
Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız! 
﴾79﴿ Onun (ahirette sahip olacağını) söylediği şeylere biz varis ola-
cağız ve o bize tek başına gelecek. ﴾80﴿ [Meryem, 19/77-80]
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Ey Muhammed! Mü’min olmuyorlar diye adetâ kendini helak ede-
ceksin! ﴾3﴿ Biz dilesek, onlara gökten bir mûcize indiririz de, ona 
boyun eğmek zorunda kalırlar ﴾4﴿ Rahmân’dan kendilerine gelen 
her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler. ﴾5﴿ Onlar (Allah’ın âyetle-
rini) yalanladılar fakat alay edegeldikleri şeylerin haberleri başlarına 
gelecek. ﴾6﴿ [Şuarâ, 26/3-6]

Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de, “Ey Rab-
bimiz! Bize bir Peygamber gönderseydin de âyetlerine uysaydık ve 
mü’minlerden olsaydık” diyecek olmasalardı, seni peygamber olarak 
göndermezdik. ﴾47﴿ Onlara katımızdan gerçek gelince, “Mûsâ’ya 
verilen (mûcize)lerin benzeri niçin buna da verilmedi” dediler. On-
lar daha önce Mûsâ’ya verilen (mûcize)leri inkar etmemişler miydi? 
Onlar, “İki sihirbaz birbirlerine destek oluyor” dediler. “Biz hepsini 
inkar ediyoruz” dediler. ﴾48﴿ De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, 
Allah katından, doğruya bu ikisinden (Tevrat ve Kur’ân’dan) daha 
çok ulaştıran bir kitap getirin de, ben ona uyayım.” ﴾49﴿ Eğer (bu 
konuda) sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefisle-
rinin arzularına uymaktadırlar. Kim, Allah’tan bir yol gösterme ol-
maksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz 
Allah zalimler toplumunu doğruya iletmez. ﴾50﴿ Andolsun, düşü-
nüp öğüt alsınlar diye o sözü (Kur’ân âyetlerini) onlara peşpeşe ulaş-
tırdık. ﴾51﴿ [Kasas, 28/47-51]

Onlar, “Sizinle beraber doğru yolu tutarsak, kendi yurdumuzdan 
koparılıp çıkarılırız” dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık ola-
rak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı, saygın ve 
güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. 
﴾57﴿ [Kasas, 28/57]

Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi ara-
larında konuşurlarken de o zalimlerin, “Siz ancak büyülenmiş bir 
adama uyuyorsunuz” dediklerini çok iyi biliyoruz. ﴾47﴿ Bak senin 
için ne türlü benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık (doğru) yolu bu-
lamazlar. ﴾48﴿ [İsrâ, 17/47-48]

Seni o yerden (Mekke’den) sürüp çıkarmak için neredeyse seni sı-
kıştıracaklardı. Bunu yapabilselerdi senin ardından orada pek az 
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kalırlardı. ﴾76﴿ Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hak-
kındaki kanun böyledir. Bizim kanunumuzda hiçbir değişme bula-
mazsın. ﴾77﴿ [İsrâ, 17/76-77]

Eğer onlar seni yalanlarlarsa, de ki: “Benim işim bana aittir; sizin işi-
niz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız; ben de sizin yapmakta 
olduğunuz şeylerden uzağım (sorumlu değilim).” ﴾41﴿ [Yûnus, 10/41]

De ki: “İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah’a 
çağırırız. Allah’ın şanı yücedir. Ben Allah’a ortak koşanlardan deği-
lim.” ﴾108﴿ [Yûsuf, 12/108]

Dediler ki: “Ey kendisine Zikir (Kur’ân) indirilen kimse! Sen mut-
laka delisin!” ﴾6﴿ “Eğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri 
getirsene!” ﴾7﴿ Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak in-
diririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. ﴾8﴿ [Hicr, 15/6-8]

Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün 
kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve mü’minlere (şefkat) kana-
dını indir. ﴾88﴿ De ki: “Gerçekten ben, apaçık bir uyarıcıyım.” ﴾89﴿ 
[Hicr, 15/88-89]

De ki: “Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?” De ki: “Allah 
benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur’ân bana, onunla sizi ve 
eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah 
ile beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben 
şahitlik etmem. O ancak tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah’a 
ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.” ﴾19﴿ [En’âm, 6/19]

De ki: “Ne dersiniz, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, 
kalplerinizi de mühürlerse, Allah’tan başka onu size (geri) getirecek 
ilah kimmiş?” Bak, biz âyetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz, 
sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar? ﴾46﴿ De ki: “Ne dersiniz, Allah’ın 
azabı size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler 
toplumundan başkası mı helak edilecek?” ﴾47﴿ [En’âm, 6/46-47]

De ki: “Sizin, Allah’tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem 
bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. (Uyar-
sam) o takdirde sapmış olurum, hidayete erenlerden olmam.” ﴾56﴿ 
De ki: “Şüphesiz ben, Rabbimden (gelen) kesin bir belge üzereyim. 
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Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde de-
ğil. Hüküm yalnızca Allah’a aittir. O, hakkı anlatır. O, hakkı batıldan 
ayırt edenlerin en hayırlısıdır.” ﴾57﴿ De ki: “Sizin acele istediğiniz 
azap şayet benim elimde olsaydı benimle sizin aranızda iş elbette bi-
tirilmiş olurdu.” Allah zalimleri daha iyi bilir. ﴾58﴿ [En’âm, 6/56-58]

De ki: “O size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından (yer-
den) bir azap göndermeğe, ya da sizi grup grup birbirinize düşürme-
ğe ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir.” Bak, 
anlasınlar diye, âyetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz. ﴾65﴿ 
O (Kur’ân) hak olduğu hâlde kavmin onu yalanladı. De ki: “Ben size 
vekil (sizden sorumlu) değilim.” ﴾66﴿ Her haberin gerçekleşeceği 
bir zamanı vardır. İleride bileceksiniz. ﴾67﴿ [En’âm, 6/65-67]

De ki: “Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Ben de (görevimi) yapa-
cağım. Ama dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını yakında öğ-
reneceksiniz. Şüphesiz, zalimler kurtuluşa eremezler. ﴾135﴿ [En’âm, 
6/135]

Çünkü onlar, kendilerine, “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur” de-
nildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı. ﴾35﴿ “Biz, deli bir 
şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz?” diyorlardı. ﴾36﴿ Hayır, öyle 
değil. O, hakkı getirmiş, (önceki) peygamberleri de tasdik etmiştir. 
﴾37﴿ Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız. ﴾38﴿ Siz 
ancak işlediklerinizin karşılığı ile cezalandırılırsınız. ﴾39﴿ Ancak 
Allah’ın halis kulları başka. ﴾40﴿ [Sâffât, 37/35-40]

(Müşrikler) şunu da söylüyorlardı: “Eğer yanımızda öncekilere ve-
rilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlâslı kullar olurduk.” 
﴾167-169﴿ Fakat (kitap gelince) onu inkar ettiler. Yakında (sonları-
nın ne olacağını) bilecekler. ﴾170﴿ [Sâffât, 37/167-170]

Yine inkar edenler şöyle dediler: “Çürüyüp ufalandıktan sonra sizin 
yeniden diriltileceğinizi söyleyen bir adamı size gösterelim mi? ﴾7﴿ 
“Allah’a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var?” Hayır 
öyle değil! Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler. 
﴾8﴿ Onlar, önlerindeki ve arkalarındaki (kendilerini dört bir yan-
dan kuşatan) göğe ve yere bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yere 
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geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Bunda, Rabbine 
yönelen her kul için bir ibret vardır. ﴾9﴿ [Sebe, 34/7-9]

İnkar edenler, “Biz bu Kur’ân’a da ondan önceki kitaplara da asla 
inanmayız” dediler. Zalimler Rablerinin huzurunda durduruldukla-
rı zaman hallerini bir görsen! Birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf 
ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara, “Siz olmasaydınız biz 
mutlaka iman eden kimseler olurduk” derler. ﴾31﴿ [Sebe, 34/31]

Âyetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, “Bu sadece, atala-
rınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır” 
dediler. Bir de, “Bu (Kur’ân), uydurulmuş bir yalandır” dediler. Yine 
hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, “Bu ancak apaçık bir bü-
yüdür” dediler. ﴾43﴿ Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar 
vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik. ﴾44﴿ 
Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Hâlbuki bunlar onlara verdi-
ğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanla-
dılar. Peki, beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu! ﴾45﴿ (Ey Muham-
med!) De ki: “Ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer, teker 
teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed’de 
cinnetten eser yoktur. O şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir 
uyarıcıdır.” ﴾46﴿ De ki: “Sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin 
olsun. Benim ücretim ancak Allah’a aittir. O her şeye hakkıyla şahit-
tir.” ﴾47﴿ De ki: “Şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gaybleri 
hakkıyla bilendir.” ﴾48﴿ De ki: “Hak geldi. Artık batıl yeni bir şey or-
taya çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez.” ﴾49﴿ [Sebe, 34/43-49]

De ki: “Ey cahiller! Siz bana Allah’tan başkasına ibadet etmemi mi 
emrediyorsunuz?” ﴾64﴿ Andolsun, sana ve senden önceki peygam-
berlere şöyle vahyedildi: “Eğer Allah’a ortak koşarsan elbette amelin 
boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.” ﴾65﴿ Hayır, 
yalnız Allah’a ibadet et ve şükredenlerden ol. ﴾66﴿ Allah’ın kadrini 
gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O’nun 
elindedir. Gökler de O’nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak 
koştuklarından uzaktır, yücedir. ﴾67﴿ [Zümer, 39/64-67]

İnkâr edenler dediler ki: “Bu Kur’ân’ı dinlemeyin. Baskın çıkmak 
için o okunurken yaygara koparın.” ﴾26﴿ [Fussılet, 41/26]



61

4. DERS  Siyer-Kur’ân İlişkisi 

Kur’ân kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler mutlaka cezaları-
nı göreceklerdir. Şüphesiz o çok değerli ve sağlam bir kitaptır. ﴾41﴿ 
Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet 
sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. ﴾42﴿ 
[Fussılet, 41/41-42]

De ki: “Ne dersiniz? Eğer o (Kur’ân) Allah katından olup da siz de 
onu inkâr etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kim-
seden daha sapık kim olabilir?” ﴾52﴿ [Fussılet, 41/52]

(Ey Muhammed!) Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolun-
duğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle 
de: “Ben Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti 
gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de 
Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. 
Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir 
araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O’nadır.” ﴾15﴿ [Şûrâ, 42/15]

Yoksa “Yalan uydurup Allah’a iftira etti” mi diyorlar. Eğer Allah di-
lerse senin kalbini mühürler. Allah bâtılı yok eder, hakkı sözleriyle 
gerçekleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanları) 
hakkıyla bilendir. ﴾24﴿ [Şûrâ, 42/24]

Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip Zikir’le (Kur’ân’la) 
sizi uyarmaktan geri mi duralım? ﴾5﴿ Hâlbuki daha önceki toplum-
lara da nice peygamberler göndermiştik. ﴾6﴿ (Onlar da) kendilerine 
gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. ﴾7﴿ Biz, onlardan 
daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti! ﴾8﴿ An-
dolsun, onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka, 
“Onları mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen (Allah) yarattı” diyecekler-
dir. ﴾9﴿ O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız 
diye sizin için orada yollar var edendir. ﴾10﴿ [Zuhruf, 43/5-10]

Doğrusu onları (Mekke müşriklerini) ve atalarını kendilerine hak 
olan Kur’ân ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar (dünya 
nimetlerinden) yararlandırırım. ﴾29﴿ Fakat kendilerine Hak gelin-
ce, “Bu bir büyüdür, biz onu kesinlikle inkar ediyoruz” dediler. ﴾30﴿ 
“Bu Kur’ân iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya!” 
dediler. ﴾31﴿ Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya 
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hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbir-
lerine iş gördürmeleri için, (çeşitli alanlarda) kimini kimine, derece 
derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri (dün-
yalık) şeylerden daha hayırlıdır. ﴾32﴿ [Zuhruf, 43/29-32]

Meryem oğlu Îsâ bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin senin 
kavmin (seni susturacak bir delil buldukları zannıyla) hemen şamata 
etmeye başlar. ﴾57﴿ “Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa Îsâ mı?” 
dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz 
onlar kavgacı bir toplumdur. ﴾58﴿ Îsâ, sadece, kendisine nimet ver-
diğimiz ve İsrâiloğulları’na örnek kıldığımız bir kuldur. ﴾59﴿ Eğer 
dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler ya-
ratırdık. ﴾60﴿ [Zuhruf, 43/57-60]

Andolsun, size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayan-
larsınız. ﴾78﴿ Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin 
karar mı verdiler? Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlı-
yız. ﴾79﴿ [Zuhruf, 43/78-79]

Bırak onları, tehdit edildikleri güne kavuşana kadar, (batıl inançları-
na) dalsınlar ve (dünya hayatlarında) oynayadursunlar. ﴾83﴿ [Zuh-
ruf, 43/83]

Onun (Muhammed’in), “Ya Rabbi!” demesine andolsun ki şüphesiz 
bunlar iman etmeyen bir kavimdir. ﴾88﴿ Şimdilik sen onları hoş gör 
ve “size selam olsun” de. Yakında bilecekler. ﴾89﴿ [Zuhruf, 43/88-89]

Çünkü onlar, Allah’a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphe-
siz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmek-
ten sakınanların dostudur. ﴾19﴿ [Câsiye, 45/19]

Âyetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman, o küfredenler kendileri-
ne geldiğinde Hak (kitap Kur’ân) için, düşünmeden “Bu, apaçık bir 
büyüdür” dediler. ﴾7﴿ [Ahkâf, 46/7]

İnkâr edenler, inananlar için, “Eğer o Kur’ân iyi bir şey olsaydı, onlar 
onu kabulde, bizi geçemezlerdi” dediler. Onunla doğru yolu bulama-
dıkları için; “Bu eski bir uydurmadır” diyecekler. ﴾11﴿ [Ahkâf, 46/11]

Yollara (yıldızların dolaştığı yörüngelere) sahip göğe andolsun ki 
muhakkak siz, (peygamber hakkında) çelişkili sözler söylüyorsunuz. 
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﴾7-8﴿ Ondan (Peygamber’den) çevrilen çevrilir. ﴾9﴿ Cehalet içinde 
gaflete dalmış olan (ve “Muhammed şairdir, delidir” diyen) yalancı-
lar kahrolsun! ﴾10-11﴿ [Zâriyât, 51/7-11]

İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki”O 
bir büyücüdür” yahut “bir delidir” demiş olmasınlar. ﴾52﴿ Onlar 
bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? 
Hayır, onlar azgın bir topluluktur. ﴾53﴿ Onun için, onlardan yüz 
çevir. Artık kınanacak değilsin. ﴾54﴿ Sen yine de öğüt ver. Çünkü 
öğüt mü’minlere fayda verir. ﴾55﴿ [Zâriyât, 51/52-55]

İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Hâlbuki onlar gaflet içinde 
yüz çevirmekteler. ﴾1﴿ Rab’lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir 
uyarı) gelmez ki onlar mutlaka onu alaya alarak kalpleri de gaflette 
olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: “Bu da 
ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacak-
sınız?” ﴾2-3﴿ Peygamber onlara dedi ki: “Rabbim yerdeki ve gökte-
ki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” ﴾4﴿ Onlar, 
“Hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uy-
durdu, hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse önceki peygamberlerin 
(mûcizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mûcize getirsin” dedi-
ler. ﴾5﴿ Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman 
etmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler? ﴾6﴿ [Enbiyâ, 21/1-6]

İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. “Bu mu ilah-
larınızı diline dolayan?” derler. Hâlbuki kendileri Rahmân’ın kitabı-
nı inkar ediyorlar. ﴾36﴿ [Enbiyâ, 21/36]

De ki: “Ben sizi ancak vahy ile uyarıyorum.” Ama sağırlar uyarıldık-
ları vakit çağrıyı işitmezler. ﴾45﴿ Andolsun, onlara Rabbinin aza-
bından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak “Eyvah bize! Gerçekten 
biz zalim kimselerdik” diyeceklerdir. ﴾46﴿ [Enbiyâ, 21/45-46]

Onlar bu sözü (Kur’ân’ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, 
önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? ﴾68﴿ Ya da onlar henüz 
kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar edi-
yorlar? ﴾69﴿ Yoksa “O cinnet getirmiş” mi diyorlar? Hayır o, onla-
ra hakkı getirdi. Hâlbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamak-
tadırlar. ﴾70﴿ Eğer hak onların arzularına uysaydı gökler ile yer ve 
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onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şerefle-
rini (Kur’ân’ı) getirdik. Onlar ise bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. 
﴾71﴿ Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun (da 
inanmıyorlar)? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin 
en hayırlısıdır. ﴾72﴿ Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. 
﴾73﴿ Fakat ahirete inanmayanlar, ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar. 
﴾74﴿ [Müminûn, 23/68-74]

Hayır onlar, öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. ﴾81﴿ 
Dediler ki: “Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını hâline gel-
dikten sonra mı tekrar diriltileceğiz?” ﴾82﴿ Andolsun, biz de bizden 
önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurdu-
ğu masallardan başka bir şey değildir. ﴾83﴿ De ki: “Eğer biliyorsanız 
söyleyin: Yer ve yerde bulunanlar kime aittir?” (Müminûn, 23/81-83]

(Ey Muhammed!) O hâlde, sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde, 
sen ne bir kâhinsin, ne de bir deli. ﴾29﴿ Yoksa onlar, “O bir şairdir; 
onun, zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz” mu diyorlar? 
﴾30﴿ Onlara de ki “Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenler-
denim.” ﴾31﴿ Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar 
azgın bir topluluk mudur? ﴾32﴿ Yoksa, “O Kur’ân’ı kendisi uydu-
rup söyledi” mi diyorlar? Hayır, (sırf inatlarından dolayı) iman et-
miyorlar. ﴾33﴿ Eğer doğru söyleyenler iseler, haydi onun gibi bir 
söz getirsinler! ﴾34﴿ Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı 
yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? ﴾35﴿ Yoksa, gökleri 
ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar. 
﴾36﴿ Yoksa, Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her 
şeye hakim olan kendileri midir? ﴾37﴿ Yoksa onların, kendisi vası-
tasıyla (ilahî vahyi) dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? (Eğer 
varsa) dinleyenleri, açık bir delil getirsin! ﴾38﴿ Yoksa, kızlar O’na 
(Allah’a) da oğullar size mi? ﴾39﴿ Yoksa sen onlardan (tebliğ görevi-
ne karşılık) bir ücret istiyorsun da onlar, borçtan ağır bir yük altında 
mı kalmışlardır? ﴾40﴿ Yoksa, gayb ilmi onların yanında da ondan 
mı yazıyorlar? ﴾41﴿ Yoksa, bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl, in-
kar edenler tuzağa düşecek olanlardır. ﴾42﴿ Yoksa onların Allah’tan 
başka bir ilahı mı var? Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. 



65

4. DERS  Siyer-Kur’ân İlişkisi 

﴾43﴿ Gökten düşmekte olan parçalar görseler, “Bunlar, üst üste yı-
ğılmış bulutlardır” derler. ﴾44﴿ Artık sen çarpılacakları günlerine 
kadar onları kendi hallerine bırak. ﴾45﴿ O gün tuzakları kendilerine 
hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. 
﴾46﴿ Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fa-
kat onların çoğu bilmezler. ﴾47﴿ Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü 
sen gözlerimizin önündesin, kalktığında Rabbini hamd ile tespih et. 
﴾48﴿ Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O’nu tes-
pih et. ﴾49﴿ [Tûr, 52/29-49]

Şimdi, inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak (alay etmek 
için) sağdan soldan gruplar hâlinde sana doğru koşuyorlar? ﴾36-37﴿ 
Onlardan her biri Naîm Cennetine sokulacağını mı umuyor? ﴾38﴿ 
Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri 
şeyden (meniden) yarattık. ﴾39﴿ Doğuların ve Batıların Rabbine 
yemin ederim ki şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bi-
zim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. ﴾40-41﴿ Sen onları 
bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına 
dalsınlar ve oynasınlar. ﴾42﴿ [Meâric, 70/36-42]

Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke’den) 
çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da 
tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. ﴾30﴿ Onla-
ra karşı âyetlerimiz okunduğu zaman, “Duyduk, istesek biz de bunun 
benzerini elbette söyleriz. Bu, eskilerin masallarından başka bir şey 
değildir” dediler. ﴾31﴿ Hani onlar, “Ey Allah’ım, eğer şu (Kur’ân) 
senin katından inmiş hak (kitap) ise hemen üzerimize gökten taş 
yağdır veya bize elem dolu bir azap getir” demişlerdi. ﴾32﴿ Oysa sen 
onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma di-
lerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. ﴾33﴿ Onlar Mescid-i 
Harâm’dan (mü’minleri) alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de de-
ğillerken, Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil 
olanlar ancak Allah’a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların 
çoğu bilmez. ﴾34﴿ [Enfâl, 8/30-34]

Bir de senden, iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa 
onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz 
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Rabbin, insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla 
beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir. ﴾6﴿ [Ra’d, 13/6]

İnkar edenler, “Sen peygamber değilsin” diyorlar. De ki: “Benimle 
sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap (Kur’ân) bil-
gisi bulunanlar yeter.” ﴾43﴿ [Ra’d, 13/43]

• Habeşistan hicreti:

Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, el-
bette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı 
ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi... ﴾41﴿ Onlar, sabreden ve yalnız 
Rablerine tevekkül eden kimselerdir. ﴾42﴿ [Nahl, 16/41-42]

Sonra şüphesiz ki Rabbin, eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, 
sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. 
Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet 
edendir. ﴾110﴿ [Nahl, 16/110]

(Ey Muhammed!) Bizim adımıza de ki “Ey iman eden kullarım! 
Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için 
(ahirette) bir iyilik vardır. Allah’ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere 
mükafatları elbette hesapsız olarak verilir.” ﴾10﴿ [Zümer, 39/10]

• Mekke’de kitap ehli ile olan münasebetler:

İşte bu (Kur’ân) da, bereket kaynağı, kendinden öncekileri (ilahî ki-
tapları) tasdik eden ve şehirler anasını (Mekke’yi) ve bütün çevresini 
(tüm insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman 
edenler, ona da inanırlar.Onlar namazlarını vaktinde kılarlar. ﴾92﴿ 
[En’âm, 6/92]

Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış 
olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi an-
cak Allah’a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine 
haber verecektir. ﴾159﴿ [En’âm, 6/159]

Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık iste-
yen kimse gibi midir? Kaldı ki bu delili Rabbinden bir şahit (Kur’ân) 
ve bir de ondan (Kur’ân’dan) önce bir önder ve bir rahmet olarak 
(indirilmiş olan) Mûsâ’nın kitabı (Tevrat) desteklemektedir. İşte 
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bunlar ona (Kur’ân’a) inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar eder-
se, ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz 
o, Rabbin tarafından (bildirilmiş) gerçektir. Fakat insanların çoğu 
inanmazlar. ﴾17﴿ [Hûd, 11/17]

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur’ân ile se-
vinirler. Fakat (senin aleyhinde olan) gruplardan onun bir kısmını 
inkar edenler de vardır. De ki: “Ben ancak Allah’a kulluk etmek ve 
O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız O’na çağırıyorum 
ve dönüşüm de yalnız O’nadır.” ﴾36﴿ [Ra’d, 13/36]

(İnsanlar ise, din) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her 
grup kendinde bulunan ile sevinmektedir. ﴾53﴿ Ey Muhammed! 
Sen onları bir zamana kadar, gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak! 
﴾54﴿ Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine 
koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır onlar farkına varmıyorlar! ﴾55-
56﴿ [Mü’minûn, 23/53-56) 

Şüphesiz bu (Kur’ân’ın indirileceği) öncekilerin kitaplarında da 
vardı. ﴾196﴿ İsrâiloğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke 
müşrikleri) için bir delil değil midir? ﴾197﴿ [Şuârâ, 26/196-197]

Şüphesiz bu Kur’ân İsrâiloğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şey-
lerin çoğunu açıklıyor. ﴾76﴿ [Neml, 27/76]

İçlerinden zulmedenler hariç, Kitap ehli ile ancak en güzel bir yolla 
mücadele edin ve (onlara) şöyle deyin: “Biz, bize indirilene de, size 
indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir (aynı 
ilahtır). Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz.” ﴾46﴿ İşte böylece 
biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanır-
lar. Şunlar (Kitap ehlinden çağdaşın olanlar) dan da ona inananlar 
vardır. Bizim âyetlerimizi ancak kâfirler inkâr ederler. ﴾47﴿ [Anke-
bût, 29/46-47]

Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur’ân’ın ger-
çek olduğunu ve onun, mutlak güç sahibi ve övgüye layık Allah’ın 
yoluna ilettiğini görürler. ﴾6﴿ [Sebe, 34/6]

Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân’dan başka 
kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? ﴾45﴿ [Zuhruf, 43/45]
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• Hicret, muhacir, ensar ve ortaya konan gayretler:

Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve 
imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. 
Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Ken-
dileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine 
tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte 
onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. ﴾9﴿ Onlardan sonra gelen-
ler ise şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş 
olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiç-
bir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok 
merhametlisin.” ﴾10﴿ [Haşr, 59/9-10]

Seni o yerden (Mekke’den) sürüp çıkarmak için neredeyse seni sı-
kıştıracaklardı. Bunu yapabilselerdi senin ardından orada pek az 
kalırlardı. ﴾76﴿ Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hak-
kındaki kanun böyledir. Bizim kanunumuzda hiçbir değişme bula-
mazsın. ﴾77﴿ [İsrâ, 17/76-77]

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım (yeryüzü) geniş-
tir. O hâlde ancak bana kulluk edin. ﴾56﴿ Her can ölümü tadacaktır. 
Sonra bize döndürüleceksiniz. ﴾57﴿ İman edip salih amel işleyen-
ler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları 
cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir! 
﴾58﴿ Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. 
﴾59﴿ Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktir-
mezler). Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, 
hakkıyla bilendir. ﴾60﴿ [Ankebût, 29/56-60]

İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler; şüphe-
siz bunlar Allah’ın rahmetini umarlar. Allah, çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir. ﴾218﴿ [Bakara, 2/218]

İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad 
edenler ve (muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya, 
işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere ge-
lince, hicret edinceye kadar, onların velayetleri size ait değildir. Eğer 
din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme 
bulunan bir kavme karşı olmadıkça, yardım etmek üzerinize borçtur. 
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Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. ﴾72﴿ İnkar edenler de birbir-
lerinin velileridir. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız yeryüzün-
de bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur. ﴾73﴿ İman edip hicret 
eden ve Allah yolunda cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp 
(onlara) yardım edenler var ya; işte onlar gerçek mü’minlerdir. On-
lar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. ﴾74﴿ Daha sonra iman 
edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar 
da sizdendir. Allah’ın kitabınca, kan akrabaları birbirlerine (varis 
olmaya) daha layıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla 
bilendir. ﴾75﴿ [Enfâl, 8/72-75]

Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) in-
kar edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke’den) çıkardıkları za-
man, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunu-
yorlardı. Hani o arkadaşına, “Üzülme çünkü Allah bizimle berâber” 
diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, 
sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, 
böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah’ın sözü ise en yü-
cedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾40﴿ 
[Tevbe, 9/40]

İslâm’ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile, iyilikle onlara uyan-
lar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O’ndan razı olmuşlardır. 
Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler 
hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. ﴾100﴿ [Tevbe, 9/100]

• Hicret etmeyenler/edemeyenler:

İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad 
edenler ve (muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya, 
işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere ge-
lince, hicret edinceye kadar, onların velayetleri size ait değildir. Eğer 
din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme 
bulunan bir kavme karşı olmadıkça, yardım etmek üzerinize borç-
tur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. ﴾72﴿ [Enfâl, 8/72]

Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah 
onları yaptıkları işlerden dolayı başaşağı ederek eski konumlarına 
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(küfre) döndürmüştür. Allah’ın saptırdığını yola getirmek mi isti-
yorsunuz? Allah kimi saptırırsa, sen onun için asla bir çıkış yolu bu-
lamazsın. ﴾88﴿ [Nisâ, 4/88]

İnsanlar, “İnandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını 
mı zannederler. ﴾2﴿ Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan 
etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da 
mutlaka bilir. ﴾3﴿ Yoksa kötülük yapanlar, bizden kaçıp kurtulacak-
larını mı sandılar. Ne kötü hükmediyorlar! ﴾4﴿ Her kim Allah’a ka-
vuşmayı umarsa, bilsin ki Allah’ın tayin ettiği o vakit elbette gelecek-
tir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. ﴾5﴿ Her kim cihad ederse 
ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah âlemlere muhtaç 
değildir. ﴾6﴿ İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette 
örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. 
﴾7﴿ Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini emrettik. Şâyet onlar 
seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için 
zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana 
olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. ﴾8﴿ 
İman edip de salih amel işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler 
(iyiler) arasına sokacağız. ﴾9﴿ İnsanlardan öyleleri vardır ki “Allah’a 
inandık” derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca insanlar-
dan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah’ın azabı gibi tutar. Andolsun, 
Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka, “Biz de sizinle beraber-
dik” derler. Allah, herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir? 
﴾10﴿ Allah, elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette müna-
fıkları da bilir. ﴾11﴿ [Ankebût, 29/2-11]

İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah’a kıyıdan kenardan kulluk eder. 
Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şâyet ba-
şına bir kötülük gelirse gerisin geri (küfre) dönüverir. O dünyayı da 
kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. ﴾11﴿ O, 
Allah’ı bırakır da kendine ne zarar, ne de fayda veren şeylere tapar. Bu 
da derin sapıklığın ta kendisidir. ﴾12﴿ Zararı faydasından daha ya-
kın olana tapar. O (taptığı) ne kötü yardımcı, ne fena yoldaştır! ﴾13﴿ 
[Hac, 22/11-13]
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• Hicret sonrası Müslümanların Medine’deki genel durumu:

Ey iman edenler! “Râinâ” (bizi gözet) demeyin, “unzurnâ” (bize 
bak) deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. ﴾104﴿ 
[Bakara, 2/104]

Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber 
de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her 
ne kadar Allah’ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır 
gelse de biz, yönelmekte olduğun ciheti ancak; Resûl’e tabi olanlarla, 
gerisin geriye dönecekleri ayırd edelim diye kıble yaptık. Allah ima-
nınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz, Allah insanlara çok şefkatli 
ve çok merhametlidir. ﴾143﴿ [Bakara, 2/143]

O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıf idiniz. İnsanla-
rın sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi ba-
rındırdı, yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı 
ki şükredesiniz. ﴾26﴿ [Enfâl, 8/26]

Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın sen onların kalpleri-
ni uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz o 
mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾63﴿ [Enfâl, 8/63]

Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba 
uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kâfir yaparlar. ﴾100﴿ 
Size Allah’ın âyetleri okunup dururken ve Allah’ın Resûlü de aranız-
da iken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah’a sımsıkı bağlanırsa, 
kesinlikle o, doğru yola iletilmiştir. ﴾101﴿ Ey iman edenler! Allah’a 
karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz 
ancak müslümanlar olarak ölün. ﴾102﴿ Hep birlikte Allah’ın ipine 
(Kur’ân’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan 
nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, 
kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler ol-
muştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi 
oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor 
ki doğru yola eresiniz. ﴾103﴿ Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden 
ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren-
ler onlardır. ﴾104﴿ Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra par-
çalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap 
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vardır. ﴾105﴿ O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri ka-
raranlara, “İmanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyle ise inkar 
etmenize karşılık azabı tadın” denilir. ﴾106﴿ [Âl-i İmrân, 3/100-106]

Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, 
kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de inansa-
lardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de 
var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. ﴾110﴿ [Âl-i İmrân, 3/110]

Size ne oluyor da, Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Hâlbuki 
göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. İçinizden, fetihten (Mekke fet-
hinden) önce harcayanlar ve savaşanlar, (diğerleri ile) bir değildir. 
Onların derecesi, sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksek-
tir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı (cenneti) va-
detmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. ﴾10﴿ 
Kim Allah’a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat 
ödesin. Ona çok değerli bir mükafat da vardır. ﴾11﴿ [Hadîd, 57/10-11]

Allah, ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O hâlde, ey iman 
etmiş olan akıl sahipleri, Allah’a karşı gelmekten sakının! Allah, size 
bir zikir (Kur’ân) indirdi. ﴾10﴿ İman edip salih amel işleyenleri, ka-
ranlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah’ın apaçık âyetlerini 
okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah’a inanır ve salih bir amel 
işlerse Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları 
cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir. ﴾11﴿ 
[Talâk, 65/10-11]

Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, 
oğulları, kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile, Allah’a ve 
peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremez-
sin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi ka-
tından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan 
ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan 
razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın 
tarafında olanlardır. İyi bilin ki Allah’ın tarafında olanlar kurtuluşa 
erenlerin ta kendileridir. ﴾22﴿ [Mücâdele, 58/22]

Bedevîler “İman ettik” dediler. De ki: “İman etmediniz. (Öyle ise, “iman 
ettik” demeyin.) “Fakat boyun eğdik” deyin. Henüz iman kalplerinize 
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girmedi. Eğer Allah’a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıkları-
nızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 
edendir.” ﴾14﴿ İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, 
sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad 
edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. ﴾15﴿ (Ey Mu-
hammed!) De ki: “Siz Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah, 
göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” 
﴾16﴿ Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyor-
lar. De ki: “Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. 
Tam tersine eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı 
Allah size lütufta bulunmuş oluyor.” ﴾17﴿ Şüphesiz Allah, göklerin ve 
yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. ﴾18﴿ [Hu-
curât, 49/14-18]

Muhammed, Allah’ın Resülüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcıla-
ra karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû 
ve secde hâlinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. 
Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların 
Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, 
onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, zira-
atçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle 
inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. 
Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve 
büyük bir mükafat vaad etmiştir. ﴾29﴿ [Fetih, 48/29]

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği 
emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı ve-
rirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet 
edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sa-
hibidir. ﴾71﴿ [Tevbe, 9/71]

Bedevîlerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye gel-
diler. Allah’a ve Resûlüne yalan söyleyenler ise (mazeret bile belirtme-
den) oturup kaldılar. Onlardan kâfir olanlara elem dolu bir azap isabet 
edecektir. ﴾90﴿ Allah’a ve Resûlüne karşı sadık ve samimi oldukla-
rı takdirde, güçsüzlere, hastalara ve (seferde) harcayacakları bir şey 
bulamayanlara (sefere katılmadıkları için) bir günah yoktur. İyilikte 
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bulunan kimselerin (kınanması) için de bir sebep yoktur. Allah çok 
bağışlayandır, çok merhamet edendir. ﴾91﴿ Kendilerini bindirip (cep-
heye) sevk edesin diye sana geldikleri zaman, senin, “Sizi bindirebi-
leceğim bir şey bulamıyorum” dediğin; bu uğurda harcayacakları bir 
şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri 
dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. ﴾92﴿ [Tevbe, 9/90-92]

Diğer bir kısmı ise, günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü 
ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul 
eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. ﴾102﴿ 
Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleye-
ceğin bir sadaka (zekat) al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar 
için sükûnettir (Onların kalplerini yatıştırır.) Allah hakkıyla işiten-
dir, hakkıyla bilendir. ﴾103﴿ Onlar, kullarının tövbesini kabul ede-
nin ve sadakaları alanın Allah olduğunu; tövbeyi çok kabul edenin, 
çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? ﴾104﴿ De ki: 
“Çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resûlü de, mü’minler de gö-
receklerdir. Sonra gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah’ın huzuruna 
döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri ha-
ber verecektir.” ﴾105﴿ (Tevbe, 9/102-105]

Andolsun Allah; Peygamber ile içlerinden bir kısmının kalpleri eğ-
rilmeğe yüz tuttuktan sonra, sıkıntılı bir zamanda ona uyan muha-
cirlerle ensarın tövbelerini kabul etmiştir. Evet, onların tövbelerini 
kabul etmiştir. Şüphesiz O, onlara çok şefkatli ve çok merhametli-
dir. ﴾117﴿ Savaştan geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. 
Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da 
kendilerini sıktıkça sıkmış, böylece Allah(ın azabın)dan yine ona 
sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra (eski halleri-
ne) dönsünler diye, onların tövbelerini de kabul etti. Şüphesiz Allah, 
tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir. ﴾118﴿ Ey iman 
edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. 
﴾119﴿ [Tevbe, 9/117-119]

(Ne var ki) mü’minlerin hepsi toptan seferber olacak değillerdir. Öy-
leyse onların her kesiminden bir grup da, din konusunda köklü ve 
derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak 
için geri kalsa ya! Umulur ki sakınırlar. ﴾122﴿ [Tevbe, 9/122]
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• Medine’deki Müslümanların Hz. Peygamber’le ilişkileri:

Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Al-
lah’ın ve Resûlü’nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişi ile kalbi ara-
sına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. ﴾24﴿ Sa-
dece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan 
sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. ﴾25﴿ [Enfâl, 8/24-25]

Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun 
eşleri de mü’minlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar, 
Allah’ın Kitabına göre, (miras konusunda) birbirleri için (diğer) 
mü’minlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostla-
rınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu (hüküm) Kitap’ta yazılıdır. ﴾6﴿ 
[Ahzâb, 33/6]

Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini 
beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber’in evlerine girmeyin, 
çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Soh-
bet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber’i rahatsız 
etmekte fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söyle-
mekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz 
zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalp-
leriniz ,hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah’ın Resûlüne 
rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikâhlama-
nız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir 
günahtır. ﴾53﴿ Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki 
Allah her şeyi hakkıyla bilendir. ﴾54﴿ [Ahzâb, 33/53-54]

Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman 
edenler! Siz de ona salât edin, selam edin. ﴾56﴿ [Ahzâb, 33/56]

Ey iman edenler! Siz Mûsâ’ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. 
Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Mûsâ 
Allah katında itibarlı bir kimse idi. ﴾69﴿ Ey iman edenler! Allah’a 
karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi 
düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resülüne itaat 
ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. ﴾70-71﴿ [Ahzâb, 
33/69-71]
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Ey Peygamber! Mü’min kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşma-
mak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, 
elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi 
işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldik-
leri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah’tan bağışlama dile. 
Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. ﴾12﴿ Ey 
iman edenler! Kendilerine Allah’ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafir-
lerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir 
toplumu dost edinmeyin. ﴾13﴿ [Mümtehine, 60/12-13]

Mü’minler ancak Allah’a ve peygamberine inanan, onunla beraber 
toplumu ilgilendiren bir is üzerindeyken ondan izin almadan çekip 
gitmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler var ya,iste onlar Allah’a 
ve Rasülüne iman eden kimselerdir. O hâlde bazi islerini görmek için 
senden izin isterlerse, içlerinden diledigine izin ver ve onlar için Al-
lah’tan bagislama dile. Süphesiz Allah çok bagislayandir, çok merha-
met edendir. ﴾62﴿ [Ey inananlar!) Peygamberin (sizi) çağırmasını 
aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden biribirini 
siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun em-
rine muhalefet edenler, başlarına bir belânın gelmesinden veya elem 
dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. ﴾63﴿ [Nûr, 24/62-63]

O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynak-
lanmaktadır. Oysa şeytan, Allah’ın izni olmadıkça, mü’minlere hiçbir 
zarar verebilecek değildir. Öyle ise mü’minler ancak Allah’a tevekkül 
etsinler. ﴾10﴿ Ey iman edenler! Size, “Meclislerde yer açın” denildiği 
zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size, “Kalkın”, denildiği 
zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim 
verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla 
haberdardır. ﴾11﴿ Ey iman edenler! Peygamber ile başbaşa konuşaca-
ğınız zaman, başbaşa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin 
için daha hayırlı ve daha temizdir. Şâyet (sadaka verecek bir şey) bu-
lamazsanız, bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 
﴾12﴿ Başbaşa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz 
mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da, sizi affettiğine göre artık namazı 
kılın, zekatı verin, Allah’a ve Resülüne itaat edin. Allah bütün yaptık-
larınızdan hakkıyla haberdardır. ﴾13﴿ [Mücâdele, 58/10-13]
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Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Al-
lah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, 
hakkıyla bilendir. ﴾1﴿ Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber’in 
sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygam-
ber’e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikle-
riniz boşa gider. ﴾2﴿ Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, 
Allah’ın, gönüllerini takvâ (Allah’a karşı gelmekten sakınma) konu-
sunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir 
mükâfat vardır. ﴾3﴿ (Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana 
bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. ﴾4﴿ Onlar, sen yanları-
na çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olur-
du. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. ﴾5﴿ [Hucurât, 
49/1-5]

Bilin ki aranızda Allah’ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerde 
size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirmiş 
ve onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkârı, fasıklığı ve (İslâm’ın 
emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru 
yolda olanların ta kendileridir. ﴾7﴿ Allah, kendi katından bir lütuf ve 
nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet 
sahibidir ﴾8﴿ [Hucurât, 49/7-8]

(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördük-
leri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De 
ki: “Allah’ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. 
Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” ﴾11﴿ [Cumâ, 62/11]

Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin 
sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere 
karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. ﴾128﴿ [Tevbe, 9/128]

• Münafıklar ve bedevilerle ilişkiler:

İnsanlardan, inanmadıkları hâlde, “Allah’a ve ahiret gününe inan-
dık” diyenler de vardır. ﴾8﴿ Bunlar Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya 
çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. 
﴾9﴿ Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Al-
lah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık 
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da onlara elem dolu bir azap vardır. ﴾10﴿ Bunlara, “Yeryüzünde fesat 
çıkarmayın” denildiğinde, “Biz ancak ıslah edicileriz!” derler. ﴾11﴿ 
İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değil-
lerdir. ﴾12﴿ Onlara, “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın” denil-
diğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?” derler. İyi bilin 
ki asıl akılsızlar kendileridir fakat bilmezler. ﴾13﴿ İman edenlerle 
karşılaştıkları zaman, “İnandık” derler. Fakat şeytanlarıyla (münafık 
dostlarıyla) yalnız kaldıkları zaman, “Şüphesiz, biz sizinle beraberiz. 
Biz ancak onlarla alay ediyoruz” derler. ﴾14﴿ Gerçekte Allah onlarla 
alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde 
bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. ﴾15﴿ İşte onlar, hidayete 
karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri on-
lara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır. ﴾16﴿ 
Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer: 
Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de 
onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. ﴾17﴿ Onlar, 
sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler. ﴾18﴿ Ya-
hut onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü 
ve şimşekle sağanak hâlinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin 
durumu gibidir. Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden parmakları-
nı kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır. 
﴾19﴿ Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatı-
şında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dile-
seydi, elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz 
Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. ﴾20﴿ [Bakara, 2/8-20]

İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin 
hoşuna gider. Bir de kalbindekine (Sözünün özüne uyduğuna) Al-
lah’ı şahit tutar. Hâlbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. ﴾204﴿ 
[Bakara, 2/204]

Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, “Bunla-
rı dinleri aldatmış” diyorlardı. Hâlbuki kim Allah’a tevekkül ederse 
hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 
﴾49﴿ [Enfâl, 8/49]
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Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. 
Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düş-
menizi isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya 
çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşü-
nürseniz size âyetleri açıkladık. ﴾118﴿ İşte siz öyle kimselersiniz ki 
onları seversiniz, onlar ise, bütün kitaplara iman ettiğiniz hâlde sizi 
sevmezler. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman “inandık” derler. Ama 
kendi başlarına kaldıklarında, size karşı kinlerinden dolayı parmak-
larını ısırırlar. De ki: “Öfkenizden ölün!” Şüphesiz Allah, göğüslerin 
özünü (kalplerde olanı) bilir. ﴾119﴿ Size bir iyilik dokunursa, bu on-
ları üzer. Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler. Eğer siz sabırlı 
olur, Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız onların hileleri size hiçbir 
zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır. ﴾120﴿ 
[Âl-i İmrân, 3/118-120]

Şüphesiz Allah ve Resülünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lanet 
etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. ﴾57﴿ Mümin erkek-
leri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir 
iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. ﴾58﴿ [Ahzâb, 33/57-58]

Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve 
Medine’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yol-
dan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik 
edeceğiz. Onlar da (bundan sonra) orada lanete uğramış kimseler 
olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa, 
yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler. ﴾60-61﴿ Daha önce 
gelip geçenler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın kanu-
nunda asla değişme bulamazsın. ﴾62﴿ [Ahzâb, 33/60-62]

(Ey Muhammed!) Sana indirilen Kur’ân’a ve senden önce indirilene 
inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tâğût’u tanımamaları 
kendilerine emrolunduğu hâlde, onun önünde muhakeme olmak is-
tiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. ﴾60﴿ 
Münafıklara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’ân’a) ve Peygambere gelin” 
dendiği zaman onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. 
﴾61﴿ Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği, sonra 
da “Biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik” 
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diye Allah’a yemin ederek sana geldikleri zaman halleri nasıl olur? 
﴾62﴿ Onlar, Allah’ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse 
onlara aldırma. Onlara öğüt ver ve onlara, kendileri hakkında etkili 
ve güzel söz söyle. ﴾63﴿ Biz her peygamberi sırf, Allah’ın izni ile ita-
at edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri za-
man sana gelseler de Allah’tan günahlarının bağışlamasını dileseler 
ve Peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah’ı tövbeleri 
çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. ﴾64﴿ Hayır! Rabbi-
ne andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem 
yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, 
tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. ﴾65﴿ 
Eğer biz onlara, “Hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın” 
diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç, bunu yapmazlardı. 
Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem 
daha hayırlı, hem de (imanlarını) daha çok pekiştirici olurdu. ﴾66﴿ 
O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. 
﴾67﴿ Onları elbette doğru yola iletirdik. ﴾68﴿ [Nisâ, 4/60-68]

Şüphesiz, aranızda öyle kimseler var ki (onların her biri savaşa git-
me konusunda) hakikaten pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musi-
bet gelirse, “Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım” der. 
﴾72﴿ Eğer Allah’tan size bir lütuf (zafer) erişse, bu sefer de; sizinle 
kendisi arasında hiç tanışıklık yokmuş gibi şöyle der: “Keşke ben de 
onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarıya (ganimete) ulaşsay-
dım.” ﴾73﴿ [Nisâ, 4/72-73]

Sana “baş üstüne” derler. Fakat senin yanından çıktıklarında, içle-
rinden bir takımı, geceleyin; (senin gündüz) söylediklerinin aksi-
ni kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen 
onlara aldırma. Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. ﴾81﴿ 
[Nisâ, 4/81]

Münafıklara, kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. 
﴾138﴿ Onlar, mü’minleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. 
Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Hâlbuki bütün izzet ve 
şeref Allah’a aittir. ﴾139﴿ Oysa Allah size Kitapta (Kur’ân’da) “Al-
lah’ın âyetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz 
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zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, 
aksi hâlde siz de onlar gibi olursunuz” diye hüküm indirmiştir. Şüp-
hesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde topla-
yacaktır. ﴾140﴿ Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah 
tarafından size bir fetih (zafer) nasip olursa, “Biz sizinle beraber değil 
miydik?” derler. Şayet kâfirlerin (zaferden) bir payı olursa, “Size üs-
tünlük sağlayıp sizi mü’minlerden korumadık mı?” derler. Allah, kı-
yamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, mü’minlerin aley-
hine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir. ﴾141﴿ Münafıklar, Allah’ı 
aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. 
Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanla-
ra gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar. ﴾142﴿ Onlar küfür ile 
iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara (mü’minlere) ne de 
şunlara (kafirlere) bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar 
yol bulamazsın. ﴾143﴿ [Nisâ, 4/138-143]

Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. 
Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. ﴾145﴿ Ancak tövbe edenler, 
durumlarını düzeltenler, Allah’ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Al-
lah’a has kılanlar müstesnadır. Bunlar mü’minlerle beraberdirler. Al-
lah mü’minlere büyük bir mükafat verecektir. ﴾146﴿ [Nisâ, 4/145-146]

Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları 
zaman (alay ederek), kendilerine bilgi verilmiş olanlara, “Az önce 
ne söyledi?” derler. İşte bunlar, Allah’ın, kalplerini mühürlediği ve 
nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. ﴾16 ﴿ [Muhammed, 47/16]

İnananlar, “Keşke bir sûre indirilse!” derler. Fakat hükmü apaçık 
bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince; kalplerinde hastalık 
olanların, ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana bak-
tıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır. ﴾20﴿ İtaat ve güzel bir 
söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince Allah’a verdikleri söze 
bağlı kalsalardı, elbette kendileri için daha iyi olurdu. ﴾21﴿ Demek, 
yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık 
bağlarını koparacaksınız, öyle mi? ﴾22﴿ İşte bunlar, Allah’ın lânet-
leyip, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. ﴾23﴿ Onlar 
Kur’ân’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi 
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var? ﴾24﴿ Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin 
geri dönenleri, şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş, ve kendilerini 
boş ümitlere düşürmüştür. ﴾25﴿
Bu, münafıkların, Allah’ın indirdiğini beğenmeyen kimselere, “Bazı 
işlerde size itaat edeceğiz” demelerindendir. Allah onların gizlice 
konuşmalarını bilir. ﴾26﴿ Melekler, onların yüzlerine ve sırtları-
na vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak? ﴾27﴿ Bu, Allah’ı 
gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri be-
ğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. 
﴾28﴿ Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar Allah’ın, kinlerini ortaya 
çıkarmayacağını mı sandılar? ﴾29﴿ Biz dileseydik, onları sana gös-
terirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun, sen onları, 
konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir. ﴾30﴿ 
Andolsun, içinizden, cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve 
durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. ﴾31﴿ İnkâr 
edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu bel-
li olduktan sonra Peygamber’e karşı gelenler hiçbir şekilde Allah’a 
zarar veremezler. Allah, onların amellerini boşa çıkaracaktır. ﴾32﴿ 
[Muhammed, 47/20-32]

Kitap ehlinden O inkar eden kardeşlerine, “Yemin ederiz ki siz (Me-
dine’den) çıkarılırsanız, muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. 
Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı sa-
vaşılırsa size mutlaka yardım ederiz” diyerek münafıklık yapanlara 
bakmaz mısın? Hâlbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına 
şahitlik eder. ﴾11﴿ Andolsun, eğer (kardeşleri Medine’den) çıkarı-
lırsa, onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa, onlara 
yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile, andolsun mutlaka ar-
kalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez. ﴾12﴿ 
Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah’a karşı duy-
dukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum 
olmaları sebebiyledir. ﴾13﴿ Onlar müstahkem kaleler içinde veya 
duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu hâlde savaşmazlar. Kendi 
aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Hâl-
buki kalpleri darmadağınıktır. Bu, onların akılları ermez bir topluluk 
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olmalarındandır. ﴾14﴿ Onların durumu, kendilerinden az önceki-
lerin (Mekkeli müşriklerin) durumu gibidir. Onlar (Bedir’de) yap-
tıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara (Ahirette de) elem dolu bir 
azap vardır. ﴾15﴿ Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu 
gibidir. Çünkü şeytan insana, “İnkar et” der; insan inkar edince de, 
“Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Al-
lah’tan korkarım” der. ﴾16﴿ Nihayet ikisinin de (azdıranın da azanın 
da) akıbeti, ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin ceza-
sı budur. ﴾17﴿ [Haşr, 59/11-17]

(Münâfıklar), “Allah’a ve peygambere inandık ve itaat ettik” derler. 
Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Hâlbuki 
onlar inanmış değillerdir. ﴾47﴿ Aralarında hüküm vermesi için Al-
lah’a (Kur’ân’a) ve peygambere çağırıldıkları zaman, bir de bakarsın 
ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. ﴾48﴿ [Nûr, 24/47-48]

Münâfıklar sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çı-
kacaklarına dair en ağır bir şekilde Allah’a yemin ettiler. De ki: “Ye-
min etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz Allah 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” ﴾53﴿ “Allah’a itaat edin, 
peygambere itaat edin” de. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yükle-
nen sorumluluğu ancak ona ait; size yüklenen görevin sorumluluğu 
da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. 
Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir. ﴾54﴿ [Nûr, 24/53-54]

(Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde, “Senin, elbette 
Allah’ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz” derler. Allah senin, 
elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah o mü-
nafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. 
﴾1﴿ Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah’ın yolundan çe-
virdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür! ﴾2﴿ Bu, on-
ların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine 
mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. ﴾3﴿ Onları 
gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine ku-
lak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her 
kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan 
sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar! ﴾4﴿ 
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O münafıklara, “Gelin, Allah’ın Resülü sizin için bağışlama dilesin” 
denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük tasla-
yarak uzaklaştıklarını görürsün. ﴾5﴿ Onlara bağışlama dilesen de, 
dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. 
Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. ﴾6﴿ Onlar, 
“Allah Resûlü’nün yanında bulunanlara (muhacirlere) bir şey verme-
yin ki dağılıp gitsinler” diyenlerdir. Hâlbuki göklerin ve yerin hazi-
neleri Allah’ındır. Fakat münafıklar (bunu) anlamazlar. ﴾7﴿ Onlar, 
“Andolsun, eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan 
mutlaka çıkaracaktır” diyorlardı. Hâlbuki asıl üstünlük ancak Al-
lah’ın, Peygamberinin ve mü’minlerindir. Fakat münafıklar (bunu) 
bilmezler. ﴾8﴿ [Münâfikûn, 63/1-8]

Gizlice konuşmaktan menedilip de, menedildikleri şeyi işleyen ve 
günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? 
Sana geldiklerinde Allah’ın seni selamlamadığı selamla selamlıyor-
lar. İçlerinden de, “Söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse 
ya!” diyorlar. Cehennem onlara yeter! Oraya girecekler. Ne kötü va-
rış yeridir orası! ﴾8﴿ [Mücâdele, 58/8]

Allah’ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri gör-
mez misin? Onlar ne sizdendirler, ne de onlardan. Onlar bile bile ya-
lan yere yemin ederler. ﴾14﴿ [Mücâdele, 58/14]

Allah, “Şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz” diye yaz-
mıştır. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. 
﴾21﴿ [Mücâdele, 58/21]

Yine de ki: “İster gönüllü, ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla 
kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz.” ﴾53﴿ 
Harcamalarının kabul edilmesine, yalnızca, Allah’ı ve Resûlünü in-
kar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönül-
süzce harcamaları engel olmuştur. ﴾54﴿ Onların malları ve çocukla-
rı seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında 
azap etmeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını istiyor. ﴾55﴿ Kesin-
likle sizden olduklarına dâir Allah’a yemin ederler. Oysa onlar siz-
den değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluk-
tur. ﴾56﴿ Eğer sığınacak bir yer veya (gizlenecek) mağaralar yahut 
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girilecek bir delik bulsalardı, hemen koşarak oraya kaçarlardı. ﴾57﴿ 
İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendileri-
ne ondan bir pay verilirse, hoşnut olurlar; eğer kendilerine ondan bir 
pay verilmezse, hemen kızarlar. ﴾58﴿ Eğer onlar Allah ve Resûlünün 
kendilerine verdiğine razı olup, “Bize Allah yeter. Lütuf ve ihsanıyla 
Allah ve Resûlü ileride bize yine verir. Biz yalnız Allah’a rağbet eder 
(onun ihsanını ister)iz” deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. 
﴾59﴿ [Tevbe, 9/53-59]

Yine onlardan peygamberi inciten ve “O (her söyleneni dinleyen) bir 
kulaktır” diyen kimseler de vardır. De ki: “O sizin için bir hayır ku-
lağıdır ki Allah’a inanır, mü’minlere inanır (güvenir). İçinizden ina-
nan kimseler için bir rahmettir. Allah’ın Resûlünü incitenler için ise 
elem dolu bir azap vardır.” ﴾61﴿ Sizi razı etmek için, Allah’a yemin 
ederler. Eğer gerçekten mü’min iseler (bilsinler ki), Allah ve Resû-
lü’nü razı etmeleri daha önceliklidir. ﴾62﴿ Allah’a ve Resûlüne karşı 
gelen kimseye, içinde ebedî kalacağı cehennem ateşinin olduğunu 
bilmediler mi? İşte bu, büyük bir rezilliktir. ﴾63﴿ Münafıklar, kalp-
lerinde olan şeyleri, yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir sûrenin 
üzerlerine indirilmesinden çekinirler. De ki: “Siz alay ede durun! Al-
lah, çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır.” ﴾64﴿ Şâyet kendilerine 
(niçin alay ettiklerini) sorsan, “Biz sadece lâfa dalmıştık ve aramızda 
eğleniyorduk”, derler. De ki: “Allah’la, onun âyetleriyle ve peygam-
beriyle mi eğleniyordunuz?” ﴾65﴿ Boşuna özür dilemeyin! Çünkü 
siz, (sözde) iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçiniz-
den (tövbe eden) bir zümreyi affetsek bile, suçlarında ısrar etmeleri 
sebebiyle, diğer bir zümreye azap edeceğiz. ﴾66﴿ Münafık erkekler 
ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerinin benzeridir). Kö-
tülüğü emredip, iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Al-
lah’ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar, fasıkla-
rın ta kendileridir. ﴾67﴿ Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara 
ve kafirlere, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşini vadetti. O, 
onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap 
vardır. ﴾68﴿ (Ey münafıklar!), siz de tıpkı, sizden öncekiler gibisiniz: 
Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar 
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paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin, paylarına 
düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalan-
dınız ve onların daldığı gibi, siz de (dünya zevkine) daldınız. İşte on-
ların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana 
uğrayanların ta kendileridir. ﴾69﴿ Onlara kendilerinden öncekile-
rin; Nûh, Âd ve Semûd kavimlerinin; İbrâhim’in kavminin; Medyen 
halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygam-
berleri onlara apaçık mûcizeler getirmişti. (Ama inanmadılar Allah 
da onları cezalandırdı.) Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi 
ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. ﴾70﴿ [Tevbe, 9/61-70]

Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara kar-
şı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış 
yeridir orası! ﴾73﴿ Bir şey söylemediklerine dair Allah’a yemin edi-
yorlar. Hâlbuki o küfür sözünü söylediler ve (sözde) müslüman ol-
duktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye (peygamberi 
öldürmeye) de yeltendiler. Sırf, Allah ve Resûlü kendi lütfu ile onla-
rı zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse 
kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünya-
da ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yer-
yüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. ﴾74﴿ İçlerinden, “Eğer 
Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz 
ve mutlaka salihlerden oluruz” diye Allah’a söz verenler de vardır. 
﴾75﴿ Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince, onda cimrilik 
ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. ﴾76﴿ Allah’a verdikleri sözü 
tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kalplerine, kendisiyle 
karşılaşacakları güne kadar (sürecek) bir nifak soktu. ﴾77﴿
Allah’ın, içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah’ın 
gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi? ﴾78﴿ Sadakalar husu-
sunda gönüllü bağışta bulunan mü’minlerle, güçlerinin yettiğinden 
başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya; işte 
Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elem dolu bir azap 
vardır. ﴾79﴿ Onlar için ister bağışlanma dile ister dileme (farket-
mez.) Onlar için yetmiş kez bağışlanma dilesen de, Allah onları asla 
affetmeyecektir. Bu, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmiş olmaları 
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sebebiyledir. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez. ﴾80﴿ Allah’ın 
Resûlüne karşı gelerek (sefere çıkmayıp) geri bırakılanlar, oturup 
kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad et-
mek hoşlarına gitmedi ve “Bu sıcakta sefere çıkmayın” dediler. De ki: 
“Cehennemin ateşi daha sıcaktır.” Keşke anlasalardı. ﴾81﴿ Artık ka-
zandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. ﴾82﴿ Eğer 
(bundan böyle) Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür 
de, onlar (sefere) çıkmak için senden izin isterlerse, de ki: “Artık siz 
benimle birlikte ebediyyen çıkmayacak ve benimle birlikte hiçbir 
düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde otu-
rup kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalan (kadın ve çocuk)larla 
birlikte oturun.” ﴾83﴿ Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve 
kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlünü inkâr etti-
ler ve fasık olarak öldüler. ﴾84﴿ Onların malları ve evlatları seni im-
rendirmesin. Allah bunlarla ancak, dünyada kendilerine azap etmeyi 
ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. ﴾85﴿ [Tevbe, 9/73-85]

Çevrenizdeki bedevîlerden birtakım münafıklar vardır. Medine hal-
kından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz 
onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir aza-
ba itileceklerdir. ﴾101﴿ [Tevbe, 9/101]

(Sefere katılmayanlardan) diğer bir kısmı da, Allah’ın emrine bıra-
kılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah 
hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾106﴿ Bir de zararlı 
faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü’minler arasına ay-
rılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanla-
ra üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, “Bizim iyilikten 
başka hiçbir kasdımız yok” diye de mutlaka yemin ederler. Ama Al-
lah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. ﴾107﴿ Onun içinde 
asla namaz kılma. İlk günden temeli takva (Allah’a karşı gelmekten 
sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kubâ mescidi), içinde namaz 
kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar 
vardır. Allah da tertemiz onları sever. ﴾108﴿ Binâsını takva (Allah’a 
karşı gelmekten sakınmak) ve onun rızasını kazanmak temeli üze-
rine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa binasını çökmeye yüz 
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tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehen-
nem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru 
yola erdirmez. ﴾109﴿ Kurmuş oldukları binaları, (ölüp de) kalpleri 
paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalma-
ya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahi-
bidir. ﴾110﴿ [Tevbe, 9/ 106-110]

Medine halkı ve onların çevresinde bulunan bedevîlere, Allah’ın 
Resûlünden geri kalmak, kendi canlarını onun canından üstün tut-
mak yaraşmaz. Çünkü onların, Allah yolunda çektikleri susuzluk, 
yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendirmek üzere bir yere adım atmala-
rı ve düşmana karşı herhangi bir başarı kazanmaları gibi hiçbir olay 
yoktur ki karşılığında kendilerine iyi bir amel (in sevabı) yazılmış 
olmasın. Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını elbette zayi et-
mez. ﴾120﴿ Allah yolunda küçük, büyük bir harcama yapmazlar ve 
bir vadiyi katetmezler ki (bunlar), Allah’ın, yaptıklarının daha güze-
liyle kendilerini mükafatlandırması için hesaplarına yazılmış olma-
sın. ﴾121﴿ [Tevbe, 9/120-121]

Herhangi bir sûre indirildiğinde, içlerinden, (alaylı bir şekilde) “Bu 
hanginizin imanını artırdı?” diyenler olur. İman etmiş olanlara ge-
lince, inen sûre onların imanını artırmıştır. Onlar bunu birbirlerine 
müjdelerler. ﴾124﴿ Kalplerinde hastalık olanların ise, pisliklerine 
pislik katmış (küfürlerini artırmış), böylece kâfir olarak ölüp gitmiş-
lerdir. ﴾125﴿ Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere bela-
ya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler, ne de ibret 
alırlar. ﴾126﴿ Bir sûre indirildi mi, “Sizi bir kimse görüyor mu?” diye 
birbirlerine göz ederler, sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir top-
lum olmalarından dolayı, Allah onların kalplerini çevirmiştir. ﴾127﴿ 
[Tevbe, 9/124-127]

• Medine’de kitap ehli ile olan ilişkiler:

Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamberi) kendi öz oğulla-
rını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte 
onlar inanmazlar. ﴾20﴿ [En’âm, 6/20]
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Ey İsrâiloğulları ! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz 
sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. 
Yalnız benden korkun. ﴾40﴿ Elinizdeki Tevrat’ı tasdik edici olarak 
indirdiğimize (Kur’ân’a) iman edin. Onu inkâr edenlerin ilki olma-
yın. Âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten 
sakının. ﴾41﴿ Hakkı bâtılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. 
﴾42﴿ Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû 
edin. ﴾43﴿ Siz Kitabı (Tevrat’ı) okuyup durduğunuz hâlde, kendi-
nizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? (Yaptığınızın 
çirkinliğini) anlamıyor musunuz? ﴾44﴿ Sabrederek ve namaz kıla-
rak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden 
saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. ﴾45﴿ Onlar, Rablerine kavu-
şacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler. ﴾46﴿ Ey 
İsrâiloğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle 
âleme üstün kıldığımı hatırlayın. ﴾47﴿ Öyle bir günden sakının ki o 
gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden 
herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara yardım da 
edilmez. ﴾48﴿ [Bakara, 2/40-48]

Şimdi, bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içle-
rinden bir takımı, Allah’ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra, 
onu bile bile tahrif ederlerdi. ﴾75﴿ Onlar iman edenlerle karşılaşın-
ca, “İman ettik” derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında da şöyle 
derler: “Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar 
diye mi, Allah’ın (Tevrat’ta) size bildirdiklerini onlara söylüyorsu-
nuz? (Bu kadarcık şeye) akıl erdiremiyor musunuz?” ﴾76﴿ Onlar 
bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vur-
duklarını da. ﴾77﴿ Bunların bir de ümmî takımı vardır; Kitab’ı (Tev-
rat’ı) bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. On-
lar sadece zanda bulunurlar. ﴾78﴿ Vay o kimselere ki elleriyle Kitab’ı 
yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, “Bu, Allah’ın 
katındandır” derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların hâli-
ne! Vay kazandıklarından dolayı onların hâline! ﴾79﴿
Bir de dediler ki: “Bize ateş, sayılı birkaç günden başka asla dokunma-
yacaktır.” Sen onlara de ki: “Siz bunun için Allah’tan söz mü aldınız? 
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-Eğer böyle ise, Allah verdiği sözden dönmez-. Yoksa siz Allah’a karşı 
bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?” ﴾80﴿ [Bakara, 2/75-80]

Kitap ehlinden birçoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, iç-
lerindeki kıskançlıktan ötürü sizi, imanınızdan sonra küfre döndür-
mek isterler. Siz şimdilik, Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye 
kadar affedin, hoşgörün. Şüphesiz Allah, gücü her şeye hakkıyla ye-
tendir. ﴾109﴿ [Bakara, 2/109]

Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar asla 
senden razı olmazlar. De ki: “Allah’ın yolu asıl doğru yoldur.” Sana 
gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, 
bilmiş ol ki Allah’tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı vardır. ﴾120﴿ 
Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar. İşte 
bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana 
uğrayanların ta kendileridir. ﴾121﴿ [Bakara, 2/120-121]

(Yahudiler) “Yahudi olun” ve (Hristiyanlar da) “Hristiyan olun ki 
doğru yolu bulasınız” dediler. De ki: “Hayır, hakka yönelen İbrâ-
him’in dinine uyarız. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.” ﴾135﴿ 
Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’ân’a), İbrâhim, İsmâil, 
İshak, Yâ’kûb ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve Îsâ’ya verilen 
(Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab’lerinden verilene 
iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona 
teslim olmuş kimseleriz.” ﴾136﴿ Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz 
gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar; yüz çevirir-
lerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara kar-
şı seni koruyacaktır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. ﴾137﴿ 
“Biz Allah’ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah’ınkinden daha 
güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz” (deyin). ﴾138﴿ Onlara 
de ki: “Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Hâlbuki O, 
bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, 
sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimse-
leriz.” ﴾139﴿ Yoksa siz, “İbrâhim de, İsmâil de, İshak da, Yâ’kûb ile 
Yakuboğulları da yahudi, ya da hıristiyan idiler” mi diyorsunuz? De 
ki: “Sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” Allah tarafından 
kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? 
Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. ﴾140﴿ [Bakara, 2/135-140]
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Bir takım kendini bilmez insanlar, “Onları (müslümanları) yönel-
mekte oldukları kıbleden çeviren nedir?” diyecekler. De ki: “Doğu 
da, Batı da Allah’ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.” 
﴾142﴿ [Bakara, 2/142]

Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamberi) oğullarını tanı-
dıkları gibi tanırlar. Böyle iken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği 
gizlerler. ﴾146﴿ [Bakara, 2/146]

İsrâiloğullarına sor; biz onlara nice açık mûcizeler verdik. Kendisine 
geldikten sonra kim Allah’ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphe-
siz Allah, cezası pek çetin olandır. ﴾211﴿ [Bakara, 2/211]

Allah’ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldüren-
ler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem 
dolu bir azap ile müjdele. ﴾21﴿ [Âl-i İmrân, 3/21]

Bakalım, kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir 
araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese ka-
zandığı tamamen ödendiği vakit, halleri nice olacaktır. ﴾25﴿ [Âl-i 
İmrân, 3/25]

Hak Rabbindendir. O hâlde sakın şüphe edenlerden olma. ﴾60﴿ Sana 
(gerekli) bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışa-
cak olursa de ki: “Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı 
ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden 
dua edelim de, Allah’ın lanetini (aramızdan) yalan söyleyenlerin 
üstüne atalım.” ﴾61﴿ Şüphesiz bu (Îsâ hakkındaki) gerçek kıssadır. 
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahi-
bidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾62﴿ Eğer yüz çevirirlerse, şüp-
hesiz ki Allah fesat çıkaranları çok iyi bilir. ﴾63﴿ De ki: “Ey kitap 
ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet 
edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimi-
miz kimimizi ilah edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, de-
yin ki: “Şahit olun, biz müslümanlarız.” ﴾64﴿ Ey kitap ehli! İbrâhim 
hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra 
indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? ﴾65﴿ İşte siz böyle kim-
selersiniz! Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya 
hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, 
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siz bilmezsiniz. ﴾66﴿ İbrâhim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat 
o, hanîf (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir müslümandı. Allah’a 
ortak koşanlardan da değildi. ﴾67﴿ Şüphesiz, insanların İbrâhim’e 
en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber (Muham-
med) ve mü’minlerdir. Allah da mü’minlerin dostudur. ﴾68﴿ Kitap 
ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece ken-
dilerini saptırıyorlar fakat farkına varmıyorlar. ﴾69﴿ Ey Kitap ehli! 
(Gerçeğe) şahit olduğunuz hâlde, niçin Allah’ın âyetlerini inkar edi-
yorsunuz? ﴾70﴿ Ey Kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile 
bile gerçeği gizliyorsunuz? ﴾71﴿ Kitap ehlinden bir grup, “Mü’min-
lere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin, 
belki onlar (size bakarak) dönerler” dedi. ﴾72﴿ “Sizin dininize 
uyandan başkasına inanmayın” (dediler). De ki: “Şüphesiz hidayet, 
Allah’ın hidayetidir. Birine, size verilenin benzerinin verilmesinden 
veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden 
ötürü mü (böyle söylüyorsunuz)?” De ki: “Lütuf Allah’ın elindedir. 
Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” 
﴾73﴿ O, rahmetini dilediğine has kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. 
﴾74﴿ Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen, 
onu sana (eksiksiz) iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona 
bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade 
etmez. Bu da onların, “Ümmîlere karşı (yaptıklarımızdan) bize ve-
bal yoktur” demelerinden dolayıdır. Onlar, bile bile Allah’a karşı ya-
lan söylerler. ﴾75﴿ [Âl-i İmrân, 3/60-75]

De ki: “Ey kitab ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah’ın 
âyetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?” ﴾98﴿ De ki: “Ey Kitab ehli! 
(Gerçeği) görüp bildiğiniz hâlde niçin Allah’ın yolunu eğri ve çeliş-
kili göstermeğe yeltenerek inananları Allah’ın yolundan çevirmeye 
kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.” ﴾99﴿ 
[Âl-i İmrân, 3/98-99]

Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, 
kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de inan-
salardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler 
de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. ﴾110﴿ Onlar size eziyetten 
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başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar, size 
arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. ﴾111﴿ 
Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah’ın ve (mü’min) insan-
ların güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır. Onlar 
Allah’ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onları kapladı. Bunun sebe-
bi onların; Allah’ın âyetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız 
yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmekte 
ve (Allah’ın koyduğu) sınırları çiğnemekte oluşları idi. ﴾112﴿ Onla-
rın (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatle-
rinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah’ın âyetlerini okuyan bir 
topluluk da vardır. ﴾113﴿ Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. 
İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirle-
riyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. ﴾114﴿ Onlar ne hayır işler-
lerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmek-
ten sakınanları bilir. ﴾115﴿ [Âl-i İmrân,3/110-115]

Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık delilleri, hikmetli sayfaları 
ve aydınlatıcı kitabı getiren peygamberler de yalanlanmıştı. ﴾184﴿ 
[Âl-i İmrân,3/184]

Kendilerine Kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? 
Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyor-
lar. ﴾44﴿ Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost 
olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter. ﴾45﴿ Yahudilerden öy-
leleri var ki (kelimeleri yerlerinden kaydırıp) tahrif ederek onları an-
lamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak 
“İşittik, karşı geldik”, “İşit, işitmez olası!” “Râ’inâ” derler. Hâlbuki 
onlar, “İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize bak” deselerdi bu kendileri 
için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini 
lânetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. ﴾46﴿ Ey kendilerine 
kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden, yahut 
Cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden, yanı-
nızda bulunanı (Tevrat’ı) doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba 
(Kur’ân’a) iman edin. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecektir. ﴾47﴿ 
[Nisâ, 4/44-47]
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Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah diledi-
ğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez. ﴾49﴿ Bak 
Allah’a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu 
yeter. ﴾50﴿ Kendilerine Kitap’tan bir nasip verilmiş olanları gör-
müyor musun? Onlar “cibt”e ve “tâğut”a inanıyorlar. İnkar eden-
ler için de, “Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır” diyor-
lar. ﴾51﴿ Onlar, Allah’ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet 
ederse, artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. ﴾52﴿ Yoksa onların 
hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa, insanlara bir zerre bile 
vermezler. ﴾53﴿ Yoksa, insanları; Allah’ın lütfundan kendilerine 
verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz, İbrâhim aile-
sine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık 
da vermiştik. ﴾54﴿ Böylece onlardan kimi ona iman etti, kimi de 
sırt çevirdi. (O iman etmeyenlere) çılgın ateş olarak cehennem ye-
ter. ﴾55﴿ [Nisâ, 4/49-55]

Kitap ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. 
(Buna şaşma!) Mûsâ’dan, bundan daha büyüğünü istemişler ve “Al-
lah’ı bize açıkça göster” demişlerdi. Böylece zulümleri sebebiyle onları 
yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından 
(tuttular) buzağıyı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Mûsâ’ya apa-
çık bir güç ve yetki verdik. ﴾153﴿ Verdikleri sağlam söz(ü yerine getir-
memeleri) sebebiyle “Tûr”u üzerlerine kaldırdık ve onlara, “Tevazu ile 
kapıdan girin” dedik. Yine onlara, “Cumartesi (yasakları) konusunda 
haddi aşmayın” dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. ﴾154﴿ Ver-
dikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah’ın âyetlerini inkar etmele-
rinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve “kalplerimiz 
muhafazalıdır” demelerinden dolayı (başlarına türlü belalar verdik. 
Onların kalpleri muhafazalı değildir), tam aksine inkarları sebebiyle 
Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Pek azı müstesna artık onlar 
inanmazlar. ﴾155﴿ Bir de inkarlarından ve Meryem’e büyük bir iftira 
atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryemoğlu Îsâ Mesih’i 
öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öl-
dürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hak-
kında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. 
O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin 
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olarak öldürmediler. ﴾156-157﴿ Fakat Allah onu kendisine yükselt-
miştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾158﴿ 
Kitab ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce, ona (Îsâ’ya) 
iman edecek olmasın. Kıyamet günü o (Îsâ) onların aleyhine şahit 
olacaktır. ﴾159﴿ Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Al-
lah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu hâlde faiz 
almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden 
kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık.
İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. ﴾160-161﴿ Fakat 
onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü’minler, sana indirilene ve 
senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı veren-
ler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir 
mükâfat vereceğiz. ﴾162﴿ [Nisâ, 4/153-162]

O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çı-
karandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalele-
rinin, kendilerini Allah’tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah‘ın 
emri onlara ummadıkları yerden geldi. O, yüreklerine korku düşür-
dü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü’minlerin elleriy-
le yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri ibret alın. ﴾2﴿ Eğer Allah, onlar 
hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine 
dünyada azap edecekti. Ahirette ise, onlar için cehennem azabı var-
dır. ﴾3﴿ Bu, onların Allah’a ve Resülüne karşı gelmeleri sebebiyledir. 
Kim Allah’a karşı gelirse bilsin ki Allah’ın azabı şiddetlidir. ﴾4﴿ (Sa-
vaş gereği,) hurma ağaçlarından her neyi kestiniz, yahut (kesmeyip) 
kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah’ın izniyledir. Bu da fa-
sıkları rezil etmesi içindir. ﴾5﴿ Onların mallarından Allah’ın, sava-
şılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz, at ya da deve 
koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah, peygamberlerini, dilediği kimse-
lerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah’ın her şeye hakkıyla gücü 
yeter. ﴾6﴿ [Haşr, 59/2-6]

Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. O, kitabı-
nızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklı-
yor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir 
kitap (Kur’ân) gelmiştir. ﴾15﴿ [Mâide, 5/15]
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(Bir de) yahudiler ve hıristiyanlar, “Biz Allah’ın oğulları ve sevgili 
kullarıyız” dediler. De ki: “Öyleyse (Allah) size neden günahlarınız 
sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşer-
siniz.” (Allah) dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, ye-
rin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah’ındır. 
Dönüş de ancak onadır. ﴾18﴿ Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası 
kesildiği bir sırada “Bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi, ne de 
bir uyarıcı” demeyesiniz diye, işte size (hakikatı) açıklayan elçimiz 
(Muhammed) geldi. (Evet,) size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. 
Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. ﴾19﴿ [Mâide, 5/18-19]

Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de (nefsine uyarak) onu 
öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu. ﴾30﴿ Nihayet Allah, ona 
kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için 
yeri eşeleyen bir karga gönderdi. “Yazıklar olsun bana! Şu karga ka-
dar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben?” dedi. 
Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. ﴾31﴿ [Mâide, 5/30-31]

Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları hâlde ağızlarıyla “İnandık” 
diyenler (münafıklar) ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üz-
mesin. Onlar, (Yahudiler) yalan uydurmak için (seni) dinlerler, sana 
gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin (ifade içinde-
ki) yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler: “Eğer 
size şu hüküm verilirse onu tutun. O verilmezse sakının.” Allah ki-
min azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah’a karşı 
hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah’ın kalplerini temizlemeyi iste-
mediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahirette ise yine 
onlara büyük bir azap vardır. ﴾41﴿ Onlar, yalanı çok dinleyen, hara-
mı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, 
ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla 
hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adalet-
le hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları sever. ﴾42﴿ Yanlarında 
içinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni 
hakem yapıyorlar, sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz 
çeviriyorlar? İşte onlar (kendi kitaplarına da, sana da) inanmış de-
ğillerdir. ﴾43﴿ Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir 
nur vardır. (Allah’a) teslim olmuş nebiler onunla yahudilere hüküm 
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verirlerdi. Kendilerini Rabb’e adamış kimseler ile âlimler de öylece 
hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah’ın kitabını korumakla görevlen-
dirilmişlerdi. Onlar Tevrat’ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu hâlde 
siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve âyetlerimi az bir 
karşılığa değişmeyin. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirle-
rin ta kendileridir. ﴾44﴿ Onda (Tevrat’ta) üzerlerine şunu da yazdık: 
Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edi-
lir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına 
sayarsa o, kendisi için keffaret olur. Allah’ın indirdiği ile hükmetme-
yenler zalimlerin ta kendileridir. ﴾45﴿ [Mâide, 5/41-45]

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dini-
nizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. 
Eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının. ﴾57﴿ Siz na-
maza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu 
şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. ﴾58﴿ 
De ki: “Ey kitap ehli! Sadece Allah’a, bize indirilene ve daha önce 
indirilmiş olan (ilahî kitap)lara inandığımızdan ve çoğunuzun da 
fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz.” ﴾59﴿ De ki: 
“Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim 
mi? Onlar, Allah’ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden may-
munlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimse-
lerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha 
çok sapmışlardır.” ﴾60﴿ [Yanınıza) küfürle girip yine (yanınızdan) 
küfürle çıktıkları hâlde size geldiklerinde “İnandık” dediler. Allah 
onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir. ﴾61﴿ Onlardan ço-
ğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıkla-
rını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür! ﴾62﴿ Bunları, din 
adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sa-
kındırsalardı ya! Yapmakta oldukları şey ne kötüdür! ﴾63﴿ Bir de Ya-
hudiler, “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Söylediklerinden ötürü kendi 
elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Hayır, onun iki eli de açıktır, 
dilediği gibi verir. Andolsun, sana Rabbinden indirilen (Kur’ân) on-
lardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların ara-
sına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş 
için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde 
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bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez. ﴾64﴿ 
Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah’a karşı gelmekten sakınsalardı, 
muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları Naim cennetleri-
ne koyardık. ﴾65﴿ [Mâide, 5/57-65]

De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni 
(Kur’ân’ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.” Andolsun ki 
sana Rabbinden indirilen bu Kur’ân onlardan çoğunun taşkınlık ve 
küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler toplumu için üzülme. ﴾68﴿ 
[Mâide, 5/68]

De ki: “Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitme-
yin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan 
da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın.” ﴾77﴿ İsrâiloğul-
larından inkar edenler, Dâvûd ve Meryemoğlu Îsâ diliyle lanetlendi. 
Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüy-
dü. ﴾78﴿ İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirme-
ye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü! ﴾79﴿ Onlardan 
birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun 
ki kendileri için önceden (ahirete) gönderdikleri şey; Allah’ın onlara 
gazap etmesi ne kötüdür! Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar. ﴾80﴿ 
Eğer Allah’a, Peygamber’e ve ona indirilene (Kur’ân’a) inanıyor olsa-
lardı onları (müşrikleri) dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu 
fasık kimselerdir. ﴾81﴿ (Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık 
etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah’a 
ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sev-
gi bakımından en yakınının da “Biz hıristiyanlarız” diyenler oldu-
ğunu mutlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler 
vardır. Onlar büyüklük de taslamazlar. ﴾82﴿ Peygamber’e indirileni 
(Kur’ân’ı) dinledikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı gözle-
rinin yaşla dolup taştığını görürsün. “Ey Rabbimiz! İnandık. Artık 
bizi şahitlerle (Muhammed’in ümmeti) ile beraber yaz” derler. ﴾83﴿ 
“Rabbimizin, bizi salihler topluluğuyla beraber (cennete) koymasını 
umarken, Allah’a ve bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım?” ﴾84﴿ 
Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara, devamlı kalacakları, içinden 
ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi. İşte bu, iyilik yapan-
ların mükafatıdır. ﴾85﴿ [Mâide, 5/77-85]
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Yahudiler, “Üzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hristiyanlar ise, “Îsâ 
Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri 
(gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce in-
kar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahret-
sin. Nasıl da haktan çevriliyorlar! ﴾30﴿ [Yahudiler) Allah’ı bırakıp, 
hahamlarını; (hırıstiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i 
rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle 
emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak 
koştukları her şeyden uzaktır. ﴾31﴿ [Tevbe, 9/30-31]

• Bedir gazvesi:

Onlar, çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak 
derme çatma bir ordudur. ﴾11﴿ [Sâd, 38/11]

Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı 
gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. ﴾190﴿ Onları nere-
de yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) siz 
de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. 
Yalnız, Mescid-i Harâm yanında, onlar sizinle savaşmadıkça, siz de 
onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa (siz de onlarla savaşın) onla-
rı öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir. ﴾191﴿ Eğer onlar (savaştan ve 
küfürden) vazgeçerlerse, (şunu iyi bilin ki) Allah çok bağışlayandır, 
çok merhamet edendir. ﴾192﴿ Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya 
ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşma-
ya son verecek olurlarsa, artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır. 
﴾193﴿ Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler (saygı gösterilme-
si gereken şeyler) kısas kuralına tabidir. O hâlde kim size saldırırsa, 
size saldırdığı gibi siz de ona saldırın, (fakat ileri gitmeyin). Allah’a 
karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah kendine karşı gelmekten 
sakınanlarla beraberdir. ﴾194﴿ [Bakara, 2/190-194]

Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: “O ayda savaş büyük 
bir günahtır. Allah’ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mes-
cid-i Harâm’ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak 
Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öl-
dürmekten daha büyüktür. Onlar, güç yetirebilseler, sizi dininizden 
döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim 
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dininden döner de kafir olarak ölürse öylelerin bütün yapıp ettikle-
ri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir, 
orada sürekli kalacaklardır. ﴾217﴿ İman edenler, hicret edenler, Al-
lah yolunda cihad edenler; şüphesiz bunlar Allah’ın rahmetini umar-
lar. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. ﴾218﴿ [Bakara, 
2/217-218]

Nasıl ki Rabbin seni hak uğruna (savaşmak üzere) evinden çıkarmış-
tı. Mü’minlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle isteksizlerdi. ﴾5﴿ 
Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra, sanki göz göre göre ölüme sü-
rülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı. ﴾6﴿ Hani Allah 
size iki taifeden birini, o sizindir diye va’dediyordu. Siz de güçsüz 
olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı mey-
dana çıkarmak ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. ﴾7﴿ Bu, suçlu-
lar hoşlanmasa da Allah’ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan 
kaldırması içindi ﴾8﴿ Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyor-
dunuz. O da, “Ben size ard arda bin melekle yardım ediyorum” diye 
cevap vermişti. ﴾9﴿ Allah bunu, sadece bir müjde olsun ve onunla 
kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa yardım ancak Allah katın-
dandır. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sa-
hibidir. ﴾10﴿ Hani (Allah) kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi 
hafif bir uykuya daldırıyor; sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvese-
sini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastır-
mak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. ﴾11﴿ Hani Rabbin 
meleklere, “Ben sizinle beraberim. İman edenlere sebat verin. Ben 
kafirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üs-
tüne. Vurun, onların bütün parmaklarına” diye vahyediyordu. ﴾12﴿ 
Bu, onların Allah’a ve Resûlüne karşı gelmelerindendir. Her kim de 
Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse bilsin ki Allah’ın cezası şiddetlidir. 
﴾13﴿ İşte şimdi siz tadın onu! Kafirlere bir de cehennem azabı var-
dır. ﴾14﴿ Ey iman edenler. Savaş düzeninde iken kafirlerle karşılaş-
tığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin (savaştan kaçmayın). 
﴾15﴿ Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme, ya da diğer 
bir birliğe katılmak durumu hariç- böyle bir günde her kim onlara 
arkasını dönerse mutlaka o, Allah’ın gazabına uğramış olur. Onun 
varacağı yer de cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. ﴾16﴿ 
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(Savaşta) onları siz öldürmediniz fakat Allah onları öldürdü. Attığın 
zaman da sen atmadın fakat Allah attı. Mü’minleri, tarafından güzel 
bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla 
işitendir, hakkıyla bilendir. ﴾17﴿ İşte durum bu: (Allah mü’minleri 
güzel bir şekilde dener), bir de Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşü-
rendir. ﴾18﴿ (Ey inkarcılar!) Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih gel-
di. Eğer (peygambere karşı gelmekten) vazgeçerseniz bu sizin için 
daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile toplu-
luğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah mü’minlerle beraberdir. 
﴾19﴿ [Enfâl, 8/5-19]

Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mut-
laka Allah’a, Peygamber’e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara 
ve yolculara aittir. Eğer Allah’a; hak ile batılın birbirinden ayrıldığı 
gün, (yani) iki ordunun (Bedir’de) karşılaştığı gün kulumuza indir-
diklerimize inandıysanız (bunu böyle bilin). Allah her şeye hakkıyla 
gücü yetendir. ﴾41﴿ Hani siz vadinin (Medine’ye) yakın tarafında; 
onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. (Onlar sayıca siz-
den öylesine fazla idi ki), şâyet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız 
(durumu fark edince) sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz (Savaşa ya-
naşmazdınız). Fakat Allah, olacak bir işi (mü’minlerin zaferini) ger-
çekleştirmek için böyle yaptı ki ölen açık bir delille ölsün, yaşayan 
da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah, elbette hakkıyla işitendir, 
hakkıyla bilendir. ﴾42﴿ Hani Allah sana onları uykunda az göste-
riyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdiniz ve o iş 
hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah (sizi bunlardan) kur-
tardı. Çünkü o, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. 
﴾43﴿ Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi 
de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah, olacak bir işi gerçekleştir-
sin. Bütün işler Allah’a döndürülür. ﴾44﴿ Ey iman edenler! (Savaş 
için) bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çok 
anın ki kurtuluşa eresiniz. ﴾45﴿ Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve 
birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz el-
den gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. ﴾46﴿ 
Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) Allah 
yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (Mekke müşrikleri) 
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gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. ﴾47﴿ Hani şey-
tan onlara yaptıklarını süslemiş ve, “Bu gün artık insanlardan size 
galip gelecek (kimse) yok, mutlaka ben de size yardımcıyım.” demiş-
ti. Fakat iki taraf (savaş alanında) yüz yüze gelince (şeytan), gerisin 
geriye dönüp, “Ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğiniz 
şeyler (melekler) görüyorum. Ben Allah’tan korkarım. Allah, cezası 
çetin olandır” demişti. ﴾48﴿ Hani münafıklar ve kalplerinde hasta-
lık bulunan kimseler, “Bunları dinleri aldatmış” diyorlardı. Hâlbuki 
kim Allah’a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, 
hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾49﴿ Melekler, kafirlerin yüzlerine ve 
artlarına vura vura ve “haydi tadın yangın azabını” diyerek canlarını 
alırken bir görseydin. ﴾50﴿ (Ey kafirler!) Bu, sizin ellerinizin önce-
den yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. 
﴾51﴿ Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin 
durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkar etmişler, Allah da kendi-
lerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuv-
vetlidir, azabı çetin olandır. ﴾52﴿ Bunun sebebi şudur: Bir toplum 
kendilerinde bulunan (iyi davranışlar)ı değiştirmedikçe Allah onla-
ra verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işiten-
dir, hakkıyla bilendir. ﴾53﴿ Bunların durumu, tıpkı Firavun ailesi 
ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin âyetlerini 
yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Fi-
ravun ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi. ﴾54﴿ 
[Enfâl, 8/41-54]

Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedik-
çe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfea-
tini istiyorsunuz, hâlbuki Allah ahireti (kazanmanızı) istiyor. Allah 
mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾67﴿ Eğer Al-
lah’ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şey (fidye) 
den dolayı size büyük bir azap dokunurdu. ﴾68﴿ Artık elde ettiği-
niz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah’a karşı gelmekten 
sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 
﴾69﴿ Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere söyle: Eğer Allah kalpleri-
nizde (iman, ihlâs, iyi niyet gibi) bir hayır (olduğunu) bilirse sizden 
alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah çok 
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bağışlayandır, çok merhamet edendir. ﴾70﴿ Eğer sana hainlik etmek 
isterlerse (bil ki) onlar daha önce Allah’a da hainlik etmişlerdi de Al-
lah onlara karşı (sana) imkan vermişti. Allah hakkıyla bilendir, hü-
küm ve hikmet sahibidir. ﴾71﴿ [Enfâl, 8/67-71]

Şüphesiz, karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır: 
Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Öteki ise kâfirdi. (Onları) 
göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini 
yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette ibret 
vardır. ﴾13﴿ [Âl-i İmrân, 3/13]

Andolsun, siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir’de yardım et-
mişti. O hâlde Allah’a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. 
﴾123﴿ Hani sen mü’minlere, “Rabbinizin, indirilmiş üç bin melek ile 
yardım etmesi size yetmez mi?” diyordun. ﴾124﴿ Evet, sabrettiğiniz 
ve Allah’a karşı gelmekten sakındığınız takdirde; onlar ansızın üze-
rinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım eder. 
﴾125﴿ Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla 
yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm 
ve hikmet sahibi Allah katındadır. ﴾126﴿ Bir de Allah bunu, inkar 
edenlerden bir kısmını helak etsin veya perişan etsin de umutsuz ola-
rak dönüp gitsinler diye yaptı. ﴾127﴿ Bu işte senin yapacağın bir şey 
yoktur. Allah, ya tövbelerini kabul edip onları affeder, ya da zalim ol-
duklarından dolayı onlara azap eder. ﴾128﴿ [Âl-i İmrân, 3/123-128]

Kendilerine savaş açılan müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle 
cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeğe 
gücü yeter. ﴾39﴿ [Hac, 22/39]

• Uhud gazvesi:

Şüphe yok ki inkar edenler mallarını (insanları) Allah yolundan alı-
koymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara 
bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. İnkar edenler 
toplanıp cehenneme sürüleceklerdir. ﴾36﴿ Allah, pis olanı temizden 
ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehenne-
me koymak için böyle yapar. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendi-
leridir. ﴾37﴿ Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle: Eğer (iman edip, 
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düşmanlık ve savaştan) vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. 
Eğer (düşmanlık ve savaşa) dönerlerse, öncekilere uygulanan ilahî 
kanun devam etmiş olacaktır. ﴾38﴿ Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve 
din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfür-
den) vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla 
görendir. ﴾39﴿ Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. 
O ne güzel dosttur, O ne güzel yardımcıdır! ﴾40﴿ [Enfâl, 8/36-40]

Hani sen mü’minleri (Uhud’da) savaş mevzilerine yerleştirmek için, 
sabah erken ailenden (evinden) ayrılmıştın. Allah, hakkıyla işitendir, 
hakkıyla bilendir. ﴾121﴿ Hani sizden iki takım (paniğe kapılarak) çö-
zülmeye yüz tutmuştu. Hâlbuki Allah onların yardımcısı idi. Mü’min-
ler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler. ﴾122﴿ Andolsun, siz son derece 
güçsüz iken Allah size Bedir’de yardım etmişti. O hâlde Allah’a karşı 
gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. ﴾123﴿ Hani sen mü’minle-
re, “Rabbinizin, indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi size yetmez 
mi?” diyordun. ﴾124﴿ Evet, sabrettiğiniz ve Allah’a karşı gelmekten 
sakındığınız takdirde; onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz 
nişanlı beş bin melekle size yardım eder. ﴾125﴿ Allah, bunu size sırf 
bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve 
zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katında-
dır. ﴾126﴿ Bir de Allah bunu, inkar edenlerden bir kısmını helak et-
sin veya perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye yaptı. 
﴾127﴿ Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Allah, ya tövbelerini 
kabul edip onları affeder, ya da zalim olduklarından dolayı onlara 
azap eder. ﴾128﴿ Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah’ındır. O 
dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah, çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir. ﴾129﴿ Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak 
faiz yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. 
﴾130﴿ Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. ﴾131﴿ Allah’a ve 
Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. ﴾132﴿ Rabbinizin 
bağışına, ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah’a karşı gel-
mekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. ﴾133﴿ 
Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini ye-
nenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. ﴾134﴿ Yine 
onlar, çirkin bir iş yaptıkları, yahut nefislerine zulmettikleri zaman 
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Allah’ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler -ki 
Allah’tan başka günahları kim bağışlar- ve bile bile, işledikleri (gü-
nah) üzerinde ısrar etmeyenlerdir. ﴾135﴿ İşte onların mükafatı Ra-
b’leri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki 
orada ebedi kalacaklardır. (Allah yolunda) çalışanların mükafatı ne 
güzeldir! ﴾136﴿ Sizden önce(ki milletlerin başından) nice olaylar ge-
lip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun 
nasıl olduğunu bir görün. ﴾137﴿ Bu (Kur’ân), insanlar için bir açıkla-
ma, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. 
﴾138﴿ Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş 
kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz. ﴾139﴿ Eğer siz (Uhud’da) bir 
yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da (Müşrikler de Bedir’de) ben-
zeri bir yara almıştı. İşte (iyi veya kötü) günleri insanlar arasında 
(böyle) döndürür dururuz. (Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler 
gösteririz, bazen öbürüne.) Allah, sizden iman edenleri ayırt etmek, 
sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah, zalimleri sevmez. 
﴾140﴿ Bir de Allah, iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları 
mahvetmek için böyle yapar. ﴾141﴿ Yoksa siz; Allah, içinizden cihad 
edenleri (sınayıp) ayırt etmeden ve yine sabredenleri (sınayıp) ayırt 
etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? ﴾142﴿ Andolsun, siz 
ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. İşte onu gör-
dünüz ama bakıp duruyorsunuz. ﴾143﴿ Muhammed ancak bir pey-
gamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o 
ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? 
Kim gerisin geriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah şükre-
denleri mükafatlandıracaktır. ﴾144﴿ Hiçbir kimse Allah’ın izni ol-
madan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya 
menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını 
isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. 
﴾145﴿ Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah 
dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadı-
lar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. 
﴾146﴿ Onların sözleri ancak, “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işi-
mizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam 
tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et” demekten ibaretti. ﴾147﴿ 
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Allah da onlara hem dünya nimetini, hem de ahiretin güzel mükafatı-
nı verdi. Allah güzel davrananları sever. ﴾148﴿ Ey iman edenler! Siz 
eğer kâfir olanlara uyarsanız sizi gerisin geriye (küfre) çevirirler de 
büsbütün hüsrana uğrarsınız. ﴾149﴿ Hayır! Yalnız Allah yardımcı-
nızdır. O, yardımcıların en hayırlısıdır. ﴾150﴿ Hakkında hiçbir delil 
indirmediği şeyleri Allah’a ortak koştuklarından dolayı; inkâr eden-
lerin kalplerine korku salacağız. Barınakları da cehennemdir. Zalim-
lerin kalacakları yer ne kötüdür. ﴾151﴿ Andolsun, Allah, izniyle, onla-
rı (müşrikleri) kırıp geçirdiğiniz sırada size olan vadini gerçekleştirdi. 
Nihayet sevdiğiniz şeyi (zaferi) size gösterdikten sonra, za’f gösterdi-
niz. (Peygamber’in verdiği) emir konusunda tartıştınız ve emre karşı 
geldiniz. İçinizden dünyayı isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de. 
Sonra sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi. (Kaçıp hezimete 
uğradınız. Buna rağmen) sizi bağışladı. Allah mü’minlere karşı çok 
lütufkârdır. ﴾152﴿ Peygamber, arkanızdan sizi çağırırken siz durma-
dan dağa yukarı kaçıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bundan 
dolayı Allah, size keder üstüne keder verdi ki (bu durumlara alışası-
nız ve daha sonra) elinizden gidene, ve başınıza gelene üzülmeyesi-
niz. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. ﴾153﴿ Sonra o ke-
derin ardından (Allah) üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen 
bir güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısı-
na düşmüştü. Allah’a karşı câhiliye zannı gibi gerçek dışı zanda bulu-
nuyorlar; “Bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok” diyorlardı. De ki: “Bü-
tün iş, Allah’ındır.” Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde 
saklıyorlar ve diyorlar ki: “Bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı 
burada öldürülmezdik.” De ki: “Evlerinizde dahi olsaydınız, üzerleri-
ne öldürülmesi yazılmış bulunanlar mutlaka yatacakları (öldürüle-
cekleri) yerlere çıkıp gideceklerdi. Allah bunu göğüslerinizdekini 
denemek, kalplerinizdekini arındırmak için yaptı. Allah göğüslerin 
özünü (kalplerde olanı) bilir.” ﴾154﴿ İki topluluğun karşılaştığı gün, 
içinizden yüz çevirip kaçanları, şeytan ancak yaptıkları bazı hatalar-
dan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları affet-
ti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, halimdir (hemen cezalandır-
maz, mühlet verir). ﴾155﴿ Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya 
savaşa çıktığında onlar hakkında, “Onlar bizim yanımızda olsalardı 
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ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi” diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah 
bunu (bu düşünceyi) onların kalplerine bir hasret (yarası) olarak koy-
du. Allah yaşatır ve öldürür. Allah, yaptıklarınızı görmektedir. ﴾156﴿ 
Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’ın ba-
ğışlaması ve rahmeti onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha 
hayırlıdır. ﴾157﴿ Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de, Allah’ın hu-
zurunda toplanacaksınız. ﴾158﴿ Allah’ın rahmeti sayesinde sen onla-
ra karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar 
senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için 
Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere 
de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp gü-
ven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. ﴾159﴿ Allah size yar-
dım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan 
sonra size kim yardım edebilir? Mü’minler ancak Allah’a tevekkül 
etsinler. ﴾160﴿ Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünü-
lemez. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü, hıyanet ettiği şeyle birlikte 
gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığı-
nın karşılığı tastamam ödenir. ﴾161﴿ Allah’ın rızasına uyan kimse, 
Allah’ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi 
midir? O ne kötü varılacak yerdir! ﴾162﴿ Onlar (insanlar) Allah’ın 
katında derece derecedirler. Allah, onların yaptıklarını görmektedir. 
﴾163﴿ Andolsun, Allah, mü’minlere kendi içlerinden; onlara âyetleri-
ni okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğre-
ten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa 
onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. ﴾164﴿ Onların 
(müşriklerin) başına (Bedir’de) iki mislini getirdiğiniz bir musibet 
(Uhud’da) sizin başınıza geldiğinde, “Bu nereden başımıza geldi?” 
dediniz, öyle mi? De ki: “O (musibet), kendinizdendir.” Şüphesiz Al-
lah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter. ﴾165﴿ İki topluluğun (ordunun) 
karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah’ın izniyledir. Bu da 
mü’minleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi 
içindi.Onlara (münafıklara), “Gelin, Allah yolunda savaşın veya sa-
vunmaya geçin” denildi de onlar, “Eğer savaşmayı bilseydik, arkanız-
dan gelirdik” dediler. Onlar o gün, imandan çok küfre yakın idiler. 
Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah, içlerinde 
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gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. ﴾166-167﴿ (Onlar), kendileri 
oturup kaldıkları hâlde kardeşleri için, “Eğer bize uysalardı öldürül-
mezlerdi” diyen kimselerdir. De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz 
kendinizden ölümü savın.” ﴾168﴿ Allah yolunda öldürülenleri sakın 
ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler,Rableri katında Allah’ın, lütfun-
dan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırıl-
maktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit ol-
mamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların 
üzülmeyeceklerine sevinirler. ﴾169-170﴿ (Şehitler) Allah’ın nimeti-
ne, keremine ve Allah’ın, mü’minlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevi-
nirler. ﴾171﴿ Onlar yaralandıktan sonra Allah’ın ve Peygamberinin 
davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere 
ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. 
﴾172﴿ Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, “İnsanlar size karşı 
ordu toplamışlar, onlardan korkun” dediklerinde, bu söz onların ima-
nını artırdı ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” dediler. ﴾173﴿ 
Bundan dolayı Allah’tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fena-
lık dokunmadan geri döndüler ve Allah’ın rızasına uydular. Allah, bü-
yük lütuf sahibidir. ﴾174﴿ O şeytan sizi ancak kendi dostlarından 
korkutuyor. Onlardan korkmayın, eğer mü’min iseniz, benden kor-
kun. ﴾175﴿ [Âl-i İmrân, 3/121-175]

• Hendek gazvesi:

Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani (düş-
man) ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve 
göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla 
görmektedir. ﴾9﴿ Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt ta-
rafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gel-
mişti. Siz de Allah’a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. ﴾10﴿ İşte 
orada mü’minler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar. ﴾11﴿ 
Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, “Allah ve Resü-
lü bize ancak aldatmak için vaadde bulunmuşlar” diyorlardı. ﴾12﴿ 
Hani onlardan bir grup, “Ey Yesrib (Medine) halkı! Sizin burada 
durmak imkanınız yok. Haydi geri dönün” demişti. Onlardan bir 
başka grup da, “Evlerimiz açık (korumasız)” diyerek Peygamberden 
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izin istiyorlardı. Oysa evleri açık (korumasız) değildi. Onlar sadece 
kaçmak istiyorlardı. ﴾13﴿ Eğer Medine’nin her tarafından üzerleri-
ne gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka 
yaparlardı; o konuda fazla gecikmezlerdi. ﴾14﴿ Andolsun ki onlar, 
daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah’a söz vermişler-
di. Allah’a verilen söz ise sorumluluğu gerektirir. ﴾15﴿ De ki: “Eğer 
siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla 
fayda vermeyecektir. O takdirde bile (hayatın zevklerinden) pek az 
yararlandırılırsınız.” ﴾16﴿ De ki: “Eğer Allah size bir kötülük di-
lese, sizi Allah’tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese 
buna engel olacak kimdir?” Onlar kendilerine Allah’tan başka hiçbir 
dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar. ﴾17﴿ Şüphesiz Allah içinizden, 
savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine, “Bize gelin” diyenleri biliyor. 
Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğin-
de ise, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek 
sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimete karşı aşırı 
düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman 
etmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah’a ko-
laydır. ﴾18-19﴿ Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düş-
man birlikleri (bir daha) gelecek olsa, isterler ki (çölde) bedevilerin 
arasında bulunsunlar da size dair haberleri (gidip gelenlerden) sor-
sunlar. İçinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı. ﴾20﴿ Andolsun, 
Allah’ın Resülünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı 
uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. ﴾21﴿ 
Mü’minler düşman birliklerini görünce, “İşte bu Allah’ın ve Resü-
lünün bize vaad ettiği şeydir. Allah ve Resülü doğru söylemişlerdir” 
dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. 
﴾22﴿ Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki Allah’a verdikleri söze 
sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş-
tir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Ver-
dikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. ﴾23﴿ Bunun böyle olması Al-
lah’ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse 
münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi için-
dir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. ﴾24﴿ 
Allah inkar edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri 
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çevirdi. Allah, savaşta mü’minlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mut-
lak güç sahibidir. ﴾25﴿ Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım 
edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz 
onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. ﴾26﴿ 
Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak 
basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü ye-
tendir. ﴾27﴿ [Ahzâb, 33/9-27]

• İfk hadisesi:

Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. 
Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık âyetler indirdik. ﴾1﴿ Zina 
eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Al-
lah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin koymuş olduğu 
hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’min-
lerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. ﴾2﴿ 
Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah’a ortak koşan bir kadınla 
evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah’a ortak ko-
şan bir erkek evlenir. Bu mü’minlere haram kılınmıştır. ﴾3﴿ Namuslu 
kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen 
değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar 
fâsık kimselerdir. ﴾4﴿ Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar 
müstesna. Çünkü Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 
﴾5﴿ Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olma-
yanlara gelince, onların her birinin şahitliği; kendisinin doğru söyle-
yenlerden olduğuna dair, Allah adına dört defa yemin ederek şahitlik 
etmesi, beşinci defada da; eğer yalancılardan ise, Allah’ın lanetinin 
kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. ﴾6-7﴿ Kocasının 
yalancılardan olduğuna dair Allah’ı dört defa şahit getirmesi (Allah 
adına yemin etmesi), beşinci defada da eğer kocası doğru söyleyenler-
den ise Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi, kadından 
cezayı kaldırır. ﴾8-9﴿ Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve 
Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı hâliniz 
nice olurdu? ﴾10﴿ O ağır iftirayı uyduranlar, sizin içinizden bir güruh-
tur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için 
bir hayırdır. Onlardan her biri için, işledikleri günahın cezası vardır. 
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İçlerinden (elebaşılık ederek) o günahın büyüğünü üstlenen için ise 
ağır bir azap vardır. ﴾11﴿ Bu iftirayı işittiğiniz zaman, iman eden erkek 
ve kadınlar, kendi (din kardeş)leri hakkında iyi zan besleyip de, “Bu 
apaçık bir iftiradır” deselerdi ya! ﴾12﴿ Onlar (iftiracılar) bu iddiala-
rına dair dört şahit getirselerdi ya! Madem ki şahit getirmediler; işte 
onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir. ﴾13﴿ Eğer size dünya 
ve ahirette Allah’ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu if-
tiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu! ﴾14﴿ Hani o 
iftirayı dilden dile dolaştırıyor; hakkında hiçbir bilginiz olmayan şey-
leri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Hâl-
buki bu, Allah katında büyük bir günahtır. ﴾15﴿ Bu iftirayı işittiğiniz 
vakit, “Böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksiklik-
lerden uzak tutarız Allah’ım! Bu çok büyük bir iftiradır” deseydiniz 
ya! ﴾16﴿ Eğer inanıyorsanız, bu gibi şeylere bir daha ebediyyen dön-
memeniz için Allah size öğüt veriyor. ﴾17﴿ Allah size âyetleri açıklı-
yor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾18﴿ 
İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; 
onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz 
bilmezsiniz. ﴾19﴿ Allah’ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı 
ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı hâliniz nice olur-
du? ﴾20﴿ Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şey-
tanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. 
Eğer Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı sizden hiçbiriniz asla 
temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah 
hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. ﴾21﴿ İçinizden varlık ve servet 
sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret eden-
lere (kendi mallarından bir şey) vermeyeceklerine yemin etmesinler. 
Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah’ın sizi 
bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok mer-
hamet edendir. ﴾22﴿ İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) 
habersiz mü’min kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahi-
rette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, 
ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde 
onlara çok büyük bir azap vardır. ﴾23-24﴿ [Nûr, 24/1-24]
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• Hudeybiye barış antlaşması:

Sana bîat edenler ancak Allah’a bîat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların 
ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş 
olur. Allah’a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükâfat 
verecektir. ﴾10﴿ Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanları sana, “Bizi 
mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu; Allah’tan bizim için af dile” diye-
cekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: “Allah 
sizin bir zarara uğramanızı dilerse, yahut bir yarar elde etmenizi di-
lerse, ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, Allah yaptıklarınız-
dan haberdardır.” ﴾11﴿ (Ey münafıklar!) Siz aslında, Peygamberin 
ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştı-
nız. Bu, sizin gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundu-
nuz ve helaki hak eden bir kavim oldunuz. ﴾12﴿ Kim Allah’a ve Pey-
gambere inanmazsa bilsin ki şüphesiz biz, inkarcılar için alevli bir 
ateş hazırladık. ﴾13﴿ Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. 
O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayandır, 
çok merhamet edendir. ﴾14﴿ Savaştan geri bırakılanlar, siz ganimet-
leri almaya giderken, “Bırakın biz de sizinle gelelim” diyeceklerdir. 
Onlar Allah’ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: “Siz bizimle asla 
gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurmuştur.” Onlar, “Bizi 
kıskanıyorsunuz” diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlarlar. ﴾15﴿ 
Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanlarına de ki: “Siz, güçlü kuvvet-
li bir kavme karşı teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız. 
Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden 
döndüğünüz gibi yine dönerseniz, Allah sizi elem dolu bir azaba uğ-
ratır.” ﴾16﴿ Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük 
yoktur. (Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir.) Kim Allah’a ve 
Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içlerinden ırmaklar akan cen-
netlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğratır. 
﴾17﴿ Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan 
hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven 
duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok 
ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hik-
met sahibidir. ﴾18-19﴿ Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler 
vaad etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini 
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sizden çekmiştir. (Allah böyle yaptı) ki bunlar mü’minler için bir de-
lil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin. ﴾20﴿ Henüz elde edemediği-
niz fakat Allah’ın, ilmiyle kuşattığı başka (kazançlar) da vardır. Allah 
her şeye hakkıyla gücü yetendir. ﴾21﴿ İnkar edenler sizinle savaşsa-
lardı, arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost, ne de bir yar-
dımcı bulabilirlerdi. ﴾22﴿ Allah’ın ötedenberi işleyip duran kanunu 
(budur). Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. ﴾23﴿ O, 
Mekke’nin göbeğinde, sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra, onların 
ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yaptıklarını-
zı hakkıyla görmektedir. ﴾24﴿ Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i 
Harâm’ı ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen kurbanlıkları yer-
lerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer, oradaki henüz tanımadığınız 
inanmış erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böyle-
ce size bir eziyet gelecek olmasaydı, (Allah Mekke’ye girmenize izin 
verirdi). Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. 
Eğer, inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan 
inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık. ﴾25﴿ Hani inkar eden-
ler kalplerine taassubu, câhiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah 
ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onla-
rın takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) sözünü tutmalarını sağ-
lamıştı. Zâten onlar buna lâyık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla 
bilmektedir. ﴾26﴿ Andolsun, Allah, Peygamberinin rüyasını doğru 
çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saç-
larınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Harâm’a gireceksiniz. 
Allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih 
daha verdi. ﴾27﴿ [Fetih, 49/10-27]

• Mekke’nin fethi:

Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları 
dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Hâlbuki onlar size 
gelen hakkı inkâr ettiler. Rabbiniz olan Allah’a inandınız diye Resû-
lü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere be-
nim yolumda cihad etmek için çıktıysanız (böyle yapmayın). Onla-
ra gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de, açığa 
vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru 
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yoldan sapmıştır. ﴾1﴿ Şâyet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman 
olurlar, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi 
arzu ederler ﴾2﴿ Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda verme-
yecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah, yaptıklarını-
zı hakkıyla görendir. ﴾3﴿ [Mümtehine, 60/1-3]

Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. ﴾1﴿ Ta ki Allah, senin geç-
miş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamam-
lasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım 
etsin. ﴾2-3﴿ [Fetih, 49/1-3]

Andolsun, Allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah di-
lerse, siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısalt-
mış olarak korkmadan Mescid-i Harâm’a gireceksiniz. Allah, sizin 
bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. 
﴾27﴿ [Fetih, 49/27]

Allah’a ortak koşanların Allah katında ve Resûlü yanında bir ahdi na-
sıl olabilir? Ancak Mescid-i Harâm’ın yanında kendileriyle antlaşma 
yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece, siz 
de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sa-
kınanları sever. ﴾7﴿ Onların bir ahdi nasıl olabilir ki! Eğer onlar size 
üstün gelselerdi, ne akrabalık (bağlarını), ne de antlaşma (yükümlü-
lüğünü) gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar, oysa 
kalpleri buna karşı çıkıyor. Onların pek çoğu fasık kimselerdir. ﴾8﴿ 
Allah’ın âyetlerini az bir karşılığa değiştiler de insanları onun yolun-
dan alıkoydular. Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten ne 
kötüdür! ﴾9﴿ Bir mü’min hakkında ne akrabalık (bağlarını), ne de 
antlaşma (yükümlülüğünü) gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların 
ta kendileridir. ﴾10﴿ Fakat tövbe edip, namazı kılar ve zekâtı verirler-
se, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme âyetleri işte 
böyle ayrı ayrı açıklarız. ﴾11﴿ Eğer antlaşmalarından sonra yeminleri-
ni bozup dininize dil uzatırlarsa, küfrün ele başlarıyla savaşın. Çünkü 
onlar yeminlerine riâyet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler. 
﴾12﴿ Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan 
ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaş-
maz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, -eğer 
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siz gerçek mü’minler iseniz- kendisinden korkmanıza daha lâyıktır. 
﴾13﴿ Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları 
rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mü’min topluluğun gönülle-
rini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah diledi-
ğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet 
sahibidir. ﴾14-15﴿ Yoksa; Allah içinizden, Allah’tan, Resûlünden ve 
mü’minlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeksizin cihad eden-
leri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yaptıklarınız-
dan hakkıyla haberdardır. ﴾16﴿ [Tevbe, 9/7-16]

Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve 
kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edi-
nirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir. ﴾23﴿ De ki: “Eğer baba-
larınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız 
mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticâret ve beğendiğiniz 
meskenler size Allah’tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan 
daha sevgili ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah 
fasık topluluğu doğru yola erdirmez.” ﴾24﴿ [Tevbe, 9/23-24]

Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bö-
lük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ede-
rek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok 
kabul edendir. ﴾1-3﴿ [Nasr, 110/1-3]

• Huneyn gazvesi:

Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size yar-
dım etmiştir. Hani, çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat 
(bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine 
rağmen size dar gelmişti. Nihayet (bozularak) gerisin geriye dönüp 
kaçmıştınız. ﴾25﴿ Sonra Allah, Resûlü ile mü’minler üzerine kendi 
katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediği-
niz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu, inkârcıların 
cezasıdır. ﴾26﴿ Sonra Allah, bunun ardından yine dilediği kimsenin 
tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet eden-
dir. ﴾27﴿ [Tevbe, 9/25-27]
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• Tebûk gazvesi:

Allah ve Resûlünden,kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müş-
riklere bir ültimatomdur: ﴾1﴿ Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şunu 
bilin ki siz Allah’ı âciz bırakacak değilsiniz; Allah ise, inkârcıları pe-
rişan edecektir. ﴾2﴿ Hacc-ı ekber gününde, Allah ve Resûlünden bü-
tün insanlara bir bildiridir: Allah ve Resûlü, Allah’a ortak koşanlar-
dan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz, bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz 
çevirirseniz, şunu iyi bilin ki siz Allah’ı âciz bırakabilecek değilsiniz. 
İnkârcılara, elem dolu bir azabı müjdele! ﴾3﴿ Ancak Allah’a ortak 
koşanlardan, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da ant-
laşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize 
hiç kimseye yardım etmemiş olanlar, bu hükmün dışındadır. Onların 
antlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah, 
kendine karşı gelmekten sakınanları sever. ﴾4﴿ Haram aylar çıkın-
ca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları 
yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. 
Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest 
bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. ﴾5﴿
Eğer Allah’a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bu-
lunursa, Allah’ın kelâmını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. 
Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu, onların bilmeyen 
bir kavim olmaları sebebiyledir. ﴾6﴿ [Tevbe, 9/1-6]

Ey iman edenler! Allah’a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. 
Artık bu yıllarından sonra, Mescid-i Harâm’a yaklaşmasınlar. Eğer 
yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. 
Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾28﴿ 
Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman etme-
yen, Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak 
din İslâm’ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) ken-
di elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. ﴾29﴿ [Tevbe, 9/28-29]

Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size “Allah yolunda sefere çıkın” de-
nilince, yere çakılıp kaldınız.Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatı-
nı mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı, pek az bir 
şeydir. ﴾38﴿ Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu 
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bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. 
Siz ise ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü 
yetendir. ﴾39﴿ Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmezseniz, (bi-
liyorsunuz ki) inkar edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke’den) 
çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar ma-
ğarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, “Üzülme çünkü Allah 
bizimle berâber” diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve 
huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla 
onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Al-
lah’ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hik-
met sahibidir. ﴾40﴿ Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah 
yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad 
edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. ﴾41﴿ Eğer yakın 
bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, (sefere katılmayan 
münafıklar da) mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol, onlara 
uzak geldi. Gerçi onlar, “Eğer gücümüz yetseydi, elbette sizinle be-
raber çıkardık” diye Allah’a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini 
helâke sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. 
﴾42﴿ Allah seni affetsin! Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, ya-
lancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? ﴾43﴿ 
Allah’a ve âhiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla ci-
had etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendi-
ne karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. ﴾44﴿ Ancak Allah’a 
ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o 
şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler. ﴾45﴿ 
Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık 
yaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de on-
ları geri bıraktı ve onlara, “Oturun oturan acizlerle beraber” denildi. 
﴾46﴿ Eğer onlar da sizin içinizde (sefere) çıksalardı, size bozgun-
culuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için 
aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de 
vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. ﴾47﴿ Andolsun bunlar daha 
önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çe-
virmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri hâlde Allah’ın 
dini galip geldi. ﴾48﴿ Onlardan “Bana izin ver, beni fitneye (isyana) 



118

Suffa Meclisleri  Siyer Dersleri

sevketme” diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar (böyle diyerek) fitnenin 
ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem kâfirleri elbette kuşatacaktır. 
﴾49﴿ Sana bir iyilik gelirse, bu onları üzer. Eğer başına bir musîbet 
gelirse, “Biz tedbirimizi önceden almıştık” derler ve sevinerek dönüp 
giderler. ﴾50﴿ [Tevbe, 9/38-50]

Allah’ın Resûlüne karşı gelerek (sefere çıkmayıp) geri bırakılanlar, 
oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla 
cihad etmek hoşlarına gitmedi ve “Bu sıcakta sefere çıkmayın” dedi-
ler. De ki: “Cehennemin ateşi daha sıcaktır.” Keşke anlasalardı. ﴾81﴿ 
Artık kazandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. 
﴾82﴿ Eğer (bundan böyle) Allah seni onlardan bir zümrenin yanına 
döndürür de, onlar (sefere) çıkmak için senden izin isterlerse, de ki: 
“Artık siz benimle birlikte ebediyyen çıkmayacak ve benimle birlikte 
hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde 
oturup kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalan (kadın ve çocuk)
larla birlikte oturun.” ﴾83﴿ [Tevbe, 9/81-83]

Bedevîlerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye gel-
diler. Allah’a ve Resûlüne yalan söyleyenler ise (mazeret bile belirt-
meden) oturup kaldılar. Onlardan kâfir olanlara elem dolu bir azap 
isabet edecektir. ﴾90﴿ Allah’a ve Resûlüne karşı sadık ve samimi 
oldukları takdirde, güçsüzlere, hastalara ve (seferde) harcayacakları 
bir şey bulamayanlara (sefere katılmadıkları için) bir günah yoktur. 
İyilikte bulunan kimselerin (kınanması) için de bir sebep yoktur. 
Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. ﴾91﴿ Kendilerini 
bindirip (cepheye) sevk edesin diye sana geldikleri zaman, senin, 
“Sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum” dediğin; bu uğurda 
harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri 
yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. ﴾92﴿ 
Sorumluluk ancak, zengin oldukları hâlde senden izin isteyenleredir. 
Bunlar, geri kalan (kadınlarla) birlikte olmaya razı oldular. Allah ta 
kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. ﴾93﴿ Onlara döndüğü-
nüzde, size mazeret beyan edeceklerdir. De ki: “Mazeret beyan etme-
yin. Size kesinlikle inanmayız. Çünkü Allah bize sizin durumunuzu 
bildirdi. Bundan böyle davranışlarınızı Allah da Resûlü de görecek. 



119

4. DERS  Siyer-Kur’ân İlişkisi 

Sonra hepiniz, gaybı da görülen âlemi de bilene döndürüleceksiniz 
de yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecek.” ﴾94﴿ Yanları-
na döndüğünüz zaman, kendilerini rahat bırakmanız için size Allah 
adıyla yemin edeceklerdir. Artık onların peşini bırakın. Çünkü onlar 
pistir. Kazandıklarının karşılığı olarak varacakları yer de cehennem-
dir. ﴾95﴿ Kendilerinden razı olasınız diye, size yemin edeceklerdir. 
Siz onlardan razı olsanız bile, Allah o fasıklar topluluğundan asla razı 
olmaz. ﴾96﴿ [Tevbe, 9/90-96]

(Sefere katılmayanlardan) diğer bir kısmı da, Allah’ın emrine bıra-
kılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah 
hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾106﴿ [Tevbe, 9/106]

Kur’ân içerisinde Hz. Peygamber’in hayatı ile alakalı bu kadar âyetin ol-
ması Siyer-Kur’ân ilişkisini gözler önüne sermektedir. İşte bundan dolayı di-
yoruz ki: “Siyer üzerinden Kur’ân’ı, Kur’ân üzerinden de siyeri okumalıyız.”
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 Kur’ân neden çok ciddi bir oranda Hz. Peygamber’in dünyasına 
dair hadiseleri aktarır? 

  Peygamberimizin yetim olarak büyümesi ve çektiği sıkıntıların gi-
derilmesi ile,[1] O’nun nübüvvet öncesi hayatında ümmi oluşu, ki-
taptan ve imandan mahrum oluşu[2] nasıl anlaşılmalıdır?

  İlk buluşmanın ilk mesajları (Alak Sûresi, 96/1-5) nasıl anlaşılma-
lıdır? 

  Neden Mekke müşrik toplumunun İslâm’ın mesajlarına karşı tavrı 
bu kadar sert olmuştur.

  Peygamberimizin hayatında var olan üç büyük savaşın (Bedir, 
Uhud, Hendek) Kur’ân’da anlatılmasının hikmetleri nelerdir? 

  Siyer üzerinden Kur’ân’ı, Kur’ân üzerinden de siyeri oku ki gerçek 
manada istifade edebilesin. 

  Satırlarda yazılı olan Kur’ân’ı, yaşayan ve konuşan Kur’ân olan 
Efendimiz’den ayırma ki Allah’ın maksadına göre yaşayabilesin. 

  Kur’ân’ın tek kaynak değil, temel kaynak olduğunu unutma ki 
mevcut ilmî müktesebattan mahrum kalmayasın. 

  Hz. Peygamber’in hayatının Kur’ân’ın en büyük tefsiri olduğunu 
unutma ki doğru şeyleri yanlış kapılarda aramayasın. 

  İlahî Kelam’ın verdiği tarih bilincini iyice kuşan ki tarihi, örnek ve 
ibret nazarı ile okuyabilesin. 

[1] Duhâ, 93/6-8.
[2] Şûrâ, 42/52.

DÂRÜ’L-ERKAM

SUFFA


