
MUHAMMED  
SÛRE-İ ŞERİF'İ  

(47. Sûre) 

(Medine döneminde inmiştir. 38 âyettir.) 

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

1. İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır. 

2. İman edip sâlih ameller işleyenlerin, Rableri tarafından Muhammed'e indirilen gerçeğe 
inananların günahlarını Allah örtüp bağışlar ve hallerini düzeltip iyileştirir. 

3. İşte böyle. İnkâra sapanlar bâtıla uydular, iman edenler ise Rablerinden gelen hakka 

uydular. Allah insanlara misallerini işte böyle anlatır. 

4. (Savaşta) kâfirlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun! Nihayet onlara 

iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (esir edin). Savaş sona erince de artık ya 

karşılıksız veya fidye alarak salıverin. Bu böyledir. Eğer Allah dileseydi onlardan intikam 

alırdı, fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince, onların 

amellerini aslâ boşa çıkarmaz. 

5. Onları hidayete eriştirecek ve hallerini düzeltecektir. 

6. Onları (dünyada iken) kendilerine anlattığı cennete koyar. 

7. Ey iman edenler! Eğer Allah'a (Allah'ın dinine) yardım ederseniz (sarılırsanız), Allah da 
sizi muvaffak eder ve ayaklarınızı sâbit kılar. 

8. Kâfirlere gelince, onlar da yüzüstü sürünsünler! Allah yaptıklarını boşa çıkarmıştır. 

9. İşte böyle. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden tiksinip hoşlanmamışlardır. Allah onların 
amellerini boşa çıkarmıştır. 

10. Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin âkibetlerinin nasıl olduğuna bakmazlar 
mı? Allah onları yere geçirmiştir. Kâfirlere de onların başına gelenin benzeri vardır. 

11. Bunun sebebi şudur: Allah iman edenlerin dostudur. Kâfirlere gelince, onların 
yardımcıları yoktur. 

12. Şüphesiz ki Allah, iman edip sâlih ameller işleyenleri, altlarından ırmaklar akan 

cennetlere koyar. İnkâr edenler ise faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ateş 
onların varacakları yerdir. 

13. Nice memleketler vardır ki, onlar seni sürüp çıkaran memleketten daha kuvvetli 
idiler. Biz onları helâk ettik. Onlara bir yardım eden de bulunmadı. 

14. Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan (mümin) kimse, kötü işi kendisine güzel 
gösterilen ve heveslerine uyan (kâfir) kimse gibi olur mu? 

15. Muttakilere vaad edilen cennetin durumu şudur: Orada bozulmayan (temiz) su 

ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzme bal 

ırmakları vardır. Ve orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Bunlardan da öte, Rablerinden 



bir bağışlama vardır. Hiç bunlar, ateşte ebedî kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen 

sıcak suyun içirildiği kimseler gibi olur mu? 

16. Resulüm! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Fakat senin yanından çıkınca, 

kendilerine ilim verilen kimselere (alay yoluyla): "O demin ne demişti?" derler. İşte 
bunlar Allah'ın kalplerini mühürlemiş olduğu, hevâ ve heveslerine uyan kimselerdir. 

17. Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve onlara takvâ 
yollarını ilham etmiştir. 

18. Onlar kıyamet zamanının ansızın başlarına gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? 

Onun âlametleri gerçekten gelmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar? 

19. Bil ki Allah'tan başka ilâh yoktur. Hem kendinin hem de erkek müminlerle kadın 

müminlerin günahlarının bağışlanmasını dile. Allah (dünyada) gezip dolaştığınız yerleri de 
bilir, (ahirette) duracağınız yeri de bilir. 

20. İnananlar: "Keşke cihad hakkında bir sûre indirilse de cihada çıksak!" derlerdi. Fakat 

hükmü açık bir sûre indirilip de, orada savaştan söz edilince; kalplerinde hastalık 

olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. 
Korktukları başlarına gelsin! 

21. Oysa onlara itaat etmek ve uygun olanı söylemek yaraşırdı. İş ciddiye bindiği zaman 
Allah'a sadakat gösterselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. 

22. Demek ki sizler iş başına gelecek olursanız, yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık 
bağlarını keseceksiniz öyle mi? 

23. İşte bunlar, Allah'ın kendilerini lânetlediği, sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği 

kimselerdir. 

24. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? 

25. Hidayet kendilerine apaçık belli olduktan sonra arkalarını dönenlere, yaptıklarını 

şeytan hoş göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür. 

26. İşte böyle. Zira onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara: "Biz bazı işlerde size 
itaat edeceğiz." dediler. Oysa Allah onların gizlediklerini bilir. 

27. Fakat melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl 
olacak? 

28. Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah'ı kızdıracak şeylerin ardınca gittiler ve O'nu râzı 
edecek şeylerden hoşlanmadılar. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. 

29. Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa onların kinlerini Allah'ın aslâ dışarı vurmayacağını 

mı sandılar? 

30. Eğer biz dileseydik onları sana gösterirdik de onları simâlarından tanırdın. Andolsun ki 
sen onları sözlerinin üslûbundan tanırsın. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. 

31. Andolsun ki biz sizi imtihan edeceğiz. Tâ ki içinizden cihad edenlerle sabır 
gösterenleri meydana çıkaralım ve haberlerinizi de açıklayalım. 



32. Şüphesiz ki inkâr edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet belli 

olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onların 
yaptıklarını hep boşa çıkaracaktır. 

33. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve amellerinizi boşa 
çıkarmayın. 

34. İnkâr edip Allah yolundan alıkoyanları ve sonra da kâfir olarak ölenleri Allah aslâ 
affetmeyecektir. 

35. Sakın gevşemeyin ve siz üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle 

beraberdir. O, amellerinizi aslâ eksiltmez. 

36. Dünya hayatı ancak bir oyundur, bir eğlencedir. Eğer iman eder ve sakınırsanız, O 
size mükâfatlarınızı verir, mallarınızı (tamamen sarfetmenizi) istemez. 

37. Eğer onları sizden isteseydi ve sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz ve bu da sizin 
kinlerinizi ortaya çıkarırdı. 

38. İşte sizler, Allah yolunda infak etmeye çağırılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik 

ediyor. Amma cimrilik eden bilsin ki, ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, 

siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir kavim getirir de, 
onlar sizin gibi olmazlar. 
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FETİH  
SÛRE-İ ŞERİF'İ  

(48. Sûre) 

(Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir.) 

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

1. Resulüm! Biz sana apaçık bir fetih verdik. 

2. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini 
tamamlar ve seni dosdoğru bir yola eriştirir. 

3. Ve Allah sana kimsenin güç yetiremeyeceği bir şekilde şanlı bir zaferle yardım eder. 

4. O'dur müminlerin kalplerine huzur ve sükûnu indiren. Tâ ki imanlarını kat kat 

artırsınlar. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, hükmünde hikmet 

sahibidir. 
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5. Tâ ki mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedî kalacakları ve altlarından 

ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötülüklerini örtsün. İşte Allah katında en 
büyük kurtuluş budur. 

6. Ve Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınlara ve müşrik 

erkeklerle müşrik kadınlara azap etsin. Kötülük onların başlarına dönsün! Allah onlara 

gazap etmiş, lânetlemiş ve kendileri için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş 

yeridir! 

7. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah Azîz'dir, hükmünde hikmet sahibidir. 

8. Resulüm! Biz seni şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. 

9. (Ey insanlar)! Allah'a ve Peygamber'ine inanasınız, ona yardım edesiniz, onu büyük 
tanıyıp saygı gösteresiniz ve sabah-akşam O'nu tesbih edesiniz. 

10. Resulüm! Sana biât edenler, ancak Allah'a biât etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri 

üstündedir. O halde kim bu ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de 
Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse, Allah ona büyük bir ecir verecektir. 

11. Bedevilerden geri kalmış olanlar yakında sana gelip: "Mallarımız ve âilelerimiz bizi 

alıkoydu (da gelemedik). Allah'tan bizim için bağışlanmamızı dile!" diyecekler. Onlar 

kalplerinde olmayanı dilleri ile söylerler. Resulüm! De ki: "Allah size bir zarar gelmesini 

isterse veya bir fayda elde etmenizi isterse, O'na karşı sizin için kim ne yapabilir? Hayır! 
Allah yaptıklarınızdan haberdardır." 

12. Aslında siz Peygamber'in ve müminlerin âilelerine bir daha aslâ dönmeyeceklerini 

sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de siz kötü zanda bulundunuz ve helâka 
mahkûm bir kavim oldunuz. 

13. Kim Allah'a ve Resul'üne iman etmezse, bilsin ki biz kâfirler için çılgın bir ateş 
hazırlamışızdır. 

14. Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine 
azap eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 

15. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri bırakılanlar: "Bırakın, biz de 

sizinle gelelim." diyeceklerdir. Onlar Allah'ın kelâmını değiştirmek isterler. De ki: "Siz 

bizim arkamıza aslâ düşemezsiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur." Size: 
"Hayır! Bizi çekemiyorsunuz!" diyeceklerdir. Aksine onlar pek az anlayan kimselerdir. 

16. Bedevîlerden (seferden) geri bırakılanlara de ki: "Siz yakında güçlü kuvvetli bir 

kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya onlar müslüman 

olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Amma daha önce 
döndüğünüz gibi yine dönerseniz, size acıklı bir azap ile azap eder." 

17. Gözü kör olana vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Kim 

Allah'a ve Resul'üne itaat ederse, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de 
yüz çevirirse ona açıklı bir azap ile azap eder. 

18. Resulüm! Andolsun ki, sana ağaç altında biât eden müminlerden Allah hoşnud 

olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onları yakın bir 
fetihle mükâfatlandırmıştır. 



19. Ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir. Allah güçlüdür, hüküm ve hikmet 

sahibidir. 

20. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vâdetmiştir. Bunu (Hayber ganimetini) 

size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Tâ ki bu, müminlere bir işaret 
olsun ve sizi doğru yola iletsin. 

21. Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği, fakat Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler 
de vardır. Allah her şeye kâdirdir. 

22. Eğer o kâfirler sizinle savaşacak olsalardı, mutlaka arkalarını dönüp kaçarlardı. Sonra 

da ne bir dost, ne de bir yardımcı bulamazlardı. 

23. Allah'ın önceden beri geçmiş olan sünneti (âdeti) budur. Sen Allah'ın sünnetinde aslâ 
değişiklik bulamazsın. 

24. O size onlara karşı zafer verdikten sonra Mekke'nin ortasında, onların ellerini sizden, 
sizin ellerinizi onlardan çekmiştir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. 

25. Onlar inkâr edenlerdir, sizi Mescid-i haram'ı ziyaretten ve bekletilmekte olan 

kurbanlıkları da yerlerine gitmekten alıkoyanlardır. Eğer onların arasında (Mekke'de) 

kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğnemek 

suretiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı (fetih için Allah size izin verirdi). Allah 

dilediklerine rahmet etmek için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış 
olsalardı, biz o küfredenleri elbette acıklı bir azapla azaplandırırdık. 

26. O kâfirler kalplerine taassubu, câhiliyet taassubunu yerleştirdikleri zaman Allah, 

Peygamber'ine ve müminlerin üzerine huzur ve sükûnu indirdi, onları takvâ kelimesi 
üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna daha lâyık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. 

27. Andolsun ki Allah, Resul'üne rüyâsını bihakkın sâdık kılmıştır. İnşaallah siz emniyetler 

içinde, başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, korkusuzca Mescid-i haram'a 
gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi de, bundan önce size yakın bir fetih verdi. 

28. Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamber'ini hidayet ve hak din ile gönderen 

O'dur. Şâhit olarak Allah yeter. 

29. Muhammed Allah'ın Peygamber'idir. Onunla beraber bulunanlar da kâfirlere karşı çok 

çetin ve sert, birbirlerine karşı çok merhametlidirler. Onları rükuya varırken, secde 

ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve hoşnutluk isterler. Yüzlerinde secde izinden nişanları 

vardır. İşte bu, onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'de de şöyle 

vasıflandırılmışlardır: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek 

kalınlaşmış ve gövdesinin üzerine dikilmiş bir ekine benzerler. Ki bu, ekicilerin hoşuna 

gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah iman 

edip sâlih ameller işleyenlere, hem mağfiret hem de büyük bir mükâfat vâdetmiştir. 
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