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(60. Sûre) 

(Medine döneminde inmiştir. 13 âyettir.) 

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

1. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. 

Onlar size gelen gerçeği inkâr etmişken, onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar 

Rabbiniz olan Allah'a inandığınızdan dolayı Peygamber'i ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. 

Eğer sizler benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak için çıkmışsanız, onlara 

nasıl sevgi gösterirsiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden 

kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur. 

2. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilirler. Size ellerini ve dillerini 
kötülükle uzatırlar. Zaten kâfir olmanızı istemektedirler. 

3. Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermezler. O gün Allah onlarla 
aranızı ayırır. Allah yaptıklarınızı görmektedir. 

4. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir misal vardır. 

Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: "Biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan 

uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz de bir tek Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda 

sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir." Yalnız İbrahim'in babasına: "Andolsun ki senin 

için mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye 

gücüm yetmez." sözü hariç. "Ey Rabbimiz! Sana güvendik, sana yöneldik, dönüş 

sanadır." 

5. "Ey Rabbimiz! Bizi inkâr edenlerle imtihan etme, bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne 
gâlip ve hükmünde hikmet sahibi ancak sensin." 

6. Andolsun ki sizlerden Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için onlarda güzel bir örnek 
vardır. Kim yüz çevirirse, şüphesiz ki Allah zengindir, övgüye lâyık olan yalnız O'dur. 

7. Umulur ki Allah sizinle düşmanlarınız arasına bir sevgi koyar. Allah kâdirdir. Allah çok 
bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

8. Allah din uğrunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik 

yapmanızı ve adil davranmanızı yasak kılmaz. Şüphesiz ki Allah adaletli olanları sever. 

9. Allah sizi, ancak din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve 

çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte onlar 
zâlimlerin tâ kendileridir. 

10. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman onları imtihan 

edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış kadınlar olduklarını 

öğrenirseniz onları kâfirlere geri döndürmeyin. Bunlar onlara helâl değildir. Onlar da 

bunlara helâl olmazlar. Onların bu kadınlara verdikleri mehirleri iâde edin. Bu kadınların 

mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman, onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. 

Kâfir kadınları nikâhınızda tutmayın. Onlara verdiğiniz mehiri isteyin. Kâfir erkekler de 

hicret eden mümin kadınlara verdikleri mehirleri istesinler. Allah'ın hükmü budur. 
Aranızda O hükmeder. Allah bilendir, hükmünde hikmet sahibidir. 



11. Eğer eşlerinizden biri kâfirlere katılır ve onlar da mehirinizi geri vermezlerse, siz 

onlardan bir ganimet elde ettiğinizde, eşleri gitmiş olanlara mehirlerinin karşılığını verin. 
İnandığınız Allah'tan korkun. 

12. Ey Peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip; Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, 

hırsızlık yapmamaları, zinâ etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleri ile ayakları 

arasında bir iftira uydurup getirmemeleri (başkalarının doğurduğu veya başka erkekten 

gayri meşru kazandıkları bir çocuğu kocalarına nisbet etmemeleri), iyi bir işte sana karşı 

gelmemeleri hususunda sana biat ederlerse onların biatlarını al ve onlar için Allah'tan 
mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 

13. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. 

Kâfirler kabirde bulunan kimselerden ümitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiretten 
ümitlerini kesmişlerdir. 
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