
TAHRÎM 
SÛRE-İ ŞERİF'İ  

(66. Sûre) 

(Medine döneminde inmiştir. 12 âyettir.) 

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

1. Ey Peygamber! Eşlerinin hoşnutluğunu gözeterek Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin 

kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, merhamet edendir. 

2. Allah yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin Mevlâ'nızdır. O ilim ve hikmet 

sahibidir. 

3. Hani Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkasına 

haber verdi. Allah da bunu Peygamber'e açıkladı. Bir kısmını bildirmiş bir kısmından da 

vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi: "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. 

"Her şeyi bilen ve haberdar olan Allah haber verdi." dedi. 

4. Eğer tevbe ederseniz, kaymış olan kalpleriniz düzelmiş olur. Şayet onun aleyhinde 

birbirinize arka çıkarsanız, hiç şüphesiz ki Allah onun Mevlâ'sıdır. Cebrail de, müminlerin 
sâlih olanları da, bunun ardından bütün melekler de ona yardımcıdırlar. 

5. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha iyi, kendini Allah'a veren, inanan, gönülden 
itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bâkire eşler verir. 

6. Ey iman edenler! Kendinizi ve âilenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. 

Onun başında pek haşin, pek şiddetli, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş 

kaldırmayan, emredildikleri şeyi yapan melekler vardır. 

7. Ey kâfirler! Bugün özür dilemeyin. Çünkü siz ancak yaptıklarınızın cezasını 
çekeceksiniz. 

8. Ey iman edenler! Yürekten samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin 

kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah 

Peygamber'i ve iman edip onunla beraber olanları rüsvay etmeyecek, utandırmayacak. 

Nurları önlerinde ve sağlarında koşup parlayacak. Derler ki: "Ey Rabbimiz! Nurumuzu 
tamamla ve bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye kâdirsin." 

9. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. 
Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir! 

10. Allah, inkâr edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal gösterir. Bu ikisi, 

kullarımızdan iki sâlih kulun nikâhı altında iken onlara hâinlik ettiler. Kocaları da Allah'tan 

gelen azabı onlardan savamadı. O iki kadına: "Cehenneme girenlerle beraber siz de 
girin!" denildi. 

11. Allah iman edenlere de Firavun'un karısı (Asiye)yi misal gösterir. O şöyle demişti: 

"Rabbim! Katından bana cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından 

kurtar, beni şu zâlimler gürûhundan kurtar." 

12. Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem de bir misaldir. Biz ona ruhumuzdan 

üflemiştik. Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmişti. O bize gönülden itaat 
edenlerdendi. 
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