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4. Kur’an’dan Mesajlar: 
En’âm Suresi 151 ve 152. Ayetler
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• "De ki: Gelin, Rabb'inizin size
haram kıldığı şeyleri okuyayım:
O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.
Anaya babaya iyi davranın.
Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı
öldürmeyin. Sizi de onları da biz
rızıklandırırız. (Zina ve benzeri)
çirkinliklere, bunların açığına da
gizlisine de yaklaşmayın. Meşru
bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın
haram (dokunulmaz) kıldığı canı
öldürmeyin. İşte size Allah bunu
emretti ki aklınızı kullanasınız.”
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• “Yetim malına, erginlik çağına 
erişene kadar en iyi şeklin 

dışında yaklaşmayın; ölçüyü ve 
tartıyı doğru yapın. Biz kişiye 

ancak gücünün yeteceği kadar 
yükleriz. Konuştuğunuzda, 

akraba bile olsa sözünüzde adil 
olun. Allah’a olan sözünüzü 

yerine getirin. Allah size bunları 
öğüt almanız için 
buyurmaktadır.”
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1 165 ayettir. 

2 Hüccet suresi adıyla 
da anılır.

3 En'âm deve, sığır, koyun
ve keçi" anlamına gelir. 

4
Tamamına yakını
Mekke’de toptan
inmiştir. 

En’am Suresi
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Hz. Peygamber “Bu sure, ufku kaplayacak kadar 
çok melek tarafından yeryüzüne uğurlandı… 
Allah Teâlâ bununla bana ve size büyük bir 
ikramda bulundu…” buyurmuştur.
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• Allah'ın birliği ve Hz. Muhammed'in
hak peygamber olduğuna dair kesin
belgeler, puta tapıcılığı reddeden
delil ve hüccetler ihtiva eder.
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151 ve 152. ayetler 
hakkında İbn Mes'ud (r.a.) 
"Kim Resulullah'ın mühürlü 
vasiyetini görmek isterse bu 
ayetleri okusun." demiştir.
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• Söz konusu ayetler toplum düzeninin sağlanmasına yönelik
hükümler içerir.

• Bu bağlamda zarûrât-ı diniyye’den
olan canın, malın, neslin ve dinin 
dokunulmazlığı ve aklı kullanmanın 
önemi açıkça vurgulanır.
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Çünkü İslam dini 
tevhid inancı üzerine 
bina edilmiştir ve şirk, 

Allah’ın asla 
affetmeyeceği en 
büyük günahtır.

• En’âm suresi 151. ayette geçen “şirk” kavramının doğru
anlaşılması çok önemlidir.
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Allah’tan başkasına 
ibadet etmek ve 
onlara kutsiyet 
vermek şirktir.
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Allah'ın emir ve yasaklarına 
karşı gelerek, kendi heva
ve heveslerine uymaları 
veya başka insanların 

emrettiklerini yapmaları, 
yasak ettiklerini de 

yapmamaları şirktir.
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Allah’tan başkasına 
dua etmek ve ondan 

medet ummak 
şirktir.
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Cennete girmek, 
cehennemden uzak olmak 

veya günahların bağışlanması 
için başka bir kişinin aracı 
kabul edilmesi ve o kişiden 
yardım dilenmesi şirktir.
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• “…Fakirlik endişesiyle 
çocuklarınızı öldürmeyin…” 
emri, günümüzde de dikkat 
edilmesi gereken bir husustur. 

• Zira günümüzde rızık endişesiyle 
gebelikler sonlandırılmakta ve 
olabildiğince az sayıda çocuk 
sahibi olmaya çalışılmaktadırlar. 

Bu durum İslam'ın 
canın ve neslin 

korunması ilkesi ile 
çelişmektedir. 
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“Nikâh benim sünnetimdir. Kim 
benim sünnetime uygun 
davranmazsa benden değildir. 
Evlenin. Çünkü ben kıyamet günü 
diğer ümmetlere karşı sizin 
çokluğunuzla iftihar edeceğim…”

İbn Mâce, Nikâh, 1.
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• İslam dini harama 
yaklaştıran işleri de haram 
saymıştır. 

• “... (Zina ve benzeri) 
çirkinliklere, bunların 
açığına da gizlisine de 
yaklaşmayın…”  ayeti, 
harama giden tüm yolların 
terk edilmesini 
emretmektedir.
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Haramlar konusunda 
iyi niyetli amaçlardan 
da sakınmak gerekir. 

Kumar haram ise 
kumarla kazanılan 

parayı hayır 
kuruluşuna vermeyi 
amaçlamak dinen 

kumarı meşru kılmaz. 
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İslam dini, sınırlı sayıda 
koyduğu yasaklarla 

insanların mutluluğunu 
hedeflemektedir.

“...Allah size bunları öğüt 
almanız için buyurmaktadır.”

En’âm suresi 152. Ayet
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