KAFİRUN SURESİ
َ ش ْي
َّ اّٰللِ ٍَِِ اى
ٌاىس ۪جي
ُ َا
َّ ُا
عىذ ِب ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ٌِ ِب ْس
ٌاىس ِح ِي
َّ ِِ ََ َٰ اىس ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Kafirun 109/1)

َُقُ ْو َيَٓا اَيُّ َها ْاى َنا ِف ُسو
De ki: “Ey kâfirler!

(Kafirun 109/2)

ََََُٓل ا َ ْعبُدُ ٍَا ج َ ْعبُدُو
Ben kulluk etmem, sizin kul olduğunuza!
(Enam 6/56)

ُوُ ه ه
ض َي ْيثُ اِذًا
َ َّللاِ قُ ْو َََٓل اَج َّ ِب ُع ا َ ْه ََٓىا َء ُم ٌْ قَ ْد
ِ قُ ْو اِ ّّ۪ي ُّ ۪هيثُ ا َ ُْ ا َ ْعبُدَ اىَّر۪ يَِ ج َ ْدعُىَُ ٍِ ِْ د
ََِو ٍََٓا اَّ َ۬ا ٍَِِ ْاى َُ ْهح َد۪ ي
De ki: “Allah ile aranıza koyup yardım istediklerinize kul olmam, bana yasaklanmıştır. Ben, sizin arzularınıza da
uymam. Öyle yapsam sapıtmış olurum ve doğru yolda olamam.”

(Yunus 10/104)

ِْ َّللاِ َو َٰى ِن
ُوُ ه
ُ َّْقُ ْو يََٓا اَيُّ َها اى
ِ اس ا ُِْ ُم ْْح ُ ٌْ ف۪ ي ش ٍَّل ٍِ ِْ د۪ يْ۪ ي فَ َََٓل ا َ ْعبُد ُ اىَّر۪ يَِ ج َ ْعبُدُوَُ ٍِ ِْ د
ََِّللاَ اىَّر۪ ي يَح َ َىفهي ُن ٌْ َوا ُ ٍِ ْستُ ا َ ُْ ا َ ُمىَُ ٍَِِ ْاى َُإْ ٍِْ۪ ي
ا َ ْعبُدُ ه
De ki: “Ey insanlar! Benim dinim hakkında ikilem içindeyseniz bilin ki ben sizin Allah ile aranıza
koyup kulluk ettiklerinize kulluk etmem ama sizi vefat ettirecek olan Allah’a kulluk ederim. Bana müminlerden
olmam emredildi.”
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(Kafirun 109/3)

ُ َو َََٓل ا َ ّْح ُ ٌْ َعابِدُوَُ ٍََٓا ا َ ْعبُد
Siz de benim kul olduğuma kulluk etmezsiniz!
(Hud 11/109)

فَ ََل ج َلُ ف۪ ي ٍِ ْسيَ ٍة ٍِ ََّا يَ ْعبُدُ َٰ َٓه ۬ ُإ َََٓل ه ِء ٍَا يَ ْعبُدُوَُ ا ََِّل َم ََا يَ ْعبُدُ َٰابََٓا ۬ ُؤ ُه ٌْ ٍِ ِْ قَ ْب ه ُو َواَِّّا
َ ٌْ ىَ َُ َىفُّى ُه ٌْ ّ َ۪صي َب ُه
ىص
ٍ ُغي َْس ٍَ ْْق
Kulluk ettikleri şeylerden dolayı bunlarla tartışmaya girme! Daha önce ataları nasıl kulluk etmişse bunlar da tıpkı
onlar gibi kulluk ediyorlar. Biz bunların paylarına düşeni, eksiltmeden tastamam veririz.

(Kafirun 109/4)

ٌْ ُ ع َب ْدج
َ َو َََٓل اَّ َ۬ا َعا ِبدٌ ٍَا
Ben kulluk edecek değilim sizin kulluk ettiğinize!
(Zümer 39/64)

ََُّللاِ جَأ ْ ٍُ َُٓسو َّّ۪ٓي ا َ ْعبُدُ اَيُّ َها ْاى َجا ِهيُى
قُ ْو اَفَغَي َْس ه
De ki: “Ey kendine bile hakim olamayanlar! Benim Allah’tan başkasına kulluk etmemi mi istiyorsunuz?”

(Mümin 40/66)

ي ْاى َب ِيَّْاتُ ٍِ ِْ َز ۪بّي
ُوُ ه
ِ قُ ْو اِ ّّ۪ي ُّ ۪هيثُ ا َ ُْ ا َ ْعبُدَ اىَّر۪ يَِ ج َ ْدعُىَُ ٍِ ِْ د
َ ِّ َّللاِ ىَ ََّا ََٓجا َء
ََِوا ُ ٍِ ْستُ ا َ ُْ ا ُ ْس ِي ٌَ ِى َسبّ ِ ْاى َعاىَ َ۪ي
De ki “Allah ile kendi aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kul olmam, bana yasaklandı. Bu yasak,
Rabbimden bana, açık âyetler geldiği vakit kondu. Ben varlıkların Rabbine teslim olma emri aldım.”

(Kafirun 109/5)

ُ َو َََٓل ا َ ّْح ُ ٌْ َعا ِبدُوَُ ٍََٓا ا َ ْعبُ هد
Zaten siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz!
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(Şuara 26/71)

َ ََْصَْا ًٍا ف
َِظ ُّو ىَ َها َعا ِمف۪ ي
ْ َ قَاىُىا َّ ْعبُد ُ ا
Dediler ki: “Putlara kulluk ediyoruz. Onlara bağlı kalmaya da devam edeceğiz.”

(Şuara 26/72)

َُقَا َه ه َْو يَ ْس ََعُىَّ ُن ٌْ اِ ْذ ج َ ْدعُى
“Yardım istediğinizde sizi duyuyorlar mı?” dedi.

(Şuara 26/73)

َُض ُّسو
ُ ا َ ْو َي ْْفَعُىَّ ُن ٌْ ا َ ْو َي
Size bir faydaları veya zararları oluyor mu?”

(Şuara 26/74)

َُقَاىُىا بَ ْو َو َج ْد ََّٓا َٰابََٓا َءَّا َم َٰر ِى َل يَ ْفعَيُى
“Hayır” dediler; biz atamızdan babamızdan böyle gördük.”

(Kafirun 109/6)

ِي
ِ ۪ي د
َ ىَ ُن ٌْ د۪ يُْ ُن ٌْ َو ِى
Öyleyse sizin dininiz size, benim dinim de bana!”
(Yunus 10/41)

َُع ََي۪ ي َوىَ ُن ٌْ َع ََيُ ُن ٌْ ا َ ّْح ُ ٌْ بَ ۪ َٓسي ُ۫ ُإَُ ٍِ َََّٓا ا َ ْع ََ ُو َواَّ َ۬ا بَ ۪ َٓسي ٌء ٍِ ََّا ج َ ْع ََيُى
َ َُوا ُِْ َمرَّب
َ ىك فَقُ ْو ى۪ ي
Seni yalancı sayarlarsa de ki: “Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da size. Benim yaptığımla sizin bir ilginiz
yok, sizin yaptığınızla da benim bir ilgim yoktur.”

(Kasas 28/55)

س ََل ًٌ َعيَ ْي ُن ْۘ ٌْ ََل
ُ س َِعُىا اىيَّ ْغ َى اَع َْس
َ ٌْ ْۘ ضىا َع ْْهُ َوقَاىُىا ىَ ََْٓا ا َ ْع ََاىَُْا َوىَ ُن ٌْ ا َ ْع ََاىُ ُن
َ َواِذَا
ََِّ ْبح َ ِغي ْاى َجا ِهي۪ ي
Bunlar, gerçek dışı sözler işitince de yüz çevirip şöyle derler: “Bizim işimiz bize, sizin işiniz size. Size selam
olsun! Biz cahillere takılmayız.”
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