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KUR’AN’DAN MESAJLAR: EN’ÂM SURESI 151 VE 152. AYETLER 
 
"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.” 

“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.” 

 

 

Ayetin Açıklamaları En’âm suresi 151. ayet, “Gelin, Rabb'inizin size haram kıldığı şeyleri 

okuyayım…” ifadesi ile başlamakta ve içeriğinde yasaklarla birlikte birtakım emirlerin de 

bulunduğu görülmektedir. Bu durum, emirler ile yasakların arasındaki bağı ortaya koymaktadır. 

Haramlar yalnız yasaklarla değil emirlerle de anlaşılır. “…Anaya babaya iyi davranın…” emri 

“anne ve babanızı incitmeyiniz.” yasağını da içine alır. İslam dininde Allah’a (c.c.) ve O’nun 

Peygamberine (s.a.v.) saygı ve itaatten sonra anne-babaya saygı ve itaat üçüncü sırada 

gelmektedir. Allah Teâlâ “…O’na (Allah’a) hiçbir şeyi ortak koşmayın…” buyurarak zarûrât-ı 

diniyye’de yer alan, dinin korunması ilkesinin ihlalini, haram kılınanların en başında 

zikretmektedir. Aynı ilke önemine binaen 152. ayette farklı yönüyle tekrar ifade edilmektedir: 

“…Allah’a olan sözünüzü yerine getirin...” 

 

Dinin korunması öncelikle Allah’a (c.c.) teslim olmak ve yalnızca O’na kulluk edip yalnızca 

O’ndan yardım dilemekle başlar. Kişi Müslüman olmakla Allah’a (c.c.) bu yönde bir söz vermiş 

olur. 152. ayette de belirtildiği gibi Allah Teâlâ kullarından bu sözlerini yerine getirmelerini 

yani dinin hükümlerini hayata geçirmelerini emretmektedir. Bunun için, aklı kullanmanın 

önemi büyüktür. Zira; şirkten uzak durmak, ölçü ve tartıda adaleti gözetmek, kimsenin yaşama 



hakkına müdahale etmemek, haksızlık yaparak başkalarının malını yememek, çirkin işlerden 

uzak durmak gibi işlerin faydası akılla kavranabilecek düzeydedir. Bu hakikat “…İşte size 

Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.” şeklinde ifade edilerek insanları düşünmeye teşvik 

etmiştir. 

 

 

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları uygun şekilde cevaplayınız. 

 

1. İslam dini ortaya koyduğu ilkelerle yeryüzünde güven ve huzur ortamı oluşturmayı 

amaçlamıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için canın korunmasının üzerinde ısrarla durur. 

Yukarıdaki paragrafı en güzel şekilde destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) “Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir…” (Mâide 

suresi, 90. ayet.) 

B) “…Kim bir kimseyi... öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur…” (Mâide suresi, 32. 

ayet.) 

C) “İnsanlardan öyleleri vardır ki: “Biz Allah’a ve ahiret gününe iman ettik.” derler; oysa 

inanmış değillerdir.” (Bakara suresi, 8. ayet.) 

D) “Rabb'in O’ndan başkasına kulluk etmemenizi, anneye babaya iyilikle muamele etmenizi 

emretti...” (İsra suresi, 23. ayet.) 

E) “Onlar, ‘Ey Rabb’imiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a 

karşı gelmekten sakınanlara önder eyle’ diyenlerdir.” (Furkân suresi, 74. ayet.) 

 

2. “Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni 

haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına 

saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur.” (Nahl suresi, 115. 

ayet.) 

 

Yukarıdaki ayete göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Yenilmesi haram kılınanlar dört tanedir. 

B) Haddi aşmadan her şey yenebilir. 

C) Zaruretler haramları mübah kılar. 

D) Kendiliğinden ölmüş hayvanlar yenilemez. 

E) Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haram kılınmıştır. 

 

 

 



3. Yenilmesi aslen helal olan gıdaların elde ediliş yöntemi de önemlidir. Buna göre 

aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yenilmesi helal olan hayvanlar helal yiyeceklerle beslenmelidir. 

B) Hayvan kesiminde Allah'ın (c.c.) adının anılması gerekmektedir. 

C) Yenilmesi helal olan gıdalara katılan maddeler de helal olmalıdır. 

D) İstihale yöntemi tüm gıdaları helal hâle çevirmektedir. 

E) Genetik değişiklikle gıdalar sağlığa zararlı hâle gelirse yenilmesi caiz olmaz. 

 

4. Aşağıda verilen ayet ve hadislerden hangisi ekonomik hayatla ilgili değildir? 

A) "Kişi kendi emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir yiyecek yememiştir..." (Buhârî, Buyû, 

15.) 

B) “…Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, 

yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin…” (Nisâ suresi 36. ayet.) 

C) “…Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin…” (En'âm suresi 151. ayet.) 

D) "Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter." (Ebû 

Dâvûd, Zekat, 45.) 

E) "...ölçüyü ve tartıyı doğru yapın..." (En'âm suresi 152. ayet. 

 

5. “ Haram, Allah’ın kitabında haram kıldıklarıdır. Helal, Allah’ın kitabında helal kıldıklarıdır.  

Hakkında açıklama bulunmayanlar ise sizleri serbest bıraktıklarıdır.” (Tirmizi, Libâs, 6.) 

 

Yukarıdaki hadis-i şerifte “serbest bırakılanlar” olarak tanımlanan kavram aşağıdaki 

seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Haram  

B) Müfsit  

C) Farz  

D) Mendup  

E) Mübah 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

Soru No Cevap 

1 B 

2 B 

3 D 

4 D 

5 E 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış verdiğiniz 

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 


