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Kâfirûn suresi Meâli

Kâfirûn Suresi Hangi Olay Üzerine Inmiştir?

1. (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler!
2. Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.
3. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.
4. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.
5. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
6. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

Tefsirlerde anlatıldığına göre müşrikler Hz.
Peygamber’den (s.a.v) bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun
İlâhına tapmalarını istemişler. Hz. Peygamber
(s.a.v) de “Kendisine bir şeyi ortak koşmaktan
Allah’a sığınırım!” demiş; bu kez müşrikler,
“Bizim ilâhlarımızdan bazılarına saygı göster
(öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim.” demişler. Bunun üzerine Kâfirûn
sûresi inmiştir.

Bu bilgilerden hareketle, Kâfirûn Suresi’nin meâli ve inme sebebi ile ilgili aşağıdaki yargılardan
doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” işareti koyunuz.

1. Kâfirûn Suresi altı ayettir.
2. 2 ve 4. ayetler aynı anlamları içermekte ve vurgulamaktadır.
3. 3 ve 4. ayetler aynı anlamları içermekte ve vurgulamaktadır.
4. 2, 3, 4 ve 5. ayetler neden, 6. ayet sonuçtur.
5. 1. ayette kâfirlerin Müslüman olmaları istenmektedir.
6. Müşriklerin Hz. Muhammed’e (s.a.v) Müslüman olmak istediklerini söylemeleri üzerine inmiştir.
7. İslam, başkalarının gönlünü kazanmak için taviz verilecek bir din değildir.
8. Bir Müslüman hiçbir şekilde başka dinlerde tanrı kabul edilen varlıklara tapmaz.
9. Hz. Muhammed (s.a.v) müşriklerin isteklerini kabul etmiştir.
10. Kâfirûn Suresi geldikten sonra müşrikler Müslüman olmuşlardır.
11. Allah ile beraber başka varlıklar hiçbir şekilde tanrı olarak kabul edilemez.
12. Müslüman olmak istemeyen kişiyi kendi inancıyla baş başa bırakmak gerekir.
13. Kâfirûn Suresi, Müslümanlara, Müslüman olmayanlara karşı nasıl davranmaları
gerektiğini öğretmektedir.
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Burada Bir “Ders” Var

Kur’an-ı Kerim’in 109. suresi olan Kâfirûn suresi, 6 ayettir ve Mekke’de inmiştir. Adını, ilk ayetindeki “Kâfirûn” ifadesinden almaktadır. Kâfirûn, “kâfirler” anlamına gelir. Bu surenin ilk ayetinde,
Hz. Muhammed’e (s.a.v) seslenilerek “De ki: Ey kâfirler!” buyrulmaktadır. İslamiyet’ten önce
insanlar putlara tanrı diye tapıyorlardı. Yani onların önünde saygıyla eğiliyor, dilek ve isteklerini
putlara iletiyor, putlar için kurban kesiyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.v), peygamberliğinin ilk dönemlerinde Mekkelileri İslam’a davet etmiş, onları putlara tapmaktan vazgeçmeye çağırmıştı.
Mekkeliler, Hz. Muhammed’e (s.a.v) çeşitli tepkiler göstermişlerdir. Ona hakaret etmişler, baskı
yapmışlardır. Bunlardan sonuç alamayınca da Hz. Peygamber’e (s.a.v) birtakım teklifler yapıp
onunla uzlaşmayı denemişlerdir. Örneğin bir gün Hz. Peygamber’e (s.a.v) gelip şöyle bir teklifte bulunmuşlardır: “Ey Muhammed! Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin
ilahına tapalım.” Müşriklerin bu teklifi üzerine Kâfirûn suresi inmiştir. Bu surede, şirk ve küfür
ile imanın asla bir araya gelemeyeceği belirtilir. Birbirine tamamen zıt olan bu iki inanç biçimi arasında asla uzlaşma olamayacağı açıkça ifade edilir. İnkârcıları memnun etmek için tevhit
inancından asla taviz verilemeyeceği açıkça ortaya konulur. Müslüman’ın tevhit inancını benimserken inancında net, açık ve ihlaslı olması gerektiği açıklanır. Son ayette ise herkesin inancının
sorumluluğunun kendisine ait olduğu belirtilir.
Kâfirûn suresinden çıkarılabilecek dersleri uygun kutucukları işaretleyerek belirtiniz.
Allah’tan başkasına kulluk yapılmaz, dua edilmez. O’ndan başkasından yardım istenmez.
Herkes öncelikle kendisinden sorumludur. Kimse kimsenin günahını yüklenmek veya başkaları adına hesap vermek zorunda değildir.
Eninde sonunda herkes Müslüman olacaktır.
Müslümanlar, ne mal, ne makam, ne de mevki karşılığında inandığı değerlerinden asla vazgeçmemelidir.
Yüce Allah’a asla şirk koşulmamalıdır.
Müslüman, dinini bir bütün olarak görmeli ve dininin bozulmasına asla izin vermemelidir.
İnkârcıları dine davet ederken biraz da onların isteklerini göz önünde bulundurmak gerekir.
Müslümanlar olarak üzerimize düşen görev, kafirleri İslam’a davet etmektir. Davetimize
olumlu cevap verip vermemek onların tercihidir.
Müslümanlar, kâfirleri İslam’a davet ederken gerekirse ısrar ve zorlamada bulunabilir.
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ETKİNLİK 2

Müslüman hak din olan İslam konusunda tavizsiz olmalı ve kâfirlerle mücadele ederek hakikati var gücüyle savunmalıdır.
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ETKİNLİK 4
Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri Kâfirûn suresinin mealinde boş bırakılan yerlere doğru şekilde
yerleştiriniz.

Benim

KÂFİRÛN SURESİ MEALİ
De ki: “Ey ....................! Ben sizin
.................... tapmam. Siz de benim
.................... ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza................................ ........ de benim
kulluk ettiğime .............................
değilsiniz. Sizin ...................... size,
.................... dinim de banadır.

kulluk

Siz

taptıklarınıza

Kulluk
edecek

Kâfirler
Tapacak
değilim

dininiz
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ve liye
entüm

eyyühel
KÂFİRÛN SURESİ

a’büdü

Kul yâ ......................... kâfirûn. Lâ
.........................mâ ta’büdûn. ..............
entüm ......................... mâ a’büd. Velâ
.............. âbidün mâ .........................
Velâ ......................... âbidûne mâ
a’büd. Leküm dînüküm .........................
dîn.

âbidûne

ene

Ve lâ

abettüm

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri Kâfirûn suresinde boş bırakılan yerlere doğru şekilde yerleştiriniz.
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Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.
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Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed’e (s.a.v) çok ilginç bir teklifte bulunmuştu. Buna göre bir sene Hz.
Muhammed kendi ilahlarına tapacak, bir sene de kendileri Hz. Muhammed’in ilahına tapacaktı. Hz.
Muhammed bu teklife, “Allah’a bir şeyi ortak koşmaktan (şirkten) yine O’na sığınırım!” cevabını vermişti. Bu defa müşrikler, “Bizim ilahlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip
ilahına ibadet edelim.” demişlerdi. Bu olay üzerine Kâfirûn suresi inmiştir.
Kâfirûn Suresi Meali
1) De ki: “Ey kâfirler!”
2) Ben sizin taptıklarınıza tapmam.
3) Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.
4) Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
5) Siz de benimkullukettiğimekullukedecekdeğilsiniz.
6) Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

2.

İslam’a davet ederken başka inançtaki insanların talepleri dikkate alınmalıdır.
Müslümanın hayatında iman ile şirk asla birarada bulunamaz.
Tevhit ve şirk arasında bir uzlaşmaya gidilmesi mümkün değildir.
Müslüman, Allah’ın bir olduğu inancından asla taviz veremez.

Kâfirûn suresi Meali
1. (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler!
2. Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.
3. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.
4. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.
5. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
6. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. (Kâfirûn suresi 1-6. ayetler)
Kâfirûn suresindeki bu ayetler, İslam inancıyla ilgili;
I. Başka insanları Müslüman yapmak için onlara güzel sözler söylemek,
II. Allah’tan başka hiçbir şeye tapmamak,
III. İslam’dan başka hak din kabul etmemek,
IV. Müslüman olmaya istekli olmayanları kendi düşünceleri ile baş başa bırakmak
Davranışlardan hangileriyle ilişkilendirilebilir?
A) II, III

B) I, II, III

C) II, III, IV

D) I, II, III, IV
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“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp
Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla
bilendir.” (Bakara suresi 256. ayet)
Bu ayet-i kerimede altı çizili ifadeyle aynı anlama gelen ayet-i kerime aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” (Kâfirûn suresi 6. ayet)
B) “Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır…” (Âl-i İmrân suresi 19. ayet)
C) “… Dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.”
(A’râf suresi 29. ayet)
D) “Şüphesiz bu (İslâm), tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabb’inizim. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının.” (Mü’minûn suresi 19. ayet)

4.

1. (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler!
2. Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.
3. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.
4. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.
5. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
6. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.
“Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hıristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki: ‘Allah’ın
yolu asıl doğru yoldur.’ Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki Allah’tan sana ne bir dost ne bir yardımcı vardır.” (Bakara suresi, 120. ayet.)
Bakara suresi 120. ayet ile ilişkilendirilecek olursa Kâfirûn suresindeki hangi ayet dışarda kalır?
A) 2

5.

B) 3

C) 4

D) 6

Kureyşliler Hz. Peygamberden (s.a.v) bir sene kendi ilahlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun
ilahına tapmalarını istemişler. Hz. Peygamber de “Allah’a bir şeyi ortak koşmaktan yine O’na sığınırım!”
demiş; bu defa Kureyşliler, “Bizim ilahlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip
ilahına ibadet edelim.” demişler. Bunun üzerine Kâfirûn suresi inmiştir.
Yukarıda Kâfirûn suresinin indiriliş sebebi hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ayetlerden hangisi kesin bir şekilde kâfirlerin Allah’a kulluk etmeyeceklerini Hz. Muhammed’e haber
vermektedir?
A) “De ki; ‘Ey kâfirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.” (Kâfirûn suresi 1-2. ayetler)
B) “Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.” (Kâfirûn suresi 3. ve 5. ayetler)
C) “Ben de sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.”” (Kâfirûn suresi 4. ayet)
D) “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” (Kâfirûn suresi 6. ayet)
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3.

7
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ölçme ve Değerlendirme Merkezi

DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK BİLGİSİ
Cevap Anahtarı

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ETKİNLİK 1
1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. Y 11. D 12. D 13. D

Benim

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4

ETKİNLİK 5

ve liye

KÂFİRÛN SURESİ MEALİ

Siz

De ki: “Ey kâfirler! Ben sizin taptıklarınıza
tapmam.
Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.
Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.
Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

kulluk

entüm

KÂFİRÛN SURESİ

taptıklarınıza

Kulluk
edecek

Kâfirler
dininiz

eyyühel

a’büdü

Kul yâ eyyühel kâfirûn.
Lâ a’büdü mâ ta’büdûn.
Velâ entüm âbidûne mâ a’büd.
Velâ ene âbidün mâ abettüm.
Velâ entüm âbidûne mâ a’büd.
Leküm dînüküm veliye dîn.

âbidûne

ene

Ve lâ

Tapacak
değilim

abettüm

Çoktan Seçmeli Sorular
1. A

2. C

3. A

4. D

5. B
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