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1. FATĠHA SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminde inmiĢtir. 7 ayettir. Adı: “açan”, “açıĢ” anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) 

Rahman ve Rahim Allah‟ın adıyla... 

1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah‟a mahsustur. 

4. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 

5. Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. 

6-7. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil.. 

2. BAKARA SÛRESĠ 

 

(Medine‟de inmiĢtir. Kur‟an‟ın en uzun sûresidir. Bakara ismini, 67-73. âyetlerde anlatılan “Sığır kurban etme” 

kıssasından almıĢtır. 286 âyettir. Nüzul Sırası: 87) 

Rahman ve Rahim Allah‟ın adıyla .. 

1. Elif, lâm, Mîm.  

2-3. Hiç kuĢkusuz bu kitap, kendilerini günahlardan korumaya çalıĢan, görmediği halde inanan, namazı kılan ve 

kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcayanlar için yol göstericidir.  

4. Onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere ve ahirete de kesin olarak inanırlar. 

5. ĠĢte, Rab‟lerinin yolunda olanlar ve kurtuluĢa erecek olanlar onlardır. 

6. Kafirlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar. 

7. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiĢtir. Gözlerinde de perde vardır ve onlar için büyük bir 

azap vardır. 

8. Ġnsanlardan bir kısmı da inanmadığı halde: 

-Allah‟a ve ahiret gününe inandık, diyen kimselerdir.  

9. Allah‟ı ve inananları aldatmaya uğraĢırlar, ama kendilerinden baĢkasını aldatamazlar da farkında olmazlar. 

10. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını artırmıĢtır. Onlara, yalan söylemelerinden 

dolayı acı veren bir azap vardır. 

11. Onlara: 

-Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, dendiği zaman: 

-Bizler sadece ıslah edicileriz, derler. 

12. Ġyi bilin ki asıl bozguncular kendileridir, fakat farkında değillerdir. 

Onlara: 
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13. -Siz de insanların inandığı gibi inanın! denilince: 

-Beyinsizlerin inandığı gibi mi inanalım? derler. Dikkat edin! Asıl beyinsizler kendileridir, fakat bilmezler. 

14. Ġnananlara rastladıkları zaman: 

-Ġnandık, derler. Ģeytanları ile baĢbaĢa kalınca da:  

-Biz, sizin yanınızdayız. Onlarla sadece alay ediyoruz, derler. 

15. Allah da onlarla alay eder ve onları taĢkınlıkları içinde ĢaĢkın bir halde bırakır. 

16. Onlar, hidayet yerine sapıklığı satın aldılar da alıĢveriĢleri kar getirmedi ve doğru yolu bulanlar olmadılar. 

17. Onların hali, çevresini aydınlatmak için ateĢ yakan kimsenin haline benzer. AteĢ çevresindekileri 

aydınlattığı sırada Allah onun ıĢığını giderir ve onları karanlıklar içerisinde görmez bir halde bırakır. 

18. Onlar sağır, dilsiz kör kalarak bir daha dönmezler. 

19. Yahut, onlar gökten boĢanan bir yağmura tutulmuĢ kimselere benzerler. O yağmurda karanlıklar, gök 

gürültüsü ve ĢimĢek vardır. Onlar da yıldırımlardan ve ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. 

ġüphesiz Allah kafirleri çepeçevre kuĢatmıĢtır. 

20. ġimĢek gözlerini kamaĢtırır gibi olur; ĢimĢek parıldadığında yürürler, ortalık birden kararınca da orada 

dikilip kalıverirler, eğer Allah isteseydi onları sağır ve kör ederdi. Allah‟ın her Ģeye gücü yeter. 

21. Ey insanlar!  

Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki, O‟na karĢı gelmekten korunmuĢ olabilesiniz. 

22. O, sizin için yeryüzünü döĢedi ve gökyüzünü bina etti. Gökten su indirip onunla size rızık olsun diye 

ürünler yetiĢtirdi. Öyleyse, bile bile Allah‟a eĢ koĢmayın.  

23. Kulumuza indirdiğimiz (Kur‟an) dan bir Ģüpheniz varsa; haydi, siz de ona benzer bir sûre getirin eğer 

doğru sözlüler iseniz Allah‟tan baĢka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. 

24. Eğer bu iĢi yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- o zaman, kafirler için hazırlanan ve yakıtı 

insanlar ve taĢlar olan ateĢten kendinizi koruyun. 

25. Ġman edenler ve doğruları yapanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele!.. Ne zaman 

oradaki meyvelerden rızıklandırılsalar: 

-Bu, daha önce de rızıklandığımız Ģey! diyecekler. O meyveler kendilerine dünyadakilerin bir benzeri olarak 

verilecektir ve orada onlar için tertemiz eĢler de vardır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. 

26. Allah, bir sivrisineği ve onun üzerinde bir Ģeyi örnek vermekten çekinmez. Ġman edenler, onun 

Rab‟lerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler, ama kafirler:  

-Allah, bu misalle ne demek istiyor? derler. Allah, bu misalle bir çoklarını ĢaĢkınlıkta bırakır, bir çoklarını da 

doğru yola çıkarır, ĢaĢkın bırakılanlar yalnızca yoldan çıkanlardır. 

27. Ki onlar, Allah ile yapılan sözleĢmeyi kabul ettikten sonra bozanlar, Allah‟ın, birleĢtirilmesini emrettiği 

Ģeyi parçalayanlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlardır. ĠĢte kaybedecek olanlar onlardır. 
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28. Nasıl olur da Allah‟a karĢı nankör olabilirsiniz? Oysa, siz cansız iken, size o can verdi. Sonra sizin yine 

canınızı alacak; sonra da sizi diriltecek ve sonunda yine yalnızca O‟na döndürüleceksiniz. 

29. Yeryüzündeki her Ģeyi sizin için yaratan sonra gökyüzüne yönelip yedi kat gök olarak düzenleyen ve her 

Ģeyi bilen O‟dur. 

30. Rabbin meleklere: 

-Ben yeryüzünde bir yönetici yaratacağım, demiĢti. Melekler de: 

-Yeryüzünde bozgunculuk edecek, kan dökecek birilerini mi yaratacaksın? Oysa biz seni durmadan hamd ile 

tesbih ve takdis ediyoruz, dediler. 

-Sizin bilmediğiniz Ģeyleri ben bilirim, dedi. 

Allah, Adem‟e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere göstererek: 

31. -Eğer sözünüzde samimi iseniz bunların isimlerini bana söyleyin, dedi. 

32. -Sen yücesin! Yalnız sen eksiklikten uzaksın senin bize öğrettiğinden baĢka bizim hiç bir bilgimiz yoktur. 

Bilen ve hüküm veren sensin, dediler. 

33. Allah: 

-Ey Adem! Onlara, bunların isimlerini haber ver, dedi. Adem de meleklere onların isimlerini haber verince 

Allah: 

-Size göklerin ve yerin gaybını Ģüphesiz ben bilirim demedim mi? Sizin açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de 

ben bilirim, dedi.  

34. Meleklere: 

-Adem için secde edin, demiĢtik de onlar da hemen secde edivermiĢlerdi. Sadece Ġblis kaçınmıĢ, büyüklenmiĢ 

ve kafirlerden olmuĢtu. 

35. -Ey Adem! Sen ve eĢin cennette oturun dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Yalnız Ģu ağaca yaklaĢmayın, 

yoksa zalimlerden olursunuz, dedik. 

ġeytan oradan ikisinin de ayağını kaydırdı, onları bulundukları yerden çıkardı. Biz de onlara: 

36. -Birbirinize düĢman olarak inin, yeryüzünde bir müddet için yerleĢip geçineceksiniz, dedik. 

37. Adem, Rabbinden emirler aldı, onları yerine getirdi. Bunun üzerine, Rabbi de tevbesini kabul etti. 

Nitekim O, tevbeleri daima kabul eden ve merhametli olandır. 

38. -Hepiniz oradan inin, dedik. Tarafımdan size bir yol gösterici gelecektir; benim yol göstericime uyan 

kimselere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. 

39. Yol göstericimi tanımayıp, ayetlerimizi yalan sayanlar, cehennem halkıdır. Onlar, orada temelli 

kalacaklardır. 

40. -Ey Ġsrailoğulları, Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size 

verdiğim sözü tutayım. Yalnızca benden korkun! 
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41. Elinizde bulunan Tevrat‟ı tasdik edici olarak indirdiğim Kur‟an‟a inanın ve onu inkar edenlerin ilki siz 

olmayın. Ayetlerimi az bir pahaya satmayın; yalnızca benden korkun! 

42. Hakka batılı karıĢtırmayın, bile bile hakkı gizlemeyin. 

43. Namazı kılın, zekatı verin, (Allah‟ın emrine) boyun eğenlerle boyun eğin. 

44. Ġnsanlara iyiliği emredersiniz de kendinizi unutur musunuz? Kitabı okuyup durduğunuz halde düĢünmez 

misiniz? 

45-46. Sabır ve namazla Allah‟tan yardım isteyin. Rablerine kavuĢacak ve O‟na döneceklerini umanlar ve 

Allah‟a gerçek bir saygı gösterenlerden baĢkasına namaz elbette ağır gelir. 

47. -Ey Ġsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın. 

48. Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, kimseden bir Ģefaat kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye 

alınmayacağı ve yardım da görülmeyeceği bir günden kendinizi koruyun. 

49. Size iĢkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı öldüren Firavun Hanedanından sizi kurtarmıĢtık. 

Bunda Rabbiniz'den büyük bir imtihan vardı.  

50. Ve sizin için denizi yardık, sizi kurtarıp; gözünüzün önünde, Firavun Hanedanını suda boğmuĢtuk. 

51. Musa ile kırk gece için sözleĢmiĢtik ama siz zalimlik ederek onun arkasından buzağıya tapınmıĢtınız. 

52. Bundan sonra da yine belki Ģükredersiniz diye sizi affetmiĢtik. 

53. Doğru yola gelesiniz diye Musa‟ya kitabı ve furkanı vermiĢtik. 

54. Musa kavmine: 

-Ey halkım! Siz buzağıyı ilah edinerek kendinize yazık ettiniz. Hemen yaratıcınıza tevbe edip, nefislerinizin 

hakkından geliniz. Böyle yapmanız, yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır, o daima tevbeleri kabul eden 

ve acıyan olduğu için tevbenizi kabul eder, demiĢti. 

55. -Ey Musa, Allah‟ı apaçık görmedikçe sana inanmayacağız, demiĢtiniz de, gözünüz bakıp dururken sizi 

yıldırım çarpmıĢtı. 

56. Ölümünüzden sonra belki Ģükredersiniz diye sizi tekrar diriltmiĢtik. 

57. Bulutlarla sizi gölgelendirdik, kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. 

-Size rızık olarak verdiğimiz güzel Ģeylerden yiyin, dedik. 

Onlar bize değil ancak kendilerine zulmediyorlardı. 

58. Hani: 

-ġu kasabaya girip, dilediğiniz yerden istediğinizi bol bol yiyin. Kapısından secde ederek girin ve “bağıĢla” 

deyinde sizi bağıĢlayalım. Güzel davrananların mükafatını da artıralım, demiĢtik. 

59. Fakat, zulmedenler kendilerine söylenmiĢ olan sözü baĢka bir sözle değiĢtirdiler. Biz de, zalimlere, günah 

iĢleyerek yoldan çıktıkları için gökten kahredici bir azap indirmiĢtik. 

60. Musa halkı için su aradığında : 
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-Değneğinle taĢa vur, dedik. Ondan on iki pınar fıĢkırdı ve her grup su içeceği pınarı öğrenmiĢti. Allah‟ın 

rızkından yiyin, için; fakat yeryüzünde bozguncular olarak, taĢkınlık yapmayın! 

61. Sizin de: 

-Ey Musa, biz bir çeĢit yemeğe dayanamayız bizim için Rabbine dua et de, bize yerde biten sebze, salatalık, 

sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın, dediğiniz zaman, Musa: 

-Hayırlı olanı, daha aĢağı olanlarla değiĢtirmek mi istiyorsunuz? ġehre inin, orada istediğiniz var, demiĢti. ve 

onlara alçaklık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah‟ın gazabına uğradılar. Bu, onların Allah‟ın ayetlerini 

tanımamalarından, Peygamberlerini haksız yere öldürmelerinden dolayı idi. Bu, isyan etmelerinden ve sınırı 

aĢmalarından dolayı idi. 

62. ġüphesiz Ġnananlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiilerden kim Allah‟a ve ahiret gününe inanır ve doğru 

olanı yaparsa; onlara Rab‟leri yanında mükafatlar vardır. Onlara bir korku da yoktur, üzülmeyeceklerdir. 

63. Sizden sapa sağlam söz almıĢtık. Dağı da üzerinize kaldırmıĢ: 

-Allah‟a karĢı gelmekten sakınabilmeniz için size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve onun içindekileri 

aklınızda tutun, demiĢtik.  

64. Bundan sonra yine yüz çevirmiĢtiniz; eğer Allah‟ın size bol nimet ve merhameti olmasaydı, elbette 

hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. 

65. Ġçinizden cumartesi gününde yasağı çiğneyenleri de elbette biliyorsunuz. ĠĢte biz onlara: 

-Hor ve aĢağılık maymunlar olun, dedik. 

66. Böylece onların akıbetini hem önlerinde bulunanlar için, hem de kendilerinden sonra gelecekler için bir 

ibret ve Allah‟tan korkanlar için de bir öğüt vesilesi yaptık. 

67. Hani Musa kavmine: 

-Allah, size bir inek kesmenizi emrediyor, demiĢti. Onlar: 

-Bizimle alay mı ediyorsun? demiĢlerdi. Musa da: 

-Ben cahillerden olmaktan Allah‟a sığınırım, demiĢti. 

68. -Rabbine bizim için dua et de bize onun nasıl bir Ģey olduğunu açıklasın, dediler. O: 

-Allah, onun ne pek yaĢlı ne de pek körpe, ikisi ortası bir inek olduğunu söylüyor. Artık size emredilen Ģeyi 

yapın, dedi. 

69. -Bizim için Rabbine dua et de, onun ne renk olduğunu bize iyice açıklasın, dediler. Musa: 

-Allah, onun, bakanların içini açan, parlak sarı bir inek olduğunu söylüyor, dedi.  

70. Onlar: 

-Rabbine dua et, bize açıkça bildirsin. Çünkü bizce inekler birbirine benzer. Allah dilerse elbette biz 

hidayete erenlerden oluruz, dediler. 

71. Musa: 
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-Rabbim, onun yeri sürüp ekini sulayarak boyunduruk altında ezilmemiĢ, kusursuz, alacasız bir inek olduğunu 

söylüyor, dedi. 

-ġimdi gerçeği bildirdin, deyip ineği kestiler; az kalsın bunu yapmayacaklardı. 

72. Siz bir kimseyi öldürmüĢ ve suçu birbirinize atmıĢtınız, oysa Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya 

çıkaracaktı. 

73. -Bir parçasıyla ona vurun, dedik. ĠĢte Allah ölüleri de böyle diriltir. Ve aklınızı kullanasınız diye size 

ayetlerini gösterir. 

74. Sonra kalpleriniz yine katılaĢtı. TaĢ gibi.. hatta daha da katı oldu. Nitekim öyle taĢlar vardır ki, 

içlerinden ırmaklar kaynar, öyle taĢlar var ki Allah korkusundan yukarıdan aĢağıya yuvarlanırlar. Allah 

yaptıklarınızdan gafil değildir.  

75. Size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir grup vardı ki Allah‟ın sözünü iĢitirlerdi de düĢünüp 

akıl erdirdikten sonra, bile bile onu bozarlardı. 

76. Ġnananlarla karĢılaĢtıkları zaman “inandık” derler, birbirleriyle yalnız kaldıklarında: 

- Rabbiniz'in yanında size karĢı delil getirsinler diye mi, Allah‟ın size açıkladığını onlara anlatıp 

duruyorsunuz? Bunu akıl etmiyor musunuz? derlerdi. 

77. Onlar, gizlediklerini de açıkladıklarını da Allah‟ın bildiğini bilmiyorlar mı? 

78. Onların bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler, bildikleri sadece bir takım yalan ve 

kuruntulardır. Onlar yalnızca zanneder dururlar. 

79. Kitabı kendi elleriyle yazıp sonra onu az bir paraya satabilmek için: 

-Bu, Allah katındandır, diyenlerin vay haline! Vay ellerinin yazmıĢ olduğundan dolayı baĢlarına geleceklere! 

Kazandıklarından dolayı vay onların haline! 

80. -AteĢ bize sayılı bir kaç günden baĢka dokunmayacaktır, derler. Onlara: 

-Allah katından bir söz mü aldınız? Eğer, öyle ise Allah sözünden dönmez; yoksa Allah hakkında bilmediğiniz 

bir Ģey mi söylüyorsunuz? de. 

81. Gerçek Ģu ki, günah iĢleyip günahı kendisini kuĢatmıĢ olan kimseler, cehennemlikler iĢte onlardır. Onlar 

orada ebedi kalacaklardır. 

82. Ġman edip doğruları yapanlara gelince iĢte onlar cennetliklerdir. Onlar da orada ebedidirler. 

83. Ġsrailoğullarından: 

-Allah‟tan baĢkasına kulluk etmeyin, anaya, babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edin, insanlara 

güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin! diye söz almıĢtık. Sonra siz pek azınız dıĢında sözünüzden 

döndünüz ve hala da dönmeye devam ediyorsunuz.  

84. Sizden “boĢ yere kanınızı akıtmayınız, birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayınız” diye söz almıĢtık; sonra siz 

de söz vermiĢtiniz ve hala buna Ģahitlik ediyorsunuz.  
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85. Buna rağmen, yine birbirinizi öldüren, aranızdan bir grubu yurtlarından süren, onlara karĢı günah ve 

düĢmanlıkta birleĢen, -onları çıkarmak haramken- size esir olarak geldiklerinde fidyelerini veren 

kimselersiniz; yoksa, siz, kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? ġu halde 

içinizden böyle yapanın cezası dünya hayatında rezil olmak ve kıyamet gününde azabın en Ģiddetlisine 

uğratılmaktan baĢka nedir? Allah sizin yaptıklarınızın hiç birinden gafil değildir. 

86. ĠĢte onlar, ahireti satıp, dünya hayatını satın alan kimselerdir. Onlardan azap hiç hafifletilmeyecektir. 

Ve onlar, hiç bir yardım da göremeyeceklerdir. 

87. Andolsun Musa‟ya kitap verdik. O‟ndan sonra da birbiri ardınca peygamberler gönderdik. Meryem oğlu 

Ġsa‟ya da belgeler verdik ve O‟nu Ruhul Kudüs‟le destekledik size ne zaman bir peygamber, hoĢunuza 

gitmeyen bir Ģey getirse, büyüklük taslayarak, bir kısmını yalancı sayıp bir kısmını da öldüreceksiniz, öyle 

mi?! 

88. -Kalplerimiz perdelidir! dediler. Hayır, Allah, inkarları yüzünden onları lanetlemiĢtir. Ancak onların çok az 

bir kısmı inanır.  

89. Allah katından, onlara, yanlarında bulunan (Tevrat)ı tasdik eden bir kitap geldiği zaman; daha önce 

kafirlere karĢı kendilerine yardım gelmesini beklerlerken; onlara, bildikleri Ģey gelince onu inkar ettiler. 

Allah‟ın laneti kafirlerin üzerinedir. 

90. Allah‟ın kullarından dilediğine, bol ihsanından indirmesini çekemeyerek, Allah‟ın indirdiğini inkar etmekle 

kendilerini ne kötü bir Ģey karĢılığında sattılar, bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirlere alçaltıcı 

bir azap vardır. 

91. Onlara: 

-Allah‟ın indirdiğine inanın, dendiği zaman: 

-Biz, bize indirilene inanırız, deyip ondan sonra geleni (Kur‟an‟ı) inkar ederler; halbuki O, ellerinde bulunan 

Tevrat‟ı tasdik eden hak bir kitaptır, Onlara: 

-Gerçekten size indirilene inanıyor idiyseniz niçin daha önce Allah‟ın peygamberlerini öldürüyordunuz? de! 

92. Musa, size apaçık delillerle gelmiĢti de sonra O‟nun ardından buzağıyı ilah edinmiĢtiniz. ĠĢte siz, böyle 

zalimlersiniz.  

93. Bir vakit de sizden üzerinize dağı kaldırarak kesin söz almıĢtık: 

-Size verdiğimize kuvvetle sarılın ve dinleyin, demiĢtik. 

-ĠĢittik ve karĢı geldik, dediler de küfürleri yüzünden gönüllerine buzağı sevgisi sindirildi. De ki: 

-Eğer mümin iseniz, imanınız size ne kötü Ģey emrediyor!  

94. De ki:  

-Eğer gerçekten, Allah katında ahiret yurdu kimsenin değil yalnız sizin ise; sözünüzde doğru iseniz, haydi 

ölümü temenni ediniz! 

95. Ama, hayır, elleriyle iĢlediklerinden dolayı ölümü hiç bir zaman istemezler. Allah, elbette zalim olanları 

en iyi bilendir.  
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96. Sen onları öteki insanların hayata en düĢkünlerinden; hatta, Allah‟a ortak koĢanlardan bile yaĢamaya daha 

düĢkün bulursun. Ġçlerinden bazıları bin yıl yaĢamak ister; oysa bu onları azaptan kurtaracak değildir. Zira 

Allah, onların yaptıklarını görendir.  

97. De ki:  

-Cebrail‟e düĢman olan bilsin ki O, daha önceki kitapları doğrulayan, mü‟minler için yol gösterici ve müjde olan 

Kur‟an‟ı Allah‟ın izniyle senin kalbine indirmiĢtir.  

98. Kim Allah‟a, Meleklerine, elçilerine Cebrail‟e ve Mîkâil‟e düĢman olursa, Ģüphesiz Allah da o kafirlerin 

düĢmanıdır.  

99. Andolsun biz, sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan baĢkası inkar etmez.  

100. Onlar ne zaman bir söz vermiĢlerse, içlerinden bir grup bu sözü bozup atmadı mı? Zaten onların çoğu 

iman etmezler.  

101. Onlara ne zaman yanlarında olanı tasdik eden bir elçi gelse kendilerine kitap verilenlerden bir grup sanki 

Allah‟ın kitabını bilmiyorlarmıĢ gibi arkalarına atarlar. 

102. Onlar Ģeytanların Süleyman‟ın saltanatı hakkında uydurdukları Ģeylere tabi oldular. Oysa Süleyman kafir 

değildi. Fakat insanlara sihri öğreten Ģeytanlar kafir idi. Onlar insanlara büyüyü Babil'deki iki meleğe, Harut 

ile Marut‟a indirileni öğretiyorlardı. O ikisi: 

-Biz bir imtihan vesilesiyiz, sakın kafir olma! demedikçe, hiç kimseye bir Ģey öğretmiyorlardı. O ikisinden 

karı ile kocanın arasını ayıracak Ģeyler öğreniyorlardı. Onlar kendilerine faydalı olanı değil zararlı olanı 

öğreniyorlardı. Andolsun onlar o büyüyü satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını gayet iyi biliyorlardı. 

Kendilerini sattıkları Ģeyin ne kadar kötü olduğunu keĢke anlasalardı!  

103. KeĢke onlar iman edip korunmuĢ olsalardı, elbette Allah katında verilecek sevap daha hayırlı olurdu. 

KeĢke bilselerdi!  

104. -Ey iman edenler! “Râinâ” (bizi gözet) demeyin “unzurnâ” (bize bak) deyin ve sözü dinleyin, kafirler için 

çok acı bir azap vardır. 

105. Kitap ehli olan kafirler de, müĢrikler de size Rabbinizden hiçbir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise 

rahmetiyle dilediği kimseyi seçerek ihsanda bulunur. ġüphesiz Allah en büyük lütuf ve ihsan sahibidir. 

106. Biz neshettiğimiz veya, unutturduğumuz bir ayetin yerine ya ondan daha hayırlısını veya onun benzerini 

getiririz. Allah‟ın her Ģeye gücünün yettiğini bilmez misin?  

107. Göklerin ve yerin hükümranlığının Allah‟a ait olduğunu ve sizin Allah‟tan baĢka bir koruyucunuz ve bir 

yardımcınızın olmadığını bilmez misin? 

108. Yoksa siz de daha önce Musa‟nın sorguya çekildiği gibi Peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? 

Kim imanı, küfür ile değiĢtirirse doğru yoldan sapmıĢ olur.  

109. Kitap ehlinden olanların bir çoğu, hak kendilerine apaçık belli olduktan sonra, içlerindeki kıskançlık 

yüzünden, sizi inanmanızdan sonra tekrar küfre döndürmeyi arzu ederler. Öyleyse onlara Allah‟ın emri 

gelinceye kadar iliĢmeyiniz, kendi hallerine bırakınız Ģüphesiz Allah‟ın gücü her Ģeye yeter. 
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110. -Namazı kılın, zekatı verin, kendiniz için önden ne hayır yollarsanız Allah katında onu bulursunuz. 

ġüphesiz Allah yaptıklarınızı en iyi görendir! 

111. -Yahudi ve Hıristiyan olanlardan baĢkası cennete giremeyecek! dediler; bu onların kuruntusudur. Onlara 

de ki: 

-Eğer doğru söylüyorsanız, delilinizi getirin. 

112. -Hayır, iĢini güzel yaparak kendini tamamen Allah‟a teslim eden kimse cennete gidecektir. Rabbi katında 

ona mükafat vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Üzülecek de değillerdir. 

113. Hepsi de (kendilerine indirilen) kitabı okuyup durdukları halde, Yahudiler, Hıristiyanların (doğru) bir Ģey 

üzerinde olmadıklarını söylerken, Hıristiyanlar da Yahudilerin (doğru) bir yol üzerinde olmadıklarını 

söylemektedirler. Bilmeyenler de aynen onların sözlerini söylüyorlar. Allah ise kıyamet günü ihtilafa 

düĢtükleri konu hakkında, aralarında elbette hükmünü verecektir. 

114. Allah‟ın mescitlerinde O‟nun isminin anılmasını engelleyenlerden ve onları yıkmaya çalıĢanlardan daha 

zalim kim vardır? Onların, oralara girmemeleri, girseler bile korka korka girmeleri gerekir. Onlar için 

dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. 

115. Doğu da Allah‟ındır batı da, ne tarafa yönelirseniz yönelin Allah‟ın yüzü orasıdır. ġüphesiz Allah her Ģeyi 

kuĢatandır, bilendir. 

116. -Allah çocuk edindi, diyorlar. HâĢâ! O bundan münezzehtir. Bilakis, göklerde ve yerde olanların hepsi 

O‟nundur. Hepsi O‟na boyun eğmiĢtir.  

117. O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bir Ģeyin olmasını istediği zaman ona sadece “ol” der, o da hemen 

oluverir. 

118. Bilmeyenler:  

-Ne olur Allah bizimle konuĢsa veya bize bir ayet gelse?! demektedirler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların 

söyledikleri gibi söylemiĢlerdi; kalpleri (nasıl da) birbirine benzemiĢ. Oysa biz, iyice bilmek isteyen bir 

toplum için ayetlerimizi apaçık göstermiĢizdir. 

119. Biz seni hem müjdeci, hem de korkutucu olarak hak ile gönderdik. Cehennem halkından sen sorumlu 

değilsin. 

120. Yahudiler de Hıristiyanlar da, sen onların yoluna uymadıkça, asla senden hoĢnut olmazlar. 

-Asıl doğru yol, Allah‟ın gösterdiği yoldur! de. Sana gelen ilimden, sonra eğer onların arzularına uyacak 

olursan, Allah‟tan seni koruyacak bir veli de bir yardımcı da yoktur. 

121. Kendilerine verdiğimiz kitabı hakkıyla okuyanlar, iĢte bunlar O‟na iman eden kimselerdir. Onu 

tanımayanlar ise iĢte asıl hüsrana uğrayacaklar da onlardır. 

122. -Ey Ġsrailoğulları,  

Size verdiğim nimeti ve sizi diğer toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın.  

123. Hiç kimsenin hiç kimse adına bir Ģey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye kabul edilmeyeceği, hiç kimseye 

Ģefaatin fayda vermeyeceği ve kendilerine yardım da edilmeyeceği bir günden kendinizi koruyun! 
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124. (Hatırlayın o zamanı ki) Rabbi Ġbrahim‟i bir takım hükümlerle imtihan etmiĢ, o da onları tamamen yerine 

getirince: 

-Seni insanlara önder yapacağım, buyurmuĢ, Ġbrahim de: 

-Soyumdan gelenlerden de önderler yap, demiĢti. Allah ise: 

-Ama zalimler için söz vermiyorum, diye cevap vermiĢti. 

125. Kâbe‟yi insanlar için toplanma yeri ve emniyet mahalli kılmıĢ ve: 

-Ġbrahim‟in makamını namazgah edinin, Ġbrahim ve Ġsmail‟e de: 

-Beyt‟imi tavaf edenler, ibadete kapananlar, rüku ve secde edenler için temizleyin, diye kuvvetli bir emir 

vermiĢtik.  

126. Hani Ġbrahim: 

-Rabbim! Bu Ģehri güvenli bir Ģehir yap, halkından Allah‟a ve ahiret gününe inananları çeĢitli ürünlerle 

rızıklandır, demiĢti. Allah da: 

-Ġnkarcı olanı bile az bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına atarım ne kötü bir akibet! diye 

buyurmuĢtu. 

127. Ġbrahim, Ġsmail‟le birlikte Kabe‟nin temellerini yükseltiyor (ve Ģöyle dua ediyorlardı): 

-Rabbimiz hizmetimizi kabul buyur, Ģüphesiz sen iĢitensin, bilensin.  

128. Rabbimiz, bizi sana teslim olan iki kul ve soyumuzdan da sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibadet 

yollarımızı göster ve tevbelerimizi kabul et, zira tevbeleri kabul edip, bağıĢlayan ancak sensin! 

129. Rabbimiz onlara içlerinden senin ayetlerini onlara okuyan, kitap ve hikmeti öğreten ve onları (Ģirkten) 

arındıran bir resul gönder. ġüphesiz aziz ve hakim olan ancak sensin. 

130. Kendini bilmeyenlerden baĢka kim Ġbrahim‟in yolundan yüz çevirir? Biz dünyada onu seçmiĢtik. O, 

Ģüphesiz ahirette de iyilerdendir. Rabbi, O‟na “teslim ol” dediği zaman:  

131. -Alemlerin Rabbine teslim oldum, demiĢti.  

132. Ġbrahim, bunu oğullarına da tavsiye etti. Yakup da öyle yaptı (ve onun da oğullarından son dileği Ģuydu:) 

-Ey oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse, siz de ancak müslüman olarak can verin! 

133. Yoksa siz, Yakub‟a ölüm yaklaĢıp da oğullarına: 

-Ey oğullarım, Benden sonra neye kulluk edeceksiniz? diye sorduğu ve onların da: 

-Senin ilahına, ataların Ġbrahim‟in, Ġsmail‟in, Ġshak‟ın, bir tek ilahına kulluk edeceğiz. Biz O‟na teslim olanlarız! 

dediklerinde, siz onların yanında Ģahit miydiniz? 

134. Onlar gelip geçmiĢ bir ümmettir. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandığınız da size aittir. Onların 

yaptıklarından siz sorguya çekilmeyeceksiniz. 

135. -Yahudi ve Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız, demektedirler; Sen de ki: 

-Hayır, hanif olarak, müĢriklerden olmayan Ġbrahim‟in dinine (uyunuz ki hidayete eresiniz) 
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136. Ve deyin ki: 

-Biz Allah‟a, bize indirilene, Ġbrahim‟e, Ġsmail‟e, Yakub‟a, Ġshak‟a ve torunlarına indirilenlere, Musa‟ya, Ġsa‟ya 

verilenlere ve peygamberlere Rab‟leri katından verilenlere iman ettik. Bunlardan hiç biri arasında ayırım 

yapmayız. Biz Allah‟a teslim olanlarız. 

137. -Eğer Yahudi ve Hıristiyanlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse Ģüphesiz hidayete ererler; yok 

eğer yüz çevirirlerse onlar ancak ayrılık içindedirler. Allah onlara karĢı sana yeter. O hakkıyla iĢiten ve 

bilendir. 

138. ĠĢte Allah‟ın boyası! Allah‟tan daha güzel boyası olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz! 

139. (O kitap ehline) De ki: 

-Siz, bizimle Allah hakkında mı tartıĢıyorsunuz? Halbuki, O, bizim de Rabbimiz sizin de Rabbinizdir. Bizim 

yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz Allah‟a içten /katıksız olarak bağlananlarız.  

140. Yoksa siz, Ġbrahim‟in, Ġsmail‟in, Ġshak‟ın, Yakub‟un ve torunlarının, Yahudi yahut Hıristiyan olduklarını mı 

söylüyorsunuz? (onlara) de ki: 

-Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah‟tan gelen bir Ģahitliği yanında gizleyenden daha zalim kim 

olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. 

141. Onlar gelip geçmiĢ bir ümmettir. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandığınız da size aittir. Ve siz 

onların yaptıklarından dolayı sorumlu olmayacaksınız. 

142. Ġnsanlardan bir takım beyinsizler: 

-Üzerlerinde bulundukları kıblelerinden onları döndüren nedir? diyecekler. De ki: 

-Doğu da batı da Allah‟a aittir. O dilediği kimseyi doğru yola iletir. 

143. Nitekim, insanlara Ģahit olmanız, Peygamber‟in de size Ģahit olması için sizi vasat /adil bir ümmet kıldık. 

Senin üzerinde bulunduğun kıbleyi ise sırf peygambere uyanları, ökçesi üzerinde dönenlerden ayırt edelim 

diye kıble yaptık. Allah‟ın doğru yolu gösterdiklerinden baĢkası için bu çok ağır bir Ģeydir. Allah sizin 

imanınızı zayi edecek değildir. Allah insanlara çok Ģefkatli ve merhametlidir. 

144. (Ey Muhammed) Yüzünü semaya çevirip durduğunu görüyoruz. Seni hoĢnut olacağın kıbleye çeviriyoruz. 

Yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Nerede bulunursanız bulunun yüzlerinizi o yöne çevirin. Kitap ehli, bunun 

Rab‟lerinden gelen bir hak olduğunu çok iyi bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir.  

145. Sen, kitap verilenlere her belgeyi getirsen, yine de senin kıblene tabi olmazlar; sen de onların kıblesine 

tabi olacak değilsin. Zaten onlar, birbirlerinin kıblesine de tabi olmazlar. 

Sana gelen bunca ilimden sonra onların arzularına uyarsan o zaman sen de zalimlerden olursun.  

146. Kendilerine kitap verdiklerimiz (Yahudi ve Hıristiyanlar) onu (Muhammed‟i) öz oğulları gibi tanırlar. 

Bununla beraber onlardan bir kısmı bildikleri halde hakkı gizlerler.  

147. Hak, Rabbindendir. Öyleyse Ģüpheye düĢenlerden olma! 
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148. Herkesin yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Siz hayırlarda yarıĢın; nerede olursanız Allah sizi bir araya 

getirir. ġüphesiz Allah‟ın gücü her Ģeye yeter.  

149. Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu, elbette Rabbinden gelen hak bir 

emirdir.  

150. Nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız yüzünüzü o yöne 

döndürün ki, insanların zulmedenlerinin dıĢında aleyhinize kullanacakları bir delilleri olmasın. Onlardan 

korkmayın, benden korkun. Ben de size verdiğim nimeti tamamlayım. Böylece umulur ki, siz de doğru yolu 

bulursunuz. 

151. Nitekim size, kendi içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten ve 

bilmediğiniz Ģeyleri de belleten bir elçi gönderdik.  

152. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana Ģükredin, nankörlük etmeyin. 

153. -Ey inananlar, sabır ve namaz/dua ile (Allah‟tan) yardım dileyin, Ģüphesiz Allah, sabredenlerle 

beraberdir. 

154.Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Onlar, diridirler fakat siz hissedemezsiniz. 

155. Sizi, biraz korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden yana eksiltmekle imtihan ederiz. Sabredenleri 

müjdele! 

156. Onlar, bir musibete uğrayınca: 

-Biz, Allah‟a aitiz ve elbette O‟na döneceğiz derler.  

157. Onlara, Rab‟lerinden bir mağfiret ve rahmet vardır. Hidayete ermiĢ olanlar, iĢte onlardır.  

158. Safa ve Merve, Allah‟ın alametlerindendir. Bundan dolayı kim Kabe‟yi hacceder yahut umre yaparsa her 

ikisini tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır iĢlemek isterse... Çünkü Allah, 

mükafat veren ve her Ģeyi bilendir. 

159. Ġndirdiğimiz açık delilleri ve doğru yolu kitapta insanlara kitapta açıkladıktan sonra onu gizleyenler.. 

ĠĢte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet edenlerin hepsi lanet eder.  

160. Ancak tevbe edenler, hallerini düzeltenler ve onu açıklayanlar müstesna. Bunların tevbelerini kabul 

ederim. Tevbeleri kabul eden, bağıĢlayan benim! 

161. Ġnkar edip, o halde ölenler var ya iĢte Allah‟ın, meleklerin insanların hepsinin laneti onlaradır.  

162. Onlar lanette temellidirler. Onlardan azap hafifletilmez ve onların yüzlerine bakılmaz.  

163.Ġlahınız tek bir ilahtır. Rahman ve Rahim olan O Allah‟tan baĢka ilah yoktur. 

164. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlar için faydalı olan 

Ģeylerde, denizde yüzen gemilerde, Allah‟ın gökten indirip de kendisiyle ölümünden sonra yeryüzüne hayat 

verdiği ve her türlü canlıyı orada yaydığı suda, rüzgarı dilediği yöne sevk ediĢinde ve gökyüzü ile yeryüzü 

arasında emre tabi olan bulutlarda, aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır.  
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165. Ġnsanlardan kimi, Allah‟tan baĢka eĢler tutarlar. Allah‟ı sever gibi onları severler. Ġman edenlerin ise, 

Allah sevgisi her Ģeyden üstündür. O zalimler, azabı görecekleri zaman, bütün kuvvetin Allah‟a mahsus 

olduğunu ve Allah‟ın da Ģiddetli azap sahibi olduğunu bir bilseler...  

166. O zaman, görecekler ki peĢlerine düĢülüp gidilenler, kendilerine uyanlardan hızla uzaklaĢmıĢlardır. Azabı 

görmüĢler, aralarındaki bağlar da parçalanıp kopmuĢtur.  

167. Onların peĢlerinden gidenler: 

-KeĢke bizim için dünyaya bir daha dönüĢ olsaydı da, onların bizden kaçtıkları gibi biz de onlardan kaçsaydık 

derler. ĠĢte Allah, onlara yaptıklarını böyle piĢmanlıklar halinde gösterecektir ve onlar ateĢten çıkacak da 

değillerdir.  

168. -Ey insanlar,  

Yeryüzündeki temiz ve helal Ģeylerden yiyin. ġeytana ayak uydurmayın, zira o sizin için apaçık bir düĢmandır.  

169. Muhakkak size, kötülüğü, ahlaksızlığı ve Allah‟a karĢı bilmediğiniz Ģeyleri söylemenizi emreder.  

170. Onlara, Allah‟ın indirdiğine uyun denilince: 

-Hayır, biz, atalarımızı yapar bulduğumuz Ģeye uyarız, derler; ya ataları bir Ģeye akıl erdiremeyen ve doğru 

yolda olmayan kimseler idiyseler?  

171. Allah‟a nankörlük edenlerin hali, çobanların çağırdığı fakat, onun bağırıp çağırıĢından baĢka bir Ģey 

iĢitmeyen hayvanların durumu gibidir. Onlar, öyle sağır, dilsiz ve körlerdir ki akıllarını kullanmazlar.  

172. -Ey iman edenler!  

Sizi rızıklandırdığımız temiz Ģeylerden yiyin ve eğer gerçekten yalnız Allah‟a kulluk ediyorsanız, ona 

Ģükredin.  

173. Allah, size ölüyü, kanı, domuz etini, bir de Allah‟tan baĢkası için kesileni haram kıldı. Bununla beraber, 

mecbur kalanın, taĢkınlık etmemek, aĢırı gitmemek Ģartıyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. ġüphesiz 

Allah, çok bağıĢlayıcı ve esirgeyendir.  

174. Allah‟ın indirdiği kitaptan, bir Ģeyi gizleyip, onu az bir pahaya satanlar, iĢte onlar, karınlarına ateĢten 

baĢka bir Ģey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah, onlarla konuĢmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. 

Onlar için acı bir azap vardır.  

175. Onlar doğru yolu bırakıp sapıklığı; mağfireti bırakıp azabı satın alan kimselerdir. AteĢe karĢı ne de 

sabırlıdırlar.(!)  

176. (Bu azabın sebebi Ģudur:)  

Allah, kitabı Ģüphesiz hak olarak indirmiĢtir. O kitapta ihtilafa düĢenler elbette haktan uzak bir ayrılık 

içindedirler.  

177. -Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne döndürmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah‟a, ahiret gününe, 

meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, malını sevgisine rağmen; akrabaya, yetimlere, yoksullara, 

yolculara, dilencilere, kölelere ve esirlere veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, sözleĢtikleri zaman 
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sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve savaĢta sabredenlerin durumudur. ĠĢte sadıklar ve 

muttakiler onlardır.  

178. -Ey Ġman edenler!  

Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür olan ile hür, köle ile köle, kadın ile kadın kısas olunur. 

Öldüren, ölenin kardeĢi tarafından bağıĢlanmıĢsa, artık örfe uymak ve bağıĢlayana güzellikle diyet ödemek 

gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra da tecavüzde bulunana elem verici azap 

vardır.  

179. -Ey akıl sahipleri,  

Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız.  

180. Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir mal bırakacaksa; anaya, babaya, yakınlara uygun bir biçimde 

vasiyet etmek, muttakiler üzerine bir borç olarak yazıldı.  

181. Vasiyeti iĢittikten sonra değiĢtiren olursa bunun günahı değiĢtirenlerin üzerinedir. Allah, Ģüphesiz iĢiten 

ve bilendir.  

182. Vasiyet edenin yanılacağından veya günaha düĢeceğinden endiĢe duyan kimse (ilgililerin) aralarını 

düzeltirse, ona günah yoktur. Allah, Ģüphesiz bağıĢlayan ve merhamet edendir.  

183. -Ey Ġman edenler!  

Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah‟a karĢı gelmekten sakınasınız diye size de farz kılındı.  

184. O, sayılı günlerdir. Ġçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer 

günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar bir yoksul doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa o 

iyilik kendinedir. Oruç tutmanız, eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır.  

185. Ramazan ayı, içinde insanlara doğru yolu gösteren, doğru ile yanlıĢı birbirinden ayırıp açıklayan, bir 

rehber olmak üzere Kur‟an‟ın indirildiği aydır. Sizden kim o aya eriĢirse oruç tutsun. Hasta olan veya seferde 

bulunan, tutamadığı günler sayısınca baĢka günlerde tutsun. Allah, sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. 

Sayıyı tamamlamanızı ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah‟ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki 

Ģükredersiniz.  

186. -Kullarım benden sana sorarlarsa; Ģüphesiz ben yakınım. Bana dua edenin, dua ettiği zaman, duasına 

karĢılık veririm. O halde onlar da benim davetime icabet etsinler ve bana inansınlar ki doğru yolda olsunlar.  

187. Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaĢmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz, sizde onların örtüsüsünüz. 

Allah, nefsinize ihanet etmekte olduğunuzu biliyordu. Bu sebeple, tevbenizi kabul edip sizi bağıĢladı; artık 

onlara yaklaĢın ve Allah‟ın sizin için takdir ettiğini dileyiniz. Fecir esnasında ufuktaki beyazlık; karanlıktan 

ayırt edilinceye kadar yiyin için sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikafa çekilmiĢ 

olduğunuzda kadınlara (geceleri de) yaklaĢmayın. ĠĢte, Allah, insanlara kötülüklerden korunmaları için 

ayetlerini böylece açıklar.  

188. Aranızda birbirinizin mallarını haksız sebeplerle yemeyin ve bildiğiniz halde insanların mallarından bir 

kısmını günahı gerektirecek Ģekilde yemek için onu hakimlere (rüĢvet olarak) aktarmayın.  
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189. Sana yeni doğan ayları sorarlar de ki:  

-Onlar, insanlar için ve hac için vakit ölçüleridir.  

Evlere arkasından girmeniz iyi değildir. Fakat iyi kimse kötülükten sakınan kimsedir. Evlere kapılarından 

girin. Allah‟tan sakının ki kurtuluĢa eresiniz.  

190. Sizinle savaĢanlarla, Allah yolunda siz de savaĢın, (fakat) haksız yere saldırmayın. Doğrusu Allah aĢırı 

gidenleri sevmez.  

191. Sizinle savaĢanları nerede yakalarsanız öldürün. Onları, sizi çıkardıkları yerden çıkarın. Fitne; 

öldürmekten, daha kötüdür. Onlar, Mescid-i Haram‟ın yanında sizinle savaĢmadıkça, siz de onlarla orada 

savaĢmayın. Fakat, onlar sizinle orada savaĢırlarsa, onlarla savaĢın. ĠĢte kafirlerin cezası budur.  

192. Eğer savaĢmaktan vazgeçerlerse; Ģüphesiz ki Allah, bağıĢlayandır, merhamet edendir.  

193. Fitne kalmayıncaya, din/otorite de yalnız Allah‟ın oluncaya kadar, onlarla savaĢın, eğer savaĢa son 

verirlerse zalimlerden baĢkasına düĢmanlık yoktur.  

194. Hürmetli ay, hürmetli aya karĢılıktır ve hürmetler de karĢılıklıdır. O halde, size tecavüz edene, onun 

size saldırdığı gibi siz de saldırın. Allah‟tan sakının ve Allah‟ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin.  

195. Allah yolunda harcamada bulunun. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. ĠĢlerinizi iyi yapın. 

ġüphesiz Allah, iyi iĢ yapanları sever.  

196. Haccı da, umreyi de Allah için tam yapın, eğer hac yapmaktan alıkonursanız, oraya kolayınıza gelen bir 

kurban gönderin. Kurban yerine ulaĢıncaya kadar da baĢlarınızı tıraĢ etmeyin. Ġçinizden hasta olan ya da 

baĢından bir rahatsızlığı bulunan bir kimsenin fidye olarak; ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban 

kesmesi gerekir. Güven içinde olursanız, hacca kadar umre ile faydalanmak isteyen kimseye, kolayına gelen 

bir kurban kesmek; bulamayana hac esnasında üç gün, döndüğünüz vakit de yedi gün -ki bu tam on gün eder.- 

oruç tutmak gerekir. Bu, ailesi Mecsid-i Haram‟da oturmayan kimseler içindir. Allah‟tan sakının, Allah‟ın 

cezasının Ģiddetli olacağını bilin. 

197. Hac bilinen aylardadır. Kim bu aylarda hac etmeye kesin karar verirse bilmelidir ki, hacda kadına 

yaklaĢmak, günah iĢlemek ve kavga etmek yoktur. Ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Bu sebeple kendinize 

azık edinin. ġüphe yok ki azığın en iyisi Allah korkusudur.  

Ey akıl sahipleri benden korkun!  

198. Rabbinizden rızık/fazl istemenizde her hangi bir günah yoktur. Arafat‟tan ayrılınca MeĢ‟ari Haram‟da 

Allah‟ı zikredin. Nitekim, O, size yol göstermeden önce gerçekten, ĢaĢkınlardan / dalalette olanlardan idiniz 

ya! 

199. Sonra insanların toplu olarak akın ettiği yerden, siz de akın edin ve Allah‟tan bağıĢlanma dileyin. 

ġüphesiz Allah bağıĢlayandır, esirgeyendir. 

200. Hac ibadetinizi bitirince atalarınızı andığınız gibi, hatta daha da kuvvetli bir anıĢla Allah‟ı zikredin. 

Ġnsanlardan: 

-Rabbimiz, bize bu dünyada ver, diyenler vardır. Onların ahirette hiç bir nasibi yoktur.  
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201. Ġnsanlardan: 

-Rabbimiz, bize bu dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateĢin azabından koru! diyenler vardır.  

202. ĠĢte onlar, Kazandıklarından dolayı nasibi olanlardır. Nitekim, Allah hesabı çok çabuk görür.  

203. Allah‟ı sayılı günlerde de anın. Günahtan sakınan kimseye, acele edip (Mina‟daki ibadeti) iki günde bitirse 

de günah yoktur, geri kalsa da günah yoktur. Allah‟tan sakının, onun katında toplanacağınızı bilin.  

204. Ġnsanlardan dünya hayatına dair konuĢması senin hoĢuna giden, pek azılı bir düĢman iken, kalbinde olana 

Allah‟ı Ģahit tutan,  

205. ĠĢ baĢına geçince yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalıĢan kimseler vardır. 

Allah bozgunculuğu sevmez.  

206. Ona:  

-Allah‟tan kork, denince gururu kendisine günah iĢletir. Ona cehennem yeter. Gerçekten (orası, varılacak) 

yerin en kötüsüdür.  

207. Ġnsanlar arasında, Allah‟ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kullarına karĢı Ģefkatlidir.  

208. - Ey iman edenler!  

Hep birden kurtuluĢa girin, Ģeytana ayak uydurmayın, o sizin apaçık düĢmanınızdır.  

209. Size belgeler geldikten sonra saparsanız, bilin ki Allah güçlüdür, hakîmdir.  

210. Bulut gölgeleri içinde Allah‟ın ve meleklerin gelmesini ve iĢin bitirilmesini mi bekliyorlar?  

Bütün iĢler Allah‟a döndürülüp götürülecektir.  

211. Ġsrailoğullarına sor, onlara apaçık nice ayetler verdik. Kim, Allah‟ın nimeti kendisine ulaĢtıktan sonra onu 

değiĢtirirse, Ģüphesiz Allah‟ın cezası çok Ģiddetlidir.  

212. Küfredenlere dünya hayatı cazip görünmekte ve bu sebeple iman edenlerle alay etmektedirler. Oysa 

Allah‟tan korkanlar, kıyamet günü onların çok üstündedirler; Allah dilediğine hesapsız rızık verir.  

213. Ġnsanlar tek bir ümmet idi. Allah, peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi; insanların ayrılığa 

düĢtükleri hususlarda aralarında hüküm vermek için, onlarla birlikte hak olan kitabı da indirdi. Ancak kitap 

verilenler, kendilerine belgeler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden onda ayrılığa düĢtüler. Allah 

ise iman edenleri, onların hakkında ayrılığa düĢtükleri doğruya kendi izniyle ulaĢtırdı. Allah, dilediğine doğru 

yolu gösterir. 

214. Sizden önce gelenlerin durumu, sizin baĢınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle 

yoksulluk ve sıkıntı geldi ve öyle sarsıldılar ki, hatta peygamber ve onun yanındaki mü‟minler bile: 

-Allah‟ın yardımı ne zaman? diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramıĢlar ve sarsılmıĢlardı.  

Ġyi bilin ki Allah‟ın yardımı yakındır.  

215. Sana sadaka olarak ne vereceklerini soruyorlar, de ki: 
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-Hayırdan infak edeceğiniz Ģey; anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmıĢlaradır. Hayır 

olarak yaptığınız Ģeyleri, Allah Ģüphesiz en iyi bilendir.  

216. Sizin için hoĢ olmasa da savaĢ size farz kılındı. Olabilir ki sizin hoĢlanmadığınız bir Ģey, sizin için iyidir 

ve ihtimal ki sizin hoĢlandığınız bir Ģey sizin için kötüdür. Siz bilmezsiniz Allah bilir. 

217. Sana hürmetli ayda yapılan savaĢı soruyorlar, de ki: 

-O ayda savaĢmak büyük suçtur, Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram‟a (girmeye) 

engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük suçtur. Fitne (çıkarmak) ise, öldürmekten 

daha büyüktür. Güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaĢmaya devam ederler. Sizden 

kim dininden dönüp, kafir olarak ölürse iĢte onlar, amelleri dünyada ve ahirette boĢa gidenlerdir. ĠĢte onlar 

ateĢ ehlidir. Orada ebedi kalacaklardır.  

218. Ġman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihat edenler, iĢte onlar Allah‟ın rahmetini umarlar. Allah 

bağıĢlayandır, merhamet edendir.  

219. Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki: 

-Onlarda büyük günah ve insanlara bazı faydalar vardır. Günahları faydasından daha büyüktür.  

Ne sarf edeceklerini sana soruyorlar; De ki: 

-Ġhtiyaçtan fazlasını! 

ĠĢte Allah, size düĢünesiniz diye ayetleri (böyle) açıklıyor.  

220. Sana yetimleri soruyorlar. De ki: 

-Onların iĢlerini düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaĢarsanız artık onlar sizin kardeĢlerinizdir. 

Allah düzeltenden, bozanı ayırt etmesini bilir. Allah dileseydi sizi zora sokardı. ġüphesiz Allah güçlüdür, 

hakîmdir. 

221. MüĢrik kadınlarla, onlar iman etmedikçe evlenmeyin. Mümin bir cariye, hoĢunuza giden müĢrik bir 

kadından daha hayırlıdır. Ġman etmedikçe, müĢrik erkeklerle mümin kadınları evlendirmeyin. Mümin bir köle, 

hoĢunuza gitse bile müĢrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar, ateĢe çağırırlar, Allah ise, izniyle, cennete ve 

mağfirete çağırır ve insanlara düĢünüp ibret alsınlar diye ayetlerini açıklar.  

222. Sana, kadınların adet halinden de soruyorlar. De ki: 

-O bir ezadır, adet halinde iken kadınlardan uzak durun, temizlenmelerine kadar onlara yaklaĢmayın. 

Temizlendikleri zaman Allah‟ın size buyurduğu yoldan yaklaĢın Allah, Ģüphesiz daima tevbe edenleri sever, 

temizlenenleri de sever.  

223. Kadınlar sizin tarlanızdır! Tarlanıza istediğiniz gibi gelin, kendiniz için önceden hazırlık yapın. Ve 

Allah‟tan korkun ve O‟na kavuĢacağınızı bilin, bunu müminlere müjdele! 

224. Yeminleriniz sebebiyle iyilik yapmanıza, takva sahibi olmanıza ve insanların arasını bulmanıza Allah‟ı 

engel kılmayın. Allah, her Ģeyi iĢitendir, bilendir.  
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225. Allah, sizi kasıtsız (olarak yaptığınız) yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz, fakat kalplerinizin 

kazandığı (bile bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağıĢlayandır, çok Ģefkat, merhamet 

edendir.  

226. Kadınlarına yaklaĢmamaya yemin edenlerin, dört ay beklemeleri gerekir. Eğer (yeminlerinden) 

dönerlerse Ģüphesiz Allah, bağıĢlayandır, merhamet edendir.  

227. Eğer boĢanmaya karar verirlerse Ģüphesiz Allah iĢitendir, bilendir.  

228 BoĢanmıĢ kadınlar, kendi baĢlarına üç adet dönemi beklerler. Eğer onlar Allah‟a ve ahiret gününe 

inanıyorlarsa, Allah‟ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri helal olmaz. Eğer, bu süre içinde barıĢmak 

isterlerse kocaları da onları almaya daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları 

gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkekler, kadınlardan bir derece daha üstündürler. 

Allah, mutlak galiptir, hakîmdir.  

229. BoĢanma iki defadır, sonra ya iyilikle tutmak ya da güzelce salıvermek gerekir. Kadınlara 

verdiklerinizden bir Ģeyi -kadın ve erkek Allah‟ın çizdiği hududu ihlal etmekten korkmadıkça- geri almanız 

size helal değildir. Fakat onların, Allah‟ın çizdiği hududu ihlal etmelerinden korkarsanız, o zaman kadının 

kocasına fidye vermesinde ikisine de günah yoktur.  

Bunlar, Allah‟ın yasalarıdır. Onları bozmayın. Allah‟ın yasalarını bozanlar ancak zalimlerdir.  

230. Bundan sonra erkek, kadını boĢarsa, kadın baĢka birisiyle evlenmedikçe bir daha kendisine helal olmaz. 

Eğer ikinci koca da onu boĢarsa, Allah‟ın yasalarını koruyacaklarını zannederlerse (eski karı kocanın) 

birbirlerine dönmelerinde bir günah yoktur. Bunlar bilen bir toplum için, Allah‟ın açıkladığı yasalardır.  

231. Kadınları boĢadığınızda bekleme süreleri sona ererken, ya onları güzellikle tutun; ya da güzellikle bırakın 

fakat haklarına tecavüz etmek için, onlara zararlı olacak Ģekilde tutmayın; böyle yapan Ģüphesiz kendisine 

zulmetmiĢ olur. Allah‟ın ayetlerini eğlence edinmeyin. Allah‟ın üzerinizdeki nimetini ve size öğüt vermek için 

indirdiği kitabı, hikmeti düĢünün. Allah‟tan korkun ve bilin ki, Allah, Ģüphesiz her Ģeyi bilendir.  

232. Kadınları boĢadığınız vakit, onlar da bekleme sürelerini bitirince aralarında meĢru bir Ģekilde 

anlaĢtıkları takdirde, kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. ĠĢte, sizden Allah‟a ve ahiret gününe iman 

edenlere, bununla öğüt veriliyor. Bu, sizin için daha faydalı ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.  

233. Anneler çocuklarını, emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam iki sene emzirirler. Annelerin 

yiyecek ve giyeceğini uygun bir Ģekilde sağlamak, çocuk kendisinin olan babaya borçtur. Bir kiĢiye gücünün 

üstünde bir Ģey yüklenmez. çocuğu yüzünden anne de, çocuk kendisinin olan baba da zarara sokulmamalıdır. 

Vârise de aynısı düĢer. Eğer anne ve baba aralarında danıĢarak ve anlaĢarak sütten kesmek isterlerse, ikisine 

de günah yoktur. çocuklarınızı (süt anneye) emzirtmek isterseniz, vereceğiniz ücreti örfe uygun bir Ģekilde 

öderseniz size bir günah yoktur. Allah‟tan sakının, Allah‟ın yaptığınız Ģeyleri gördüğünü bilin.  

234. Ġçinizden ölenlerin bırakmıĢ olduğu hanımlar, kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. Müddetleri 

sona erdiğinde, onların kendi haklarında uygun Ģekilde yaptıklarından dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. 

Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.  

235. Böyle kadınlara kapalı bir Ģekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizden onlarla evlenmeyi 

geçirmenizde size bir günah yoktur. Allah, sizin onları düĢündüğünüzü bilmektedir. Fakat, meĢru sözler 
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dıĢında onlarla gizlice sözleĢmeyin, müddet sona erene kadar nikah akdine kalkıĢmayın. Ġçinizde olanı Allah‟ın 

bildiğini bilin de, O‟ndan çekinin. Allah‟ın bağıĢlayan ve sabırlı olduğunu bilin.  

236. Kadınlara temas etmeden ve mehirlerini biçmeden, onları boĢarsanız sizin üzerinize bir günah yoktur. 

Zengin olanlar güçleri ölçüsünde, fakir olanlar da yine güçleri ölçüsünde, uygun bir Ģekilde onları 

faydalandırın. Bu iyi davrananların Ģanına yakıĢır bir borçtur.  

237. Eğer onlara mehir biçer de temas etmeden onları boĢarsanız, -kendileri veya nikah akdi ellerinde olan 

kimsenin bağıĢlaması müstesna -belirlediğiniz mehrin yarısını onlara verin. Mehrin hepsini bağıĢlamanız 

takvaya daha uygundur. Aranızdaki iyiliği unutmayın. Allah, Ģüphesiz yaptıklarınızı hakkıyla görendir.  

238. Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden bağlılık ve saygı ile Allah‟ın huzuruna durun.  

239. Eğer bir tehlikeden korkarsanız, yaya yahut binekli olarak namaz kılın. Güvene kavuĢtuğunuz zaman 

bilmediğiniz Ģeyleri size öğrettiği gibi Allah‟ı zikredin.  

240. Ġçinizden ölüp geriye eĢler bırakan erkekler, bir seneye kadar eĢleri evlerinden çıkarılmayacak bir 

geçimlik vasiyet etmiĢ olmalıdırlar. ġayet kadınlar kendileri çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı 

yapmalarından dolayı size bir mesuliyet (günah) yoktur. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.  

241. BoĢanmıĢ kadınlara örfe uygun Ģekilde bir geçimlik sağlanmalıdır. Bu muttakiler üzerine bir görevdir.  

242. DüĢünesiniz diye Allah, ayetlerini size böyle açıklar.  

243. Binlerce kiĢi iken ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara “ölün” dedi, sonra da 

onları tekrar diriltti. 

ġüphesiz Allah insanlara karĢı ikram sahibidir. Ama insanların çoğu Ģükretmezler.  

244. -Allah yolunda savaĢın ve bilin ki Allah her Ģeyi iĢiten, bilendir.  

245. Allah‟a güzel bir ödünç verip de Allah‟ın da onun karĢılığını kat kat artırarak vereceği hani kim var? 

Allah, hem daraltır, hem geniĢletir, siz yalnız O‟na döndürüleceksiniz.  

246. Musa‟dan sonra Ġsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine: 

-Bize, bir hükümdar gönder de, Allah yolunda savaĢalım demiĢlerdi. Peygamberleri: 

-Ya, savaĢ size farz olunca savaĢmazsınız? demiĢti de: 

-Bizler neden Allah yolunda savaĢmayalım ki, biz yurtlarımızdan ve oğullarımızdan uzaklaĢtırıldık, demiĢlerdi. 

Fakat üzerlerine savaĢ farz kılınınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah, zalimleri Ģüphesiz bilir. 

247. Peygamberleri onlara, dedi ki: 

-Allah, Talût‟u size hükümdar gönderdi. 

-O bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layıkız. Ona, malca da bir bolluk 

verilmemiĢtir, dediler. Peygamber de: 

-Allah, onu sizin üzerinize seçti, onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah, mülkünü dilediğine verir. Allah‟ın lütfu 

geniĢtir. O, her Ģeyi bilendir, dedi.  

248. Ve yine onlara Peygamberleri, Ģöyle dedi: 
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-O‟nun, hükümdarlığının alameti sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbiniz'den bir ferahlık ve Musa 

ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Onu melekler taĢımaktadır. Eğer 

inanıyorsanız, bunda sizin için kesin bir alâmet vardır.  

249. Talut, ordusuyla birlikte ayrıldığında: 

-Allah, sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim sudan içerse benden değildir, sadece eliyle bir avuç almasından 

baĢka ondan tatmayan bendendir, dedi. Onlardan pek azı hariç o sudan içtiler. Nihayet Talut ve kendisiyle 

beraber iman edenler ırmağı geçince, ötekiler: 

-Bugün Câlût‟a ve onun ordusuna karĢı koyacak gücümüz yok, dediler. Rablerine kavuĢacaklarını düĢünenler 

ise: 

-Nice sayıca az topluluklar, Allah‟ın izni ile sayıca çok olan toplulukları yenmiĢlerdir. Allah sabredenlerle 

beraberdir, dediler.  

250. Câlût ve ordusuna karĢı çıktıklarında: 

-Rabbimiz! üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver, bu kafir topluma karĢı bize yardım et, zafer ver, 

dediler.  

251. Neticede Allah‟ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut da, Câlût‟u öldürdü. Allah, Davud‟a hükümdarlık 

ve hikmet verdi, Ona dilediğinden öğretti.  

Allah‟ın insanları birbirleriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah, alemlere karĢı 

lütuf sahibidir.  

252. ĠĢte bunlar Allah‟ın ayetleridir. Biz onları sana hakkiyle okuyoruz. ġüphesiz, sen de 

peygamberlerdensin.  

253. ĠĢte, bu peygamberlerdir ki biz, onların bir kısmını bir kısmından üstün kıldık. Allah, onlardan bir 

kısmıyla konuĢmuĢ ve bir kısmının da derecelerini yükseltmiĢtir. Meryem oğlu Ġsa‟ya da açık belgeler verdik 

ve O‟nu Ruhu'l- Kudüs ile destekledik. 

Allah dilemiĢ olsaydı, kendilerine açık belgeler geldikten sonra o peygamberlerin ardından gelenler 

birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat, onlar ihtilafa düĢüp bir kısmı iman etti, bir kısmı da kafir oldu. Allah 

dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat, Allah, dilediğini yapar.  

254. -Ey iman edenler,  

Ġçinde alıĢveriĢin, dostluğun ve de Ģefaatin olmadığı bir gün gelmezden önce, size rızık olarak 

verdiklerimizden infak edin. Ġnkar edenler, iĢte onlar, zalimlerdir.  

255. Allah, O‟ndan baĢka ilah yoktur. Diri (hayat sahibi) ve yaratıklarının üzerinde gözeticidir. O‟nu bir 

uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan yanında kim Ģefaat 

edebilir? 

Önlerinde ve arkalarında olanı bilir. O‟nun ilminden -dilediği kadarı hariç- hiçbir Ģey kavrayamazlar. O‟nun 

otoritesi, gökleri ve yeri kaplamıĢtır. Onları koruyup gözetmek O‟na asla ağır gelmez. O, çok yücedir, çok 

büyüktür.  
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256. Dinde zorlama yoktur. Hak yol, batıl yoldan apaçık ayrılmıĢtır. Kim tağutu tanımayıp, Allah‟a iman 

ederse, muhakkak ki o (kimse) kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapıĢmıĢtır. Allah, hakkıyla iĢitendir, 

hakkıyla bilendir.  

257. Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfredenlerin velileri ise 

tağuttur. Onları aydınlıktan, karanlığa çıkarırlar. ĠĢte onlar, ateĢ arkadaĢlarıdır. Orada sürekli olarak 

kalacaklardır. 

258. Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye, Rabbi hakkında Ġbrahim‟le tartıĢmaya gireni görmedin mi? 

Ġbrahim: 

-Rabbim dirilten ve öldürendir, dediği zaman, O da: 

-Ben de öldürür ve diriltirim demiĢ. Ġbrahim de: 

-Allah, güneĢi doğudan getirir, haydi sen de onu batıdan getir! deyince, o küfreden ĢaĢırıp kalmıĢtı. Allah, 

zalim topluma doğru yolu göstermez.  

259. Veya altı üstüne gelmiĢ, ıssız bir beldeye uğrayan kimse gibi:  

-Allah, burasını ölümden sonra nasıl diriltir? demiĢti de, bunun üzerine Allah, onu yüz yıl ölü bıraktı, sonra 

onu diriltti. Ona: 

-Ne kadar kaldın? demiĢtik. O da: 

-Bir gün veya bir günün bir kısmı kaldım, demiĢti. 

-Hayır, yüz yıl kaldın, böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıĢ, eĢeğine de bak, seni 

insanlara bir ibret kılmak için, bir de o kemiklere bak, nasıl bir araya getiriyoruz. Sonra da onlara et 

giydiriyoruz? demiĢti. O kendisine bunlar apaçık belli olduktan sonra: 

-Artık biliyorum ki Allah‟ın her Ģeye gücü yeter, demiĢti. 

260. Ġbrahim; 

-Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster, demiĢti. (Allah da:)  

-Ġnanmıyor musun? buyurunca: 

-ġüphesiz inanıyorum, fakat kalbimin tatmin olması için! (istiyorum) demiĢti. 

-Öyleyse dört kuĢ tut. Onları kendine alıĢtır, sonra onları (parçalayıp) her parçasını bir dağın üzerine koy, 

sonra da onları çağır. Sana koĢarak gelirler. Bil ki Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.  

261. Mallarını Allah yolunda harcama yapanların durumu yedi baĢak bitiren, her bir baĢakta yüz tane bulunan 

bir tohuma benzer. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniĢ olan ve her Ģeyi bilendir.  

262. Mallarını Allah yolunda harcama yapıp, sonra da verdiklerinin ardından baĢa kakmayan ve eziyet 

etmeyenlerin, Rab‟leri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 

263. Güzel bir söz ve af, peĢinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, zengindir, Ģefkatlidir.  

264. -Ey iman edenler,  
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Allah‟a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriĢ için malını harcayan adam gibi minnet ve eziyet 

ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Bunun durumu, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayaya benzer ki, 

Ģiddetli bir sağanak iner de onu kupkuru bırakır. Onlar, kazandıklarından bir Ģey elde edemezler. Allah 

inkarcı topluma yol göstermez.  

265. Mallarını, Allah‟ın hoĢnutluğunu kazanmak ve kendilerinde olan (imanı) sağlamlaĢtırmak için harcayanların 

durumu ise, yüksekçe bir tepede bulunan, oraya sağanak yağmur isabet edince meyvelerini iki misli veren bir 

bahçeye benzer. Sağanak yağmur olmasa da orada bir çisinti vardır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.  

266. Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm bağları bulunan ve içinden ırmaklar akan, ayrıca içinde 

meyvenin her çeĢidi bulunan bir bahçesi olsun da, tam kendisine ihtiyarlık çöküp, küçük ve güçsüz 

çocuklarının bulunduğu bir anda ateĢli bir kasırga kopsun ve bahçesini kasıp kavursun? ĠĢte Allah, ayetlerini, 

düĢünesiniz diye böyle açıklıyor.  

267. Ey iman edenler,  

Gerek kazandıklarınızın ve gerekse yerden sizin için çıkardıklarımızın iyilerinden bağıĢta bulunun. Gözünüzü 

kapatmadan alamayacağınız kötü malları vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah, hiç bir Ģeye ihtiyacı olmayan ve 

hamd edilmeye layık olandır.  

268. ġeytan, sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği emreder. Allah ise, size mağfiretini ve bolluk vaat 

ediyor. Allah, her Ģeyi kuĢatandır, her Ģeyi bilendir.  

269. O, hikmeti dilediği kimseye verir. Hikmet verilen kimseye pek çok hayır da verilmiĢtir. Temiz akıl 

sahiplerinden baĢkası öğüt alıp düĢünmez.  

270. Nafakadan her ne infak etmiĢ veya adaktan ne adamıĢsanız, Ģüphesiz Allah onu bilir. O gün zalimler için 

hiç bir yardımcı yoktur.  

271. Eğer sadakaları açık olarak verirseniz o, ne güzeldir. ġayet onu gizleyip de fakirlere verirseniz, o da 

sizin için hayırlıdır. (Allah bununla) günahlarınızdan bir kısmını bağıĢlar... Allah, yaptıklarınızdan tamamıyla 

haberdardır.  

272. (Ey Muhammed) Onları hidayete erdirmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah, dilediği kimseyi 

hidayete erdirir. Ġyilik olarak her ne verirseniz, o kendiniz içindir. Zaten siz, yalnız Allah‟ın rızasını 

kazanmak için verirsiniz. Ġyilik olarak ne verirseniz haksızlığa uğratılmaksızın (bunun karĢılığı) size 

eksiksizce ödenecektir.  

273. (Sadakalar,) Allah yolunda mahsur kalmıĢ, kazanç için yeryüzünde dolaĢamayan, çekingenliklerinden 

dolayı, bilmeyenlerin onları zengin zannettikleri, senin de simalarından tanıdığın, yüzsüzlük edip insanlardan 

istemeyen fakirler içindir. Hayır olarak ne harcarsanız, Ģüphesiz Allah onu hakkıyla bilir.  

274. Gece ve gündüz, gizli ve açık olarak mallarından verenler, iĢte onlar için Rab‟leri katında mükafatlar 

vardır! Onlara korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır.  

275. Faiz yiyenler, “alıĢveriĢ, faiz gibidir” demeleri dolayısıyla, ancak kendisini Ģeytan çarpmıĢ kimsenin 

kalktığı gibi kalkarlar. Halbuki Allah, alıĢveriĢi helal, faizi ise haram kılmıĢtır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir 
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ve o da (faize) son verirse, geçmiĢi kendisine, iĢi Allah‟a aittir. Kim de tekrar (faizciliğe) dönerse, iĢte bunlar 

cehennem ashabıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır.  

276. Allah, faizi eksiltir, sadakaları ise bereketlendirir. Allah, hiç bir kafiri ve günahkarı sevmez.  

277. ġüphesiz, iman edenler, doğruları yapanlar, namazı hakkıyla kılanlar ve zekatı verenler için Rab‟leri 

katında mükafatları vardır; onlara korku yoktur; onlar, mahzun da olmayacaklardır.  

278.-Ey iman edenler,  

Eğer gerçekten mümin iseniz, Allah‟tan korkun ve faizden geri kalanı bırakın. 

279. Eğer böyle yapmazsanız, bunun Allah‟a ve Elçisi'ne karĢı açılmıĢ bir savaĢ olduğunu bilin... ġayet tevbe 

ederseniz, ana paranız sizindir. (Böylece) zulmetmemiĢ ve de zulme uğramamıĢ olursunuz.  

280. Eğer (borçlu) darda ise eli geniĢleyinceye kadar ona mühlet verin. Sadaka olarak bağıĢlamanız, bilirseniz 

sizin için daha hayırlıdır.  

281. Allah‟a döndürüleceğiniz ve zulme uğratılmadan herkese kazandığı Ģeyin ödeneceği günden korunun.  

282. -Ey iman edenler,  

Belirli bir süreye kadar borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda bir kâtip doğru olarak yazsın. Kâtip Allah‟ın 

kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah‟tan korksun 

da ondan hiç bir Ģeyi eksiltmesin. Eğer borçlu cahil veya zayıf, ya da bizzat kendisi yazdırmaya gücü 

yetmezse, velisi (onu) dosdoğru yazdırsın. Erkeklerinizden iki de Ģahit bulundurun. Eğer iki erkek yoksa, razı 

olacağınız Ģahitlerden, bir erkek ve biri unuttuğu zaman diğerinin ona hatırlatması için iki kadın (Ģahit de 

olabilir.) 

ġahitler çağrıldıklarında (Ģahitlik etmekten) kaçınmasınlar. Küçük olsun, büyük olsun borcu süresiyle birlikte 

yazmaya üĢenmeyin. Bu, Allah katında daha adaletli, Ģahitlik için daha sağlam, Ģüpheye düĢmemeniz için de en 

isabetli olandır. Ancak aranızda yaptığınız alıĢveriĢin peĢin bir ticaret olması halinde onu yazmamanızın bir 

günahı yoktur. 

-AlıĢveriĢ yaptığınız zaman da Ģahit tutun. Yazana da Ģahide de zarar verilmesin. Eğer bir zarar verirseniz 

bu Ģüphesiz, sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah‟tan korkun. Allah (bunları) size öğretmektedir. Allah her 

Ģeyi bilendir.  

283. Eğer yolculukta iseniz bir kâtip de bulamazsanız, (borca karĢılık) alınmıĢ rehinler yeterlidir. Eğer 

birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen kimse emanetini ödesin. ġahitliği gizlemeyin, kim onu gizlerse, o 

mutlaka kalben günahkardır. Allah, yapmakta olduklarınızı bilendir.  

284. Göklerde ve yerde ne varsa Allah‟ındır. Ġçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de, Allah, onunla sizi 

hesaba çeker! Sonra da dilediği kimseyi bağıĢlar! dilediği kimseyi de azaba uğratır. Allah‟ın her Ģeye gücü 

yeter. 

285. Peygamber, Rabbi'nden kendisine indirilene iman etmiĢtir, mü‟minler de! Hepsi de, Allah‟a, meleklerine, 

kitaplarına ve peygamberlerine iman etmiĢ ve: 
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-Allah‟ın peygamberlerinden hiç birini (diğerinden) ayırmayız. ĠĢittik ve itaat ettik, Rabbimiz, bağıĢlamanı 

dileriz, dönüĢ sanadır.” demiĢlerdir. 

286. Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir Ģey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve iĢlediği 

(kötülük) ise aleyhinedir! 

-Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme, Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi 

bize de ağır bir görev yükleme. Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceğini bize taĢıtma. Bizi affet, bizi bağıĢla ve 

bize merhamet et. Sen bizim mevlâmızsın. Kafir topluma karĢı bize yardım et.  

3. ÂL-Ġ ĠMRÂN SÛRESĠ 

 

(Medine‟de indirilmiĢtir. 200 ayettir.) 

Rahman ve Rahim Allah‟ın adıyla.. 

1. Elif, Lâm, Mîm,  

2. Allah, kendisinden baĢka ilah yoktur. Hayat sahibidir. gözeticidir. 

3. O, sana, önceden indirdiği Tevrat ve Ġncil‟i tasdik eden kitabı hak olarak indirmiĢtir.  

4. Daha önce, insanlar için yol gösterici ve hakkı batıldan ayıran /Furkanı da indirmiĢti. Allah‟ın ayetlerini 

inkâr edenlere/tanımayanlara Ģiddetli bir azap vardır. Allah güçlüdür, cezalandırıcıdır.  

5. Allah‟a yer ve gökte olanlardan hiç bir Ģey gizli kalmaz.  

6. Ana rahminde size dilediği gibi Ģekil veren O‟dur. Kendinden baĢka ilah olmayan, Aziz ve Hakim olan O‟dur.  

7. Sana kitabı indiren O‟dur. Onda bir kısmı, muhkem -ki bunlar kitabın özüdür.- bir kısmı da müteĢabih 

ayetler vardır. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun tevilini yapmak için onun müteĢabih 

olanlarına uyarlar. Oysa, onun tevilini Allah‟tan baĢkası bilmez. Ġlimde derinleĢenler ise “Biz, ona iman ettik, 

onun hepsi Rabbimizin katındandır.” derler. Temiz akıl sahiplerinden baĢkası düĢünmez.  

8. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi eğriltme. Bize katından rahmet bahĢet, Ģüphesiz 

sen, bol bol bağıĢlayansın. 

9. -Rabbimiz, geleceği Ģüphe götürmeyen günde bütün insanları toplayacak olan Ģüphesiz sensin. Allah 

sözünden dönmez.  

10. ġüphesiz kafir olanlar, onların malları da, çocukları da Allah‟a karĢı zerre kadar kendilerine fayda 

sağlamayacaktır. ĠĢte bunlar, ateĢin yakıtı olanlardır.  

11. Tıpkı Firavun Hanedanı ve onlardan öncekilerin gidiĢi (tavırları) gibi ayetlerimizi yalanladılar da Allah da 

onları günahları sebebiyle cezalandırdı. Allah‟ın cezalandırması pek Ģiddetlidir. 

12. (Ġnkar edenlere) de ki: 

-Yakında yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz, orası ne kötü yerleĢme yeridir.  
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13. KarĢı karĢıya gelen iki toplulukta, sizin için bir ayet vardır. Bunlardan biri Allah yolunda savaĢıyordu, 

diğeri ise kafir idi. Gözleriyle onların kendilerinin iki misli olduklarını görüyorlardı. Allah, dilediğini yardımıyla 

güçlendirir. Bunda, gören göze sahip olanlar için gerçekten ibret vardır. 

14. Kadınlara, evlatlara, öbek öbek yığılmıĢ altın ve gümüĢe, güzel cins atlara, davarlara ve ekinlere karĢı aĢırı 

sevgi insanlara çekici ve hoĢ gösterildi. Oysa bunlar, dünya hayatının nimetleridir. Asıl varılacak güzel yer 

Allah katındadır.  

15. De ki: 

-Size, bundan daha hayırlı olanı haber vereyim mi? Allah‟tan korkan/günahlardan sakınanlara, altından 

nehirler akan ebedi kalacakları cennetler vardır. Tertemiz eĢler ve Allah‟ın güzel kabulü vardır. Allah, 

kullarını hakkıyla görendir.  

16. Onlar: 

-Rabbimiz, biz, kesin olarak iman ettik. Bizim günahlarımızı bağıĢla ve bizi ateĢin azabından koru, diyenlerdir.  

17. (Onlar):  

Sabredenler, sadık olanlar, gönülden boyun eğenler, sadaka verenler ve seher vakitlerinde bağıĢlanma 

dileyenlerdir. 

18. Allah Ģahittir ki kendisinden baĢka bir ilah yoktur. Melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de 

(buna Ģahittir.) O‟ndan baĢka ilah yoktur. O, azizdir, hakimdir.  

19. Allah katında din Ġslam‟dır. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, sadece 

aralarındaki kıskançlık ve baĢkaldırı yüzünden ihtilafa düĢtüler. Kim Allah‟ın ayetlerini inkar edip tanımazsa 

Allah, hesabı çok seri bir Ģekilde görendir. 

20. Seninle tartıĢmaya giriĢirlerse de ki: 

-Ben, bana tabi olanlarla birlikte kendimi Allah‟a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de 

de ki: 

-Siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim oldularsa doğru yolu bulmuĢlar demektir. Eğer yüz çevirirlerse, sana 

düĢen yalnızca tebliğdir. Allah kullarını görmektedir.  

21. Allah‟ın ayetlerini inkar edenlere, peygamberleri haksız yere öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri 

öldürenlere, iĢte onlara, acıklı bir azap müjdesi ver.  

22. Bunlar, dünya ve ahirette amelleri boĢa çıkanlardır. Bunların bir yardımcısı da yoktur.  

23. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hakem olarak Allah‟ın kitabına 

çağırılıyorlar da sonra onlardan bir kısmı dönüp uzaklaĢıyor. Onlar, iĢte böyle yüz çevirenlerdir.  

24. Bu, onların: 

-AteĢ, bize sayılı günlerin dıĢında dokunmayacaktır, demeleri yüzündendir. Uydura geldikleri yalanlar onları 

dinlerinden saptırdı. 
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25. Geleceğinde Ģüphe olmayan günde, onları bir araya getireceğimiz ve herkese kazandığının karĢılığı, 

zulmedilmeden (eksiksizce) ödendiği zaman (onların halleri) nice olacaktır?! 

26. De ki: 

-Ey hakimiyetin yegane sahibi Allah‟ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çekip alırsın, 

dilediğini yükseltir / aziz kılarsın, dilediğini de alçaltır / zelil edersin. Bütün hayır senin elindedir, Ģüphesiz 

senin her Ģeye gücün yeter.  

27. Geceyi gündüze geçirir, gündüzü de geceye sokarsın. Diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarırsın. 

Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.  

28. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri veli / dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa, Allah‟tan hiç bir Ģey 

beklemesin. Ancak, onlardan (gelebilecek bir tehlikeden korkarsanız) korunma gayesiyle, sakınmanız hariçtir. 

Allah, asıl kendisinden korkmanız için sizi uyarıyor. DönüĢ Allah‟adır.  

29. De ki: 

-Ġçinizdekini gizleseniz de açıklasanız da onu Allah bilir. Göklerde ve yerde olan her Ģeyi bilir. Allah‟ın her 

Ģeye de gücü yeter.  

30. Herkes, yaptığı bütün iyilikleri; de kötülükleri de karĢısında bulacağı o gün isteyecek ki kötülükleri ile 

kendi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah, sizi kendisi ile uyarır / korkutur. Allah kullarına karĢı da çok 

Ģefkatlidir.  

31. De ki: 

-Allah‟ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağıĢlasın. Allah, bağıĢlayandır, 

merhamet edendir.  

32. De ki:  

-Allah‟a ve Resulüne itaat edin! Eğer yüz çevirirlerse, Ģüphesiz Allah, kafirleri sevmez.  

33-34. Allah; Adem‟i, Nuh‟u, Ġbrahim ailesini ve Ġmran ailesini (birbirlerinin soyu olarak) toplumlar üzerine 

seçkin kıldı. Allah, hakkıyla iĢiten ve hakkıyla bilendir.  

35. Hani Ġmran‟ın karısı: 

-Rabbim karnımda olanı sadece sana hizmet etmek üzere adadım, benden kabul buyur. ġüphesiz sen, hakkıyla 

iĢitensin, hakkıyla bilensin demiĢti.  

36. Onu doğurunca da: 

-Rabbim, ben, kız doğurdum. (Halbuki Allah, neyi doğuracağını en iyi bilendir) Erkek, kız gibi değildir. Adını 

Meryem koydum, O‟nu da onun soyunu da kovulmuĢ Ģeytandan senin korumana veriyorum” dedi.  

37. Rabbi, onu güzel bir kabul ile karĢıladı ve onu güzel bir bitki gibi yetiĢtirdi. Zekeriya‟yı da ona bakmakla 

görevlendirdi. Zekeriya ne zaman yanına, onun bulunduğu ibadet mahalline girse O‟nun yanında bir yiyecek 

bulurdu: 

-Meryem, bu sana nereden geldi? dediğinde O Ģöyle cevap verirdi: 
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-Bu, Allah katından! 

Doğrusu Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık bağıĢlar. 

38. Zekeriya orada Rabbine dua etti: 

-Rabbim, bana katından tertemiz bir soy ver! Sen duayı en iyi bir Ģekilde iĢitensin, dedi.  

39. Mihrapta namaz kılmakta iken, melekler O‟na, Allah‟ın kendisine Yahya‟yı, Allah‟tan gelen bir kelimeyi 

tasdik eden, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olarak müjdelediğini söylediler.  

40. -Rabbim, ben iyice yaĢlanmıĢ, karım da kısır iken nasıl benim bir oğlum olacak? dedi. Allah: 

-Öyle de olsa, Allah dilediğini yapar! buyurdu.  

41. -Rabbim, bana bir delil ver, dedi. Allah da: 

-Senin delilin, üç gün insanlarla iĢaretle anlaĢmak dıĢında konuĢamamandır. Rabbini çokça zikret ve akĢam, 

sabah tesbih et, buyurdu.  

42. Hani bir zamanlar da melekler Ģöyle demiĢlerdi: 

-Ey Meryem, Allah seni seçip, tertemiz yarattı ve dünya kadınlarına seni tercih etti.  

43. -Ey Meryem, Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rukû edenlerle birlikte rukû et! 

44. Bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem‟e hangisi kefil olacak diye kalemlerini 

atarlarken (kura çekerlerken) sen yanlarında değildin, konuyu tartıĢırlarken de yanlarında değildin.  

45. Melekler demiĢti ki: 

-Meryem, Allah sana, adı Mesih, Meryem oğlu, Ġsa dünya ve ahirette itibarlı ve öncülerden/mukarrebinden 

olacak kendisinden bir kelimeyi (Ġsa‟yı) müjdeliyor.  

46. O, insanlarla beĢikte iken de yetiĢkin iken de konuĢacaktır ve O, iyilerden biridir. 

47. Meryem, Ģöyle dedi: 

-Rabbim bana bir beĢer dokunmamıĢken nasıl çocuğum olabilir? Melekler: (Ģöyle cevap verdiler) 

-ĠĢte böyle, Allah neyi dilerse yaratır. Bir iĢin olmasını dilediği zaman ona “ol” der ve olur.  

48-49. O‟na kitabı, hikmeti Tevrat ve Ġncil‟i öğretecektir ve O‟nu Ġsrailoğullarına peygamber olarak 

gönderecektir. 

-Ben size Rabbinizden bir ayet ile geldim. Ben size çamurdan kuĢ gibi bir Ģey yapıp ona üfleyeceğim. Allah‟ın 

izniyle, hemen kuĢ olacaktır. Anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim; Allah‟ın izniyle, ölüleri 

dirilteceğim; yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. Eğer müminolmuĢ kimseler 

iseniz bunda sizin için bir delil vardır. 

50-51. -Benden önce gelen Tevrat‟ı tasdik etmekle beraber size haram edilen Ģeylerin bir kısmını helal 

kılmak üzere, Rabbinizden size bir ayet getirdim. Allah‟tan korkun ve bana itaat edin!  

ġüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O‟na kulluk edin! doğru yol budur. 

52. Ġsa, onların küfrünü hissedince: 
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-Allah uğrunda bana yardımcı olacak kim vardır? dedi. Havariler de Ģöyle cevap verdiler: 

-Biz Allah‟ın (dininin) yardımcılarıyız, Allah‟a iman ettik, O‟na teslim olduğumuza da Ģahit ol!  

53. Rabbimiz, indirdiğine inandık, Peygamber‟e uyduk, bizi Ģahit olanlarla beraber yaz.  

54. Onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır .. 

55. Allah, Ġsa‟ya Ģöyle buyurmuĢtu: 

-Ey Ġsa, seni vefat ettireceğim ve seni katıma yükselteceğim. Ġnkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım. 

Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra bana döneceksiniz. Sizin 

aranızda, hakkında ihtilaf ettiğiniz konularda hüküm vereceğim. 

56. O kafir olanları dünya ve ahirette Ģiddetli azaba çarptıracağım, onların yardımcıları da olmayacaktır.  

57. Ġman edenlere ve doğruları yapanlara ise eksiksiz mükafatlarını verecektir. Allah, zalimleri sevmez.  

58. Sana okuduğumuz bunlar, ayetlerden ve hikmet sahibi, Zikir/Kur‟an‟dandır.  

59. Allah katında Ġsa‟nın durumu, kendisini topraktan yaratıp sonra O‟na “Ol!” dediği zaman olan Adem‟in 

durumu gibidir.  

60. Gerçek Rabbin'dendir. O halde Ģüphe edenlerden olma!  

61. Sana ilim geldikten sonra, bu hususta seninle kim tartıĢacak olursa, de ki: 

-Gelin, oğullarımızı, oğullarınızı; kadınlarımızı, kadınlarınızı; bizi ve sizi çağıralım. Sonra tevazu içinde 

gönülden yalvaralım da Allah‟ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim. 

62. ġüphesiz bu anlatılanlar gerçek hikayelerdir. Allah‟tan baĢka ilah yoktur. Allah, elbette azizdir, hakimdir.  

63. Eğer yüz çevirirlerse, Ģüphesiz Allah, bozguncuları hakkıyla bilendir.  

64. De ki: 

-Ey kitap ehli, “Allah‟tan baĢkasına kulluk etmemek, O‟na hiç bir Ģey ortak koĢmamak ve birbirimizi Allah‟tan 

baĢka Rabler olarak benimsememek” üzere bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin! 

Eğer yüz çevirirlerse: 

-Bizim, Müslüman olduğumuza Ģahit olun, deyin.  

65. -Ey kitap ehli, Ġbrahim hakkında niçin tartıĢıyorsunuz? Tevrat da Ġncil de Ģüphesiz ondan sonra 

indirilmiĢtir. (Bu kadar da) düĢünmüyor musunuz?  

66. ĠĢte siz öylesiniz, biraz bir Ģeyler bildiğiniz konuda hadi tartıĢtınız, ama bilginiz olmayan bir Ģey 

hakkında ne diye tartıĢıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz!  

67. Ġbrahim Yahudi de Hıristiyan da değildi fakat, hanif bir müslümandı. MüĢriklerden de değildi.  

68. Doğrusu Ġbrahim‟e en yakın olanlar, Ona uyanlarla Ģu peygamber ve iman edenlerdir. Allah, müminlerin 

velisidir.  

69. Kitap ehlinden bir kısmı sizi yoldan çıkarmak isterler, fakat yalnızca kendilerini yoldan çıkarırlar da 

bunun farkına varmazlar.  
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70. -Ey kitap ehli, göz göre göre niçin Allah‟ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?  

71. -Ey kitap ehli, niçin hakla batılı karıĢtırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?  

72-73. Kitap ehlinden bir kısmı: 

-Ġman edenlere indirilene günün baĢında inanın, sonunda inkar edin, belki dönerler. Dininize uyanlardan 

baĢkasına inanmayın, dediler. De ki: 

-Doğru yol, sadece Allah'ın gösterdiği yoldur. Size verilen bir baĢkasına da verildi veya Rabbiniz katında size 

üstün gelecekler diye mi (telaĢlanıyorsunuz)?  

De ki: 

-Nimet ve ihsan Allah‟ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah, ihsanı bol olan, her Ģeyi bilendir.  

74. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük nimet sahibidir.  

75. Kitap ehlinden; bir yük altın bıraksan onu sana iade eden kimseler vardır. Onlardan, bir dinar versen 

tepesine dikilmedikçe onu sana geri vermeyen kimseler de vardır. Bu, onların: 

-Kitapsızlara karĢı üzerimize bir sorumluluk yoktur, demelerindendir. Onlar, bile bile Allah hakkında yalan 

söylerler. 

76. Evet, kim verdiği sözü yerine getirir ve Allah‟tan sakınırsa, Ģüphe yok ki, Allah muttakileri sever.  

77. Allah‟a verdikleri sözü ve ettikleri yeminleri az bir değere değiĢtirenlere gelince, onların ahirette bir 

nasibi olmayacaktır. Allah, kıyamet gününde onlarla konuĢmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize 

çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.  

78. Onların bir kısmı, kitaptan olmadığı halde, sizin kitaptan zannetmeniz için kitaba bakarak dillerini eğip 

bükerler. O, Allah katından olmadığı halde “Allah katındandır” derler. Bile bile Allah hakkında yalan söylerler.  

79. Allah‟ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği bir insanın, bütün bunlardan sonra: 

-Allah‟ı bırakıp, benim kullarım olun, demesi mümkün değildir. Fakat: 

-Kitabı okuyup, incelediğinize göre Rabb‟e kul olunuz, der.  

80. O size melekleri ve Peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Size Müslüman olduktan sonra, hiç kafir 

olmayı emreder mi?!  

81. Allah, peygamberlerden: 

-Size kitap ve hikmet verdim, sonra sizden olanı doğrulayan bir peygamber gelecek, ona kesinlikle iman 

edecek ve ona yardım edeceksiniz! diye söz aldığı zaman (sormuĢtu): 

-Karar verdiniz ve size yüklediğim bu ağır yükü kabul ettiniz mi? demiĢti. Onlar: 

-Kabul ettik diye cevap verdiler. 

-ġahit olun, ben de sizinle birlikte Ģahitlik edenlerdenim, buyurmuĢtu.  

82. Artık kim bundan sonra yüz çevirirse, iĢte onlar fasıkların ta kendileridir.  
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83. Allah‟ın dininden baĢka bir din mi arzu ediyorlar? Oysa, göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez 

O‟na teslim olmuĢtur. O‟na döneceklerdir.  

84. De ki: 

-Allah‟a, bize indirilene, Ġbrahim‟e, Ġsmail‟e, Ġshak‟a, Yakub‟a ve torunlarına indirilene, Rab‟lerinden, Musa, 

Ġsa ve peygamberlere verilenlere iman ettik. Onlardan hiç biri arasında ayırım yapmayız. Biz Allah‟a teslim 

olanlarız!  

85. Kim Ġslam‟dan baĢka bir dine yönelirse, (bu) ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de 

kaybedenlerden olacaktır.  

86. Ġman etmelerinden ve Peygamberin hak olduğuna Ģahitlik ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra 

inkar eden bir toplumu Allah, hidayete nasıl eriĢtirir? Allah, zalim toplumu hidayete iletmez.  

87. Onların cezaları, Allah‟ın, meleklerin ve bütün insanların lanetini üzerlerinde taĢımalarıdır.  

88. O lanette daimidirler. Azap, onlardan hafifletilmez ve onlara bakılmaz da.  

89. Ancak, bu hatalarından sonra tevbe edip, hallerini düzeltenler müstesnadır. Allah, affedendir, merhamet 

edendir.  

90. Ġman ettikten sonra inkâr edip, inkârlarını artıranların tevbeleri kabul edilmeyecektir. Onlar sapıkların 

ta kendileridir.  

91. Evet, inkâr edip, kafir oldukları halde ölenlerin hiç birinden, yeryüzünü dolduracak kadar altın fidye 

verse dahi asla kabul edilmeyecektir. ĠĢte acıklı azap bunlar içindir. Onlar için bir yardımcı da yoktur.  

92. Sevdiğiniz Ģeylerden (Allah için) vermedikçe iyiliğe eriĢemezsiniz. Her ne verirseniz, Ģüphesiz Allah onu 

bilir.  

93-94. Tevrat indirilmeden önce, Ġsrail‟in kendine haram kıldıklarının dıĢında, Ġsrail oğullarına her yiyecek 

helal idi. “Eğer doğru söyleyenler iseniz Tevrat'ı getirip okuyun!” de. Bundan sonra kim Allah adına yalan 

uydurursa, onlar zalimlerin ta kendileridir.  

95. De ki:  

-Allah doğru söylemiĢtir. Öyleyse, hanif olan Ġbrahim‟in dinine/yoluna uyun! O, müĢriklerden değildi.  

96. Ġnsanlar için inĢa edilen ilk mabet, Ģüphesiz Mekke'deki mübarek ve toplumlar için kılavuz olan (Kâbe)dir.  

97. Orada apaçık iĢaretlerle Ġbrahim‟in makamı vardır. Kim oraya girerse, güvenliktedir. Oraya yol bulabilen 

insanların beyti/Kâbe'yi haccetmesi Allah‟ın hakkıdır. Kim bunu inkar ederse, Allah‟ın hiç bir Ģeye ihtiyacı 

yoktur.  

98. De ki: 

-Ey kitap ehli, yaptığınıza Ģahit iken Allah‟ın ayetlerini niye tanımazlık ediyorsunuz?  

99. De ki: 

-Ey kitap ehli, niçin iman edenleri Allah‟ın yolunda eğrilik arayarak saptırmaya çalıĢıyorsunuz? (Oysa siz de 

onun doğru olduğunu) görüp duruyorsunuz. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.  
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100. -Ey iman edenler, eğer kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, iman ettikten sonra sizi kafirliğe 

döndürürler.  

101. Allah‟ın ayetleri size okunur, aranızda Resulü bulunurken nasıl inkar edersiniz?! Kim Allah‟a sımsıkı 

bağlanırsa o Ģüphesiz, dosdoğru yola yöneltir.  

102. Ey iman edenler,  

Allah‟tan gerektiği gibi korkup/sakının ve yalnızca (O‟na) teslim olarak can verin.  

103. Topluca Allah‟ın ipine sımsıkı sarılın ve parçalanmayın! Allah‟ın üzerinizdeki nimetini düĢünün, hani siz 

düĢman idiniz de O, kalplerinizi birleĢtirdi. O'nun bu nimeti ile kardeĢler oldunuz. Siz, bir ateĢ çukurunun 

kenarında idiniz de sizi oradan kurtardı. Doğru yola çıkasınız diye, Allah size ayetlerini iĢte böyle açıklıyor. 

104. Sizden hayra davet eden, iyiliği emredip, kötülükten uzaklaĢtıran bir ümmet oluĢsun. ĠĢte kurtuluĢa 

erenler onlardır. 

105-106. Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra ihtilafa düĢerek parçalananlar gibi olmayın. Bir takım 

yüzlerin parladığı ve bir takım yüzlerin de karardığı günde onlar için büyük bir azap vardır. Yüzleri 

kararanlara: 

-Ġmanınızdan sonra kafir mi oldunuz, öyleyse, kafir olduğunuz için tadın azabı (denir). 

107. Yüzleri ak olanlar ise Allah‟ın rahmetindedirler, onlar orada ebedidirler.  

108. ĠĢte bu sana hakkıyla okuduğumuz Allah‟ın ayetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez.  

109. Göklerde ve yerde ne varsa Allah‟ındır. Bütün iĢler de Allah‟a döndürülür.  

110. Siz, insanlar için çıkarılmıĢ en hayırlı ümmetsiniz. Ġyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız. Allah‟a iman 

edersiniz. Kitap ehli de iman etseydi kendileri için iyi olurdu. Onlardan mümin olanlar vardır. Fakat çoğunluğu 

fasıktır. 

111. Onlar, size eziyetin dıĢında asla zarar veremeyeceklerdir. Eğer sizinle savaĢırlarsa arkalarını dönüp 

kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez.  

112. Onlara, Allah‟a ve insanlara karĢı taahhütlerine bağlanmadıkları sürece nerede olurlarsa olsunlar bir 

zillet damgası vurulmuĢtur. Ayrıca Allah‟ın gazabına uğradılar da miskinliğe mahkum edildiler. Bu, onların 

Allah‟ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri sebebiyle idi. Bu, onların isyan 

etmeleri ve haddi aĢmaları yüzünden idi.  

113. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onlardan; geceleri Allah‟ın ayetlerini okuyup duran secdeye kapanan bir 

topluluk vardır.  

114. Onlar, Allah‟a ve ahiret gününe inanır. Ġyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, hayırlarda yarıĢırlar. ĠĢte 

onlar da salihlerdendir.  

115. Ne hayır yaparlarsa, ondan mahrum bırakılacak değillerdir. Allah muttakileri, çok iyi bilmektedir.  

116. Kafir olanlar ise onlara malları da evlatları da Allah‟tan gelen bir Ģeye/azaba karĢı bir fayda 

vermeyecektir. Onlar, cehennem ashabıdır, orada ebedidirler.  
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117. Onların bu dünya hayatında harcadıkları Ģeyin örneği; kavurucu soğuk bir rüzgara benzer. Kendilerine 

zulmetmiĢ bir toplumun ekinine isabet eder de, onu helak eder. Oysa Allah, onlara zulmetmemiĢ fakat onlar 

kendilerine zulmetmiĢlerdir.  

118. - Ey iman edenler, sizden olmayanı sırdaĢ edinmeyin. Zira onlar size ellerinden gelen her türlü kötülüğü 

yaparlar, size sıkıntı verecek Ģeyleri arzu ederler. Kinleri / öfkeleri ağızlarından taĢmaktadır. Ġçlerinde 

gizledikleri (nefret) ise daha da büyüktür. Eğer aklınızı kullanıyorsanız iĢte size ayetleri açıkladık.  

119. Siz, o kimselersiniz ki, onlar sizi sevmiyorken siz onları seviyor ve bütün kitaba iman ediyorsunuz. 

Sizinle karĢılaĢtıklarında “iman ettik” derler, yalnız kaldıklarında da size kin ve düĢmanlıklarından 

parmaklarını ısırırlar.  

De ki:  

-Öfkenizden çatlayın! Allah Ģüphesiz, sinelerde olanı hakkıyla bilir.  

120. Size bir iyilik gelirse bu onları üzer, size bir kötülük dokunursa buna sevinirler. Eğer sabreder ve 

korunursanız onların hilesi size hiç bir zarar vermez. Allah, onların yaptıklarını tam olarak kuĢatmıĢtır.  

121. Hani sen, savaĢ için müminleri elveriĢli yerlere yerleĢtirmek üzere evinden ayrılmıĢtın. Allah iĢiten ve 

bilendir.  

122. Ġçinizden iki grup, Allah yardımcıları olmasına rağmen, az kalsın yılgınlık gösteriyorlardı. Müminler, 

Allah‟a bağlansınlar!  

123. Allah, size Bedir‟de daha zayıf olduğunuz halde yardım etmiĢti O halde Allah‟tan korkun ki, 

Ģükredesiniz.  

124. Mü‟minlere:  

-Rabbinizin, indirilen üç bin melekle yardım ulaĢtırması size yetmez mi? diyordun.  

125. Evet, eğer sabreder, korunursanız ve onlar da size aniden saldırırlarsa, o zaman Rabbiniz size beĢ bin 

iĢaretli melekle yardım edecektir. 

126-127. Allah, bu yardımı size sadece müjde olması ve kalplerinizin bununla yatıĢması, kafir olanların da bir 

kısmını yok edip veya periĢan ederek ümitsizce geri dönmeleri için yapmıĢtı. Zafer, ancak Aziz ve Hakim olan 

Allah katındandır.  

128. Senin bu hususta yapacak bir Ģeyin yoktur. Allah, ya onların tevbesini kabul eder veya onları 

cezalandırır. Çünkü onlar zalimlerdir.  

129. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah‟ındır! dilediğini bağıĢlar, dilediğini de cezalandırır. Allah, çok 

bağıĢlayan ve merhamet edendir. 

130. -Ey iman edenler, kat kat artırılan, faizi yemeyin. Allah‟tan korkun ki, kurtuluĢa eresiniz.  

131. Kafirler için hazırlanan ateĢten kendinizi koruyun.  

132. Allah ve Peygamberine itaat edin ki size merhamet edilsin.  
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133. -Rabbinizden gelen mağfirete ve geniĢliği gökler ile yer kadar olan, muttakiler için hazırlanmıĢ cennete 

koĢuĢun. 

134. Muttakiler, bollukta da darlıkta da veren, öfkelerine hakim olan ve insanların kusurlarını 

bağıĢlayanlardır. Allah iyilik edenleri sever.  

135. Muhsinler, bir çirkin iĢ yaptıklarında veya nefislerine zulmettiklerinde Allah‟ı zikredip günahları için 

mağfiret dilerler. Allah‟tan baĢka günahları kim bağıĢlar? Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.  

136. ĠĢte böyle olanların mükafatı, Rableri tarafından bağıĢlanmak ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. 

Orada ebedidirler. Böyle çalıĢanların mükafatı ne güzeldir.  

137. -Sizden önce nice hayat tarzları gelip geçmiĢtir. Yeryüzünde dolaĢın da yalanlayanların akıbetinin nasıl 

olduğunu görün! 

138. -Bu, (bütün) insanlar için açıklama, muttakiler için yol gösterme ve bir öğüttür.  

139. Eğer gerçekten mümin olduysanız, siz, daha üstün olmanıza rağmen gevĢemeyin, üzüntüye düĢmeyin.  

140-141. -Eğer siz bir yara aldıysanız, o topluluk da ona benzer bir yara aldı. Allah‟ın iman edenleri ortaya 

çıkarması, içinizden Ģehitler edinmesi ve iman edenleri arındırıp, kafirleri mahvetmesi için bu günleri insanlar 

arasında döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez.  

142.-Yoksa Allah, içinizden cihat edenleri belirlemeden ve sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete 

gireceğinizi mi sandınız?  

143. Oysa siz, (Uhud‟da) ölümle karĢılaĢmadan önce (Allah yolunda) ölmeyi arzuladınız. ĠĢte Ģimdi onu 

gözlerinizle gördünüz.  

144. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de, elçiler gelip geçmiĢtir. Öyleyse Ģimdi, O, ölür veya 

öldürülürse topuklarınızın üstünde geri mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geri dönerse, Allah‟a hiç bir 

Ģekilde zarar veremez. Allah, Ģükredenleri mükafatlandıracaktır.  

145. Hiç kimse, Allah‟ın izni olmadan ve belirlenmiĢ süresi gelmeden ölmez. Dünya nimeti isteyene ondan 

veririz. Ahiret nimeti isteyene de ondan veririz. Biz, Ģükredenleri mükafatlandıracağız.  

146. Nice peygamberler vardır ki onların yanında bir çok rabbani (Rabbine yönelen kimse) savaĢmıĢtır. Allah 

yolunda baĢlarına gelen musibetler sebebiyle gevĢememiĢler, zaaf göstermemiĢ ve boyun da eğmemiĢlerdir. 

Allah sabredenleri sever.  

147. Onların sözü: 

-Rabbimiz, günahlarımızı ve iĢlerimizdeki aĢırılığımızı bağıĢla ayaklarımızı sabit kıl, kafir topluma karĢı bize 

yardım et! demekten baĢka bir Ģey değildi.  

148. Allah da onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin en güzelini verdi. Allah iyilik edenleri sever.  

149. -Ey Ġman edenler! Eğer kafirlere itaat ederseniz, onlar sizi gerisin geri döndürürler de hüsrana 

uğrayanlardan olursunuz.  

150. Halbuki sizin mevlanız / yardımcınız, Allah‟tır. O, yardımcıların en hayırlısıdır.  
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151. Hakkında hiç bir delil indirmediği Ģeyi Allah‟a Ģirk koĢtukları için kafirlerin kalbine korku salacağız. 

Onların varacağı yer ateĢtir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.  

152. -Allah, sevdiğinizi gösterdikten sonra dağıldığınız, emir konusunda tartıĢtığınız ve isyan ettiğiniz ana 

kadar, size olan vaadini gerçekleĢtirmiĢti. O‟nun izni ile kafirleri öldürüyordunuz. 

Sizden kimi dünya hayatını istiyor, kimi ahiret hayatını istiyordu. Sonra denemek için onların karĢısında sizi 

bozguna uğrattı. Artık Allah sizi affetmiĢtir.  

Çünkü Allah, müminlere karĢı çok lütufkardır.  

153. -O vakit siz, kimseye bakmadan kaçıyor, peygamber de arkanızdan sizi çağırıyordu. Kaybettiğinize ve 

baĢınıza gelene üzülmeyesiniz diye Allah size keder üstüne keder verdi. Allah, bütün yaptıklarınızdan 

haberdardır.  

154. Sonra, o kederin ardından size öyle bir güven öyle bir uyku indirdik ki O, içinizden bir grubu kapladı. Bir 

grup da canlarının derdine düĢüp, Allah hakkında, cahiliye (dönemi) zannı ile doğru olmayan bir zanda 

bulunuyorlardı:  

-Bu iĢten bize ne? (Biz mi gelmek istedik) diyorlardı. De ki: 

-ĠĢ tamamıyla Allah‟ındır. Ġçlerinde, sana açıklamadıkları bir Ģey gizliyorlar. 

-Bizim görüĢümüz alınsaydı, burada öldürülüp gitmezdik, diyorlar. De ki: 

-Evlerinizde bulunsaydınız bile, öldürülecekleri takdir olunanlar yatırılacakları yere giderlerdi. Bu, Allah‟ın 

gönüllerinizdekini denemesi ve kalplerinizdekini temizlemesi içindir... Allah, gönüllerde olanı hakkıyla bilir.  

155. Ġki topluluğun karĢılaĢtığı gün, içinizden geri dönenler iĢledikleri bazı hataları yüzünden Ģeytan onların 

ayağını kaydırmak istedi. Yine de Allah, onları affetti. Allah, çok bağıĢlayıcı ve çok Ģefkatlidir.  

156. -Ey iman edenler! Yolculuğa çıkan veya savaĢa giden kardeĢleri için “yanımızda kalsalardı ölmez ve 

öldürülmezlerdi” diyen kafirler gibi olmayın. Allah, bunu onların kalbinde yakıp kavuran bir dert kılmak için 

ortaya koymuĢtur. YaĢatan da öldüren de Allah‟tır. Allah, yaptıklarınızı görmektedir.  

157. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, (kesin olarak bilin ki) Allah‟ın mağfiret ve rahmeti onların 

topladıkları (mallar)dan hayırlıdır.  

158. -Ölseniz de öldürülseniz de Ģüphesiz Allah‟ın huzurunda toplanacaksınız.  

159. -Sen, Allah‟ın rahmeti ile onlara yumuĢak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın elbette etrafından 

dağılıp giderlerdi. Onları affet ve onlar için Allah‟tan bağıĢlanma dile. ĠĢ hususunda onlarla istiĢare et, karar 

verdiğin zaman, artık Allah‟a güven, Allah kendisine güvenenleri sever.  

160. -Allah size yardım ederse, sizi kimse yenemez. Eğer size yardımı keserse, bundan sonra size yardım 

edecek kimdir? Müminler, yalnız Allah‟a güvenip dayanmalıdırlar.  

161. Bir peygamberin kendisine verilen emanete hıyanet etmesi düĢünülemez. Çünkü, kim O‟nun emanetine 

hıyanet ederse, kıyamet günü hıyaneti ile gelir. Sonra herkese kazancı, haksızlık yapılmadan ödenir.  

162. Hiç Allah‟ın rızasına uyan kimse, Allah‟ın gazabına uğrayan ve yeri cehennem olan kimse gibi olur mu? 

Cehennem, ne kötü bir varılacak yerdir.  
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163. Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah, (onların) yaptıklarını görmektedir.  

164. Allah, müminlere; onlara ayetlerini okuyan, arındıran, kitap ve hikmeti öğreten aralarından bir 

peygamber göndermekle büyük lütufta bulunmuĢtur oysa, bundan önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler.  

165. -DüĢmanlarınızın baĢına iki katını getirdiğiniz belâ sizin baĢınıza gelince mi “Bu nasıl olur?” diyorsunuz. 

De ki: 

-O, sizin kendinizdendir. Allah‟ın her Ģeye gücü yeter.  

166-167. Ġki ordunun çarpıĢtığı gün baĢınıza gelen ancak Allah‟ın izni ile olmuĢtu. Müminleri belirlemek ve 

münafıklık edenleri de ortaya çıkarmak için. O münafıklara:  

-Gelin, Allah yolunda savaĢın veya müdafaada bulunun! denilmiĢ, onlar da:  

-SavaĢmayı bilseydik, ardınızdan gelirdik elbette, demiĢlerdi. Onlar o gün, imandan çok küfre yakındılar. 

Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Allah onların gizlediğini çok iyi biliyor.  

168. Oturdukları yerden, öldürülen kardeĢleri için:  

-Bize uysalardı öldürülmezlerdi, diyen kimselere de ki: 

-Haydi, doğru söylüyorsanız, ölümü kendinizden savın!  

169. Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın çünkü onlar, Rab'lerinin huzurunda diridirler ve 

rızıklandırılırlar.  

170. Allah‟ın kendilerine fazlından verdiği Ģeylere sevinenler, arkalarından (kendilerine) yetiĢemeyenlere, 

kendilerine bir korku olmadığını ve mahzun da olmayacaklarını müjdelemek isterler.  

171. Onlar, Allah‟ın nimetini ve fazlını ve Allah‟ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini de müjdelemek isterler.  

172. Onlar kendilerine isabet eden yaradan sonra da Allah‟a ve Resulüne icabet edenlerdir. Onlardan iyilik 

eden ve takva sahibi olanlar için büyük bir ecir vardır.  

173. Onlara bazı kimseler:  

-Ġnsanlar sizinle savaĢmak için toplandı; onlardan korkun! dediklerinde bu onların imanını artırdı ve “Allah 

bize yeter, O ne güzel vekildir” diye karĢılık verdiler.  

174. Onlara bir kötülük dokunmadan Allah‟tan olan bir nimet ve fazilet ile döndüler. Allah‟ın rızasına uydular. 

Allah, fazilet ve azamet sahibidir.  

175. ġeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Eğer müminseniz onlardan korkmayın, benden korkun.  

176. Küfürde yarıĢanlar seni üzmesin. Onlar Allah‟a hiç bir zarar veremezler. Allah, onların ahirette bir 

nasibinin/payının olmamasını istiyor. Ve onlara büyük bir azap vardır. 

177. Ġmana karĢılık kafirliği satın alanlar, Allah‟a hiç bir Ģekilde zarar veremezler. Onlara acı bir azap vardır.  

178. Kafirler kendilerine mühlet vermemizi hayırlı sanmasınlar. Biz onlara ancak günahlarını artırmaları için 

mühlet veriyoruz/ ömürlerini uzatıyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. 
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179. Allah, iyiyi kötüden ayırmak için müminleri sizin üzerinizde bulunduğunuz bu durumda bırakmayacaktır. 

Size gaybı da bildirecek değildir. Fakat, Allah, peygamberlerden dilediğini seçer. Allah‟a ve peygamberlerine 

iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız size büyük bir mükafat vardır.  

180. Allah‟ın kendilerine fazlından verdiği Ģeylerde cimrilik edenler, bunu kendileri için hayırlı sanmasınlar, 

aksine bu onlar için Ģerdir. Kıyamet günü cimrilik ettikleri Ģeyler boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin 

mirası Allah‟ındır. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. 

181. Allah, “Allah fakirdir, biz zenginiz” diyen kimselerin sözünü iĢitmiĢtir. Onların dediklerini ve haksız 

olarak peygamberlerini öldürmelerini yazacak ve: 

-Yangın / ateĢin azabını tadın, diyeceğiz.  

182. Bu sizin ellerinizle hazırladığınızdır. Allah kullarına zulmedici değildir.  

183. -Allah, bizden ateĢin yediği bir kurban bize getirinceye kadar bir peygambere inanmamamız için söz 

aldı, diyenlere de ki:  

-Benden önce size peygamberler apaçık delillerle ve söylediğiniz (mucize) ile gelmiĢti. Eğer doğru 

söylüyorsanız/sözünüzde samimi iseniz niçin onları öldürdünüz? 

184. Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlar, senden önceki apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getiren 

peygamberleri de yalanlamıĢlardı. 

185. Her can ölümü tadacaktır. Kıyamet günü de ancak yaptıklarınızın karĢılığı size ödenecektir. Kim ateĢten 

uzak tutulur ve cennete sokulursa, o kurtulmuĢtur. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten baĢka bir Ģey 

değildir.  

186. Mallarınız ve canlarınız hususunda elbette imtihan olunuyorsunuz. Sizden önce kendilerine kitap 

verilenlerden ve müĢriklerden eziyet verici bir çok (kötü söz) iĢitiyorsunuz. Eğer bunlara sabreder ve 

korunursanız; bu, azmedilmesi gereken iĢlerdendir. 

187. Allah kitap verilenlerden, “kitabı insanlara muhakkak açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz” diye söz 

almıĢtı da, onlar, kitabı arkalarına atıp umursamamıĢlar, az bir bedele karĢılık değiĢmiĢlerdi, alıĢ veriĢleri ne 

kötüdür.  

188. Sakın, yaptıkları (kötülüklerle) ferahlayan, yapmadıkları Ģeylerle övülmekten hoĢlanan kimselerin 

azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlara acı bir azap vardır.  

189. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah‟ındır. Allah‟ın her Ģeye gücü yeter. 

190. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, akıl sahipleri için deliller 

vardır. 

191. O akıl sahipleri, ayakta da, otururken de, yanları üzere yatarken de Allah‟ı düĢünürler/anarlar, göklerin 

ve yerin yaratılıĢını düĢünerek Ģöyle dua ederler: 

-Rabbimiz, bunları boĢuna yaratmadın. Seni (eksiklikten ve boĢ Ģeyler yapmaktan) tenzih ederiz. Bizi ateĢin 

azabından koru!  

192. Rabbimiz Ģüphesiz sen kimi ateĢe atarsan, onu periĢan edersin, zalimlerin yardımcıları da yoktur. 
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193. -Rabbimiz, biz, “Rabbinize iman edin” diye, imana çağıran bir davetçiyi iĢittik ve iman ettik. Rabbimiz 

bizim günahlarımızı bağıĢla, suçlarımızı ört, iyilerle birlikte canımızı al!  

194. Rabbimiz, bize elçilerinle vaat ettiğin Ģeyleri ver ve kıyamet günü bizi periĢan etme, sen sözünden 

dönmezsin.  

195. Allah da onların duasına karĢılık verdi: 

-Ben, sizden erkek veya kadın hiç bir çalıĢanın amelini zayi etmem, siz birbirinizdensiniz. Hicret edenler, 

memleketlerinden çıkarılanlar, benim yolumda iĢkence edilenler, savaĢan ve öldürülenlerin, elbette 

günahlarını örteceğim ve onları alt taraflarından ırmakların aktığı cennetlere girdireceğim. Allah katından bir 

mükafat olarak... Mükafatın en güzeli Allah katındandır.  

196. Kafirlerin diyar diyar dolaĢmaları seni aldatmasın.  

197. Az bir geçimlik sonra varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü yerleĢim yeridir.  

198. Rab‟lerinden korkanlara da altlarından ırmaklar akan ve içinde temelli kalacakları cennetler vardır. Allah 

katından bir ağırlanmadır / ikramdır. Allah katında olanlar, iyi kimseler için daha hayırlıdır.  

199. Kitap ehlinden, Allah‟a ve size indirilenlere ve kendilerine indirilenlere iman edip, Allah‟tan korkanlar ve 

Allah‟ın ayetlerini az bir bedele karĢılık satmayanlara, iĢte onlara Rab‟leri katında mükafatları vardır. Allah, 

hesabı çabuk görür.  

200. Ey iman edenler,  

Sabredin, (kafirlere karĢı) dirençli olun, temkinli olun, Allah‟tan korkun ki kurtuluĢa eresiniz. 

4. NĠSA SÛRESĠ 

 

(Medine döneminde inmiĢ sûrelerdendir. aile hayatı, evlenme boĢanma, miras hukuk gibi konular iĢlenmiĢtir. 

Kadın haklarıyla ilgili geniĢ açıklamalar yer aldığı için "kadınlar" ismini almıĢtır. 176 ayettir.) 

Rahman ve Rahim Allah‟ın adıyla.. 

1. Ey insanlar!  

Sizi tek bir candan yaratan, ondan da eĢini yaratan, bu ikisinden de bir çok erkek ve kadın meydana getiren 

Rabbinizden korkun. O Allah‟tan korkun ki Onun adına birbirinizden talepte bulunur ve akrabalık tesis 

edersiniz. Allah, sizi gözetlemektedir.  

2.Yetimlere mallarını verin ve kötüyü iyi ile değiĢtirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza karıĢtırarak 

yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır. 

3.Eğer, yetim kızlara adil davranamamaktan korkarsanız, (onları değil) sizin için uygun olan baĢka kadınlardan 

iki, üç ve dörde kadar evlenin. Adil olamayacağınızdan korkarsanız bir tane ile veya sahip olduğunuz cariye ile 

evlenin. Bu, haksızlık etmemeniz için daha elveriĢlidir. 

4.Kadınlara mehirlerini seve seve verin. Eğer, kendi istekleriyle mehrin bir kısmını size bağıĢlarlarsa, onu da 

afiyetle yiyin.  
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5. Allah‟ın sizin idarenize verdiği malları geri zekalı kimselere vermeyin fakat, o maldan onları yedirin, 

giydirin ve onlara güzel, iyi sözler söyleyin.  

6. Yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda olgunlaĢma/yetiĢkinlik görürseniz mallarını 

kendilerine iade edin. Onların mallarını büyüyüp de (elimizden) alacaklar korkusu ile israf ederek (tez elden) 

yemeyin. Zengin olan kimse, tertemiz korusun; fakir de örfe uygun bir Ģekilde yesin. Mallarını iade ettiğiniz 

zaman, onlara Ģahitler huzurunda verin. Hesap sorucu olarak Allah yeter. 

7. Ana babanın ve yakın akrabanın geriye bıraktıklarından erkekler için bir hisse vardır, kadınlar için de ana 

babanın ve akrabanın mirasından az veya çok farz kılınmıĢ bir hisse vardır.  

8. Akrabalar, yetimler ve yoksullar, taksim sırasında yanınızda olursa onlara da ondan bir Ģeyler verin ve 

onlara güzel söz söyleyin.  

9. Arkalarında cılız çocuklar bırakacak olsalar korku ve endiĢe duyacak olanlar, (haksızlıktan) korksunlar ve 

Allah‟tan sakınsınlar da (yetimlere) doğru söz söylesinler.  

10. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına sadece ateĢ doldururlar ve alevli bir ateĢe atılırlar.  

11. Allah, çocuklarınız hakkında, bir erkeğe iki kadının payı kadar tavsiye eder. Eğer kadınlar ikiden çok 

olursa, onlara mirasın üçte ikisi Ģayet bir tek kız ise, o zaman yarısı onundur. Ana babaya gelince; ölenin 

çocuğu varsa her birine altıda bir; çocuğu yok da mirasçısı ana ve babası ise üçte biri anasınındır.  

KardeĢleri de varsa, altıda biri anasınındır. (Bütün bu hükümler) ölünün vasiyetinin yerine getirilmesinden ve 

borcunun ödenmesinden sonradır. Babalarınızın ve oğullarınızın hangisinin size fayda bakımından daha yakın 

olduğunu bilmezsiniz. Bunlar, Allah tarafından (belirlenmiĢ) birer farzdır. ġüphesiz Allah her Ģeyi bilendir, 

hikmetle yapandır. 

12. Eğer çocukları yoksa, hanımlarınızın bıraktığı(mirası)nın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa miraslarının 

dörtte biri size aittir. Bu da yaptıkları vasiyetlerinin yerine getirilmesinden ve borçları ödendikten sonradır. 

Sizin miras olarak bıraktıklarınız, çocuğunuz yoksa dörtte biri hanımlarınızındır. Çocuklarınız varsa sekizde 

biri onlarındır. Bunlar da yaptığınız vasiyetinizin yerine getirilmesi ve borcunuzun ödenmesinden sonradır. 

Eğer miras bırakan bir erkek veya bir kadının; ana babası da çoluk çocuğu da yok da, bir erkek veya bir kız 

kardeĢi varsa her birine altıda bir (hisse düĢer). Eğer kardeĢleri daha fazla ise; ölenin vasiyetinden ve 

borçlarının ödenmesinden sonra üçte bir hisseye ortaktırlar. Miras alanlar zarara uğratılmamalıdır. Allah 

tarafından bir uyarı/emirdir. Allah, hakkıyla bilendir. Müsamaha gösterendir.  

13. Bunlar Allah‟ın kanunlarıdır. Kim Allah‟a ve resulüne itaat ederse, (Allah, o kimseyi) içinde ebedi kalacağı 

alt kısmından ırmakların aktığı cennetlere girdirir. Bu da en büyük kurtuluĢtur.  

14. Kim de Allah‟a ve Elçisi'ne isyan eder ve onun kanunlarını çiğnerse, onu içinde ebedi kalacağı ateĢe atar. 

Orada alçaltıcı bir azap vardır.  

15. Kadınlarınızdan fuhuĢ yapanlara karĢı dört erkek Ģahit getirin. Eğer Ģahitlik ederlerse, ölüm onları alıp 

götürünceye yahut Allah, onlar için bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.  

16. Ġçinizden fuhuĢ yapan erkekleri cezalandırın tevbe edip kendilerini düzeltirlerse, onları bırakın. Çünkü 

Allah tevbeleri kabul edendir, merhamet edendir. 
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17. Allah‟ın kabul ettiği tevbe yalnızca; cahillikle/bilmeyerek günah iĢleyenin hemen ardından yaptığı 

tevbedir. Allah, her Ģeyi bilen ve hikmetle yapandır.  

18. Ölüm gelip çatana kadar günah iĢleyip de tam o zaman: 

-Ben Ģimdi tevbe ediyorum, diyenlerin tevbesi, tevbe değildir. Kafir olarak ölenlerin tevbesi de yoktur. 

Onlara acıklı bir azap hazırladık.  

19. -Ey iman edenler!  

Kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkmanız size helal değildir. Apaçık bir fuhuĢ iĢlemedikçe (mehir olarak) 

verdiklerinizin bir kısmını elde etmek için onları sıkıĢtırmayın. Onlarla güzel güzel geçinin; onlardan 

hoĢlanmasanız bile, umulur ki sizin hoĢunuza gitmeyen bir Ģeyde Allah bir çok hayır takdir eder. 

20. Bir eĢinizi (boĢayıp) yerine baĢka bir eĢ almak isterseniz ve öncekine mehir olarak bir yük altın vermiĢ 

olsanız bile hiç bir Ģeyi geri almayın; o iftira ve apaçık günah olduğu halde onu geri mi alacaksınız? 

21. Nasıl alabilirsiniz ki, birbirinizle kaynaĢmıĢ ve eĢleriniz sizden kesin bir teminat almıĢlardı. 

22. Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçmiĢte olanlar affedilmiĢtir. Bu, bir fuhuĢ ve 

iğrenç bir Ģeydir ve kötü bir yoldur. 

23. Analarınız, kızlarınız, kız kardeĢleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeĢ kızları, kız kardeĢ kızları, 

sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeĢleriniz, karılarınızın anaları, kendileriyle gerdeğe girmiĢ olduğunuz 

karılarınızdan olup evlerinizde büyüttüğünüz üvey kızlarınız, eğer analarıyla zifafa girmemiĢ iseniz bir 

sakınca yoktur- kendi öz oğullarınızın karıları ve iki kız kardeĢi birden almanız size haram kılınmıĢtır. Ancak 

geçmiĢte olanlar geçmiĢtir. (Bu sebeple üzerinize bir günah yoktur). Allah, Ģüphesiz çok bağıĢlayıcı, çok 

esirgeyicidir. 

24. Cariyeler dıĢında evli kadınlarla da evlenmeniz haramdır. Bu, Allah‟ın size yazısıdır / Yasağıdır. Bunların 

dıĢında kalan kadınlardan iffetli olup gayri meĢru olan sefihliğe sapmadan, mallarınız karĢılığında istemeniz 

size helaldir. Kendilerinden faydalandığınız kadınlara bir farz olan mehirlerini veriniz. Mehrin tespitinden 

sonra, karĢılıklı hoĢnut olduğunuz Ģeylerde size bir günah yoktur. ġüphesiz Allah bilendir, hikmet sahibidir.  

25. Ġçinizden özgür mümin hanımlarla evlenmeye gücü yetmeyenler, sizin genç ve mümin olan cariyeleriniz ile 

evlensin. Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Siz, birbirinizdensiniz. Öyle ise, onları velilerinin izni ile 

nikahlayın ve fuhuĢ iĢlemeyen, gizli dost tutmamıĢ olan iffetli hanımlara mehirlerini güzel bir Ģekilde verin. 

Evlendikten sonra fuhuĢ yapacak olurlarsa, onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısını uygulayın. Bu, sizden 

günaha düĢmekten korkanlar içindir. Sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah bağıĢlayan, merhamet 

edendir. 

26. Allah, size açıklamak ve size sizden öncekilerin hükümlerini iletmek ve tevbelerinizi kabul etmek istiyor. 

Allah bilendir, hikmet sahibidir. 

27. Allah, tevbe etmenizi ister; Ģehvetlerine tabi olanlar ise büyük bir sapıklığa meyletmenizi isterler.  

28. Allah, sizden yükü hafifletmek ister, çünkü insan zayıf yaratılmıĢtır. 

29. -Ey iman edenler!  
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Mallarınızı, aranızda karĢılıklı anlaĢma, bir ticaret olmadan ve batıl yollarla yemeyin, kendinizi mahvetmeyin. 

ġüphesiz Allah size karĢı çok merhametlidir. 

30. Kim, zulme saparak bunu yaparsa biz onu ateĢe atarız. Bu da Allah için çok kolaydır.  

31. Size yasaklananların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi onurlu ve üstün bir 

makama girdiririz.  

32. Allah‟ın, sayesinde bir kısmınızı bir kısmınıza üstün kıldığı Ģeyi temenni etmeyin. Erkekler için 

kazandıklarından bir nasip olduğu gibi, kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Allah‟ın kendi 

fazlından (bağıĢından) isteyin. ġüphesiz Allah, her Ģeyi bilendir.  

33. Ana babanın ve yakın akrabanın geride bıraktıklarından her biri için mirasçılar belirledik. Yeminlerinizle 

söz verdiğiniz kimselere de kendi paylarını verin. Elbette Allah, her Ģeye Ģahittir.  

34. Allah‟ın bir kısmını bir kısmına üstün kılması ve erkeklerin mallarından geçimi sağlamaları dolayısıyla, 

erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler. Ġyi kadınlar, gönülden (Allah‟a) boyun eğen, Allah‟ın koruduğu 

gizlilikleri koruyanlardır. Kötü davranıĢlarından korktuğunuz kadınlara öğüt verin. Daha sonra yataklarında 

yalnız bırakın ve (sonunda) onları dövün. Eğer size itaat ederlerse onların aleyhine yol aramayın. Elbette 

Allah yücedir, büyüktür.  

35. Karı koca arasında bir ayrılıktan korkarsanız, o zaman, kocanın ailesinden bir hakem, kadının ailesinden 

de bir hakem gönderiniz. Eğer aralarını düzeltmek isterlerse Allah da onların arasında baĢarı sağlar. 

Muhakkak Allah, bilendir, haberdar olandır.  

36. Allah‟a kulluk edin ve O‟na hiç bir Ģeyi Ģirk koĢmayın. Anaya babaya da iyilik edin, yakınlara, yetimlere, 

yoksullara, yakın komĢuya, uzak komĢuya yanınızdaki arkadaĢa, yolda kalmıĢa, elinizin altındaki (köle, cariye, 

iĢçi, hizmetçi vb.)lere de iyilik edin. ġüphesiz Allah, büyüklük taslayıp, böbürlenen hiç bir kimseyi sevmez.  

37. Cimrilik yapan, insanlara da cimriliği emreden, Allah‟ın fazlından kendilerine verdiğini gizleyenler (Allah‟ın 

sevmediği kimselerdir.) ĠĢte o nankörler için aĢağılatıcı bir azap hazırladık.  

38. Mallarını insanlara gösteriĢ için harcayanlara, Allah‟a ve ahiret gününe inanmayanlara (gelince) Ģeytan, o 

kimseye arkadaĢ olur. Ne kötü arkadaĢtır o!  

39. Allah‟a ve ahiret gününe iman edip, Allah‟ın kendilerine verdiği rızıktan bağıĢta bulunsalardı onlara ne 

olurdu? Allah onları bilendir. 

40. Allah, zerre kadar haksızlık yapmaz. Bir iyilik olursa onu kat kat artırır. Ve kendi yanından büyük bir 

mükafat verir.  

41. Her toplumdan bir Ģahit getirdiğimiz ve seni de onlara Ģahit kıldığımız zaman nasıl olacak?  

42. O gün, küfre sapıp da Peygambere isyan edenler, yerle bir olmayı severek isteyecekler ve Allah‟tan hiç 

bir sözü gizleyemeyecekler.  

43. -Ey iman edenler, sarhoĢ iken ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariç- 

gusledinceye kadar namaza yaklaĢmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz veya tuvaletten gelmiĢseniz yahut 

kadınlarınızla münasebette bulunmuĢ da su bulamamıĢsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize 

ve ellerinize hafifçe sürün. ġüphesiz Allah affeden ve bağıĢlayandır.  
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44. Kitaptan bir nasip verilen kimseleri görmüyor musun? Sapıklığı satın alıyorlar. Ve sizin yoldan sapmanızı 

arzu ediyorlar.  

45. Allah, sizin düĢmanlarınızı iyi bilir. Ve Allah, veli olarak yeter, Allah yardımcı olarak yeter.  

46. Yahudilerden, kelimelerin anlamlarını saptıranlar ve dillerini eğip bükerek ve dine de bir nefret duyarak: 

“iĢittik isyan ettik.”, “ĠĢit duymaz olası” ve “bizi güt” diyenler eğer, “iĢittik ve itaat ettik, sen de iĢit ve bize 

de bak” deselerdi elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat, Allah, onları küfürleri 

dolayısıyla lanetlemiĢtir. Onların çok azından baĢkası iman etmezler.  

47. Ey kitap verilenler!  

Bazı yüzleri silip, arkalarına çevirmeden ya da onları da cumartesi yasağını ihlal edenleri lanetlediğimiz gibi, 

sizi de lanetlemeden önce yanınızdaki (kitabı) tasdik ederek indirdiğimize iman edin. Allah‟ın emri yapıla 

gelmiĢtir. 

48. Allah, kendisine Ģirk koĢulmasını bağıĢlamaz, bunun dıĢındakilerden dilediğini bağıĢlar. Kim Allah‟a Ģirk 

koĢarsa büyük bir günahla iftira etmiĢ olur.  

49. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Oysa Allah, dilediğini arındırır ve onlar, en küçük haksızlığa 

uğratılmazlar.  

50. Allah‟a karĢı nasıl yalan uydurduklarına bak, bu, apaçık bir günah olarak yeter. 

51. Kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Cibt ve tağuta* inanıyorlar da kafirler için Ģöyle diyorlar: 

“Onlar, iman edenlerden daha doğru bir yoldadır.”  

52. ĠĢte bunlar, Allah‟ın lanetledikleridir. Allah, kime lanet ederse ona bir yardımcı bulamazsın. 

53. Yoksa onların, hükümranlıkta bir payları mı var? Eğer, öyle olsaydı insanlara, çok az bir Ģey bile 

vermezlerdi. 

54. Yoksa onlar, Allah‟ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Biz, Ġbrahim‟in ailesine kitabı 

ve hikmeti vermiĢizdir. Onlara büyük bir mülk (saltanat) verdik. 

55. Onlardan buna inanan da vardır, sırt çeviren de. Çılgın ateĢ olarak cehennem yeter. 

56. Ayetlerimizi tanımayanları ateĢe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe azabı tatmaları için onları baĢka 

derilerle değiĢtireceğiz. Allah, güçlü ve hakimdir.  

57. Ġman edip salih amel iĢleyenleri, altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere girdireceğiz. 

Onlara orada tertemiz eĢler vardır. Onları (sıcaktan da soğuktan da koruyan) tam bir gölgeliğe alacağız.  

58. Allah, size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da adaletle 

hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah, iĢitendir, görendir.  

59. Ey iman edenler, Allah‟a itaat edin, Peygamber‟e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de (itaat edin). 

Eğer, bir Ģeyde anlaĢmazlığa düĢerseniz. Allah‟a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah‟a ve Elçisi'ne 

döndürün. En hayırlısı ve tevilin en güzeli budur.  
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60. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Bunlar, tağutun 

önünde mahkemeleĢmek istiyorlar. Oysa, onu tanımamakla emrolunmuĢlardı. ġeytan, onları uzak bir sapıklığa 

düĢürmek istiyor.  

61. Onlara:  

-Allah‟ın indirdiğine ve Peygamber‟e gelin! denildiğinde, o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını 

görürsün. 

62. Öyleyse, nasıl olur da, kendi elleriyle iĢlediklerine karĢılık bir musibete uğrayınca sana gelip Allah‟a yemin 

ederek “Biz, iyilikten ve uyum sağlamaktan baĢka bir Ģey istemedik.” diyorlar?!  

63. ĠĢte bunlar, Allah‟ın kalplerinde ne olduğunu bildiği kimselerdir. Öyleyse, onlardan yüz çevir, onlara öğüt 

ver ve onlara içlerinde olanla ilgili açık ve etkileyici söz söyle.  

64. Biz, her peygamberi ancak, Allah‟ın izni ile kendilerine itaat olunması için gönderdik. Eğer onlar, 

nefislerine zulmettiklerinde sana gelip Allah‟tan bağıĢlanma dileselerdi ve Peygamber de onlar için 

bağıĢlanma dileseydi, elbette Allah‟ı tevbeleri kabul eden ve merhametli olarak bulurlardı.  

65. Hayır, Rabbine andolsun ki, 

Aralarında çekiĢtikleri Ģeylerde seni hakem tanıyıp, senin verdiğin hükme içlerinde hiç bir sıkıntı duymadan 

tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiĢ olmazlar.  

66. Eğer gerçekten biz, onlara, “nefislerinizin hakkından gelin veya yurtlarınızdan çıkın.” diye yazmıĢ 

olsaydık, onlardan çok azı hariç bunu yapmazlardı. Onlar kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu 

onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu. 

67. Biz de o zaman yanımızdan büyük bir mükafat verirdik. 

68. Ve onları elbette dosdoğru yola iletirdik. 

69. Kimler Allah‟a ve Peygamber‟e itaat ederse, Onlar, Allah‟ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, 

sadıklar, Ģehitler ve doğruları yapan kimselerle beraberdirler. Ne güzel arkadaĢtır onlar! 

70. Bu bağıĢ Allah‟tandır. Bilen olarak Allah yeter.  

71. -Ey iman edenler! 

Tedbirinizi alın da savaĢa bölük bölük ya da topluca çıkın.  

72. Elbette içinizde ağır davrananlar vardır. ġayet size bir musibet isabet edecek olursa:  

- Doğrusu Allah bana nimet vermiĢ de onların yanında olmadım, der.  

73. Eğer size Allah‟tan bir zafer gelirse, o zaman da, sanki onunla sizin aranızda hiç bir yakınlık yokmuĢ gibi 

Ģöyle der.  

- KeĢke, onlarla birlikte olsaydım da bu büyük mutluluğa eriĢseydim. 

74. Ahiret karĢılığında dünya hayatını satanlar, Allah yolunda savaĢsınlar. Kim, Allah yolunda savaĢırken, 

öldürülür ya da galip gelirse ona büyük bir mükafat vereceğiz.  



 43 

75. Size ne oluyor da Allah yolunda ve “Rabbimiz bizi, idarecileri zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından 

bir veli gönder bize katından bir yardımcı yolla!” diyen çaresiz adamlar, kadınlar ve çocuklar için 

savaĢmıyorsunuz?!  

76. Ġman edenler, Allah yolunda savaĢırlar.  

Küfredenler de Tağut yolunda savaĢırlar. O halde Ģeytanın velileri ile savaĢın. ġeytanın hilesi zayıftır.  

77. Kendilerine “elinizi (savaĢtan) çekin, namazı kılın, zekatı verin. “denilenleri görmedin mi? Oysa savaĢ 

onlara farz kılındığında, onlardan bir grup, Allah‟tan korkar gibi insanlardan korkarak (hatta daha da fazla 

bir korku ile) “Rabbimiz niye savaĢı bize farz kıldın. Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen olmaz mıydı?” 

dediler. De ki:  

-Dünyanın faydası çok azdır. Ahiret ise Allah‟tan korkanlar için daha hayırlıdır, en ufak haksızlığa 

uğratılmayacaksınız.  

78. Her nerede olsanız ölüm size yetiĢir, isterseniz sapasağlam Ģatolarda olun. 

Onlara bir iyilik dokunsa:  

- Bu, Allah‟tandır, derler. Onlara bir kötülük dokunsa  

- Bu, sendendir, derler. De ki:  

- Hepsi Allah‟tandır. Bu topluluğa ne oluyor ki neredeyse hiç söz anlamıyorlar?  

79. Sana iyilik olarak ne gelirse Allah‟tandır. Kötülük olarak gelenler de kendindendir. Biz, seni insanlara elçi 

olarak gönderdik. ġahit olarak Allah yeter.  

80. Kim, Peygamber‟e itaat ederse, Allah‟a itaat etmiĢ olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onlara bekçi olarak 

göndermedik.  

81. (Sana) „itaat ettik” derler. Yanından ayrılınca da onlardan bir bölümü söylediklerinin tersini yaparak 

gecelerler. Allah, onların nasıl gecelediğini kaydediyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah‟a dayan. Vekil 

olarak Allah yeter.  

82. Onlar Kur‟an‟ı hiç düĢünmüyorlar mı? Eğer O, Allah‟tan baĢka birinden gelmiĢ olsaydı, onun içinde pek çok 

çeliĢki bulurlardı. 

83. Onlara güven veya korku veren bir haber geldiğinde onu hemen yayarlar. Oysa, onu Peygamber‟e ve 

müminlerden olan emir sahiplerine götürselerdi onlardan hüküm tespit edebilecek olanlar onu bilirdi. Allah‟ın 

üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, çok azınız hariç Ģeytana uymuĢtunuz.  

84. Öyleyse, Allah yolunda savaĢ, sen yalnızca kendinden sorumlusun. Müminleri de savaĢa teĢvik et. Umulur 

ki Allah, küfredenlerin Ģiddet ve kuvvetlerini yok eder. Allah, kuvvet yönünden de en güçlü; ceza yönünden en 

Ģiddetli olandır. 

85. Kim, güzel bir iĢe aracılık ederse, onun bu iĢte bir nasibi olur, kim de kötü bir iĢe aracılık ederse, onun da 

bundan bir payı olur. Allah‟ın her Ģey üzerinde hakimiyeti vardır.  

86. Size bir iyilik temennisinde bulunulduğunda siz de ona daha güzeli ile ya da aynısı ile karĢılık verin. 

ġüphesiz Allah, her Ģeyin üzerinde hesabı görendir.  
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87. Allah‟tan baĢka ilah yoktur. Kendisinde hiç bir Ģüphe olmayan kıyamet gününde sizleri elbette bir araya 

getirecektir. Allah‟tan daha doğru sözlü kim vardır?  

88. Size ne oluyor ki münafıklar konusunda Allah onları iĢledikleri yüzünden ters yüz etmiĢken iki grup 

oluyorsunuz? Allah‟ın dalalette bıraktığını siz mi doğru yola çıkarmak istiyorsunuz? Allah kimi dalalette 

bırakırsa, artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. 

89. Onlar, kafir oldukları gibi sizin de küfretmenizi ve kendileri ile eĢit olmanızı istiyorlar. Bu sebeple, onlar, 

Allah yolunda hicret etmedikçe onları veli edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları tutun ve bulduğunuz yerde 

öldürün. Onlardan bir veli yardımcı edinmeyin.  

90. Ancak, sizinle aralarında antlaĢma bulunan bir topluma sığınanlara, sizinle veya kendi toplumları ile 

savaĢmak istemeyip içleri daralıp sıkılıp size gelenlere dokunmayın. Eğer Allah, dileseydi onları sizin 

üzerinize musallat ederdi. Onlar da sizinle savaĢırlardı. Eğer sizden uzak durur, sizinle savaĢmaz ve barıĢı 

size bırakırlarsa, artık Allah, sizin için onların aleyhine bir yol bırakmamıĢtır.  

91. BaĢkalarını da sizden ve kendi topluluklarından güvende olmayı arzu eder gibi bir halde bulabilirsin ama 

fitneye her çağrılıĢlarında ona balıklama dalarlar. ġayet sizden uzak durmaz, barıĢı size bırakmazlar ve 

ellerini de çekmezlerse, onları bulduğunuz yerde tutup öldürün. ĠĢte size onların aleyhine açık bir yetki 

veriyoruz.  

92. Bir müminin bir mümini, hata dıĢında öldürmesi olmaz. Eğer bir kimse bir mümini yanlıĢlıkla öldürürse, 

onun cezası mümin bir köle azat etmek ve öldürülenin ailesine teslim edilen bir diyettir. (Öldürülenin ailesi 

bağıĢlarsa o hariç.) 

Eğer ölen, mümin olduğu halde size düĢman bir toplumdan ise, bu takdirde ceza bir mümin köle azat 

etmektir. Eğer sizinle aranızda anlaĢma bulunan bir toplumdan ise, öldürülenin ailesine teslim olunan bir diyet 

ve mümin bir köle azad etmektir. Fakat kim bunu bulamazsa, Allah tarafından tevbesinin kabul edilmesi için 

iki ay peĢ peĢe oruç tutmaktır. Allah her Ģeyi bilendir, hikmet sahibidir. 

93. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde daimi kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiĢ, onu 

lanetlemiĢ ve onun için büyük bir azap hazırlamıĢtır. 

94. - Ey iman edenler, Allah yolunda savaĢ için sefere çıktığınızda teenni ile (aceleye kapılmadan) hareket 

edin; size selam veren kimseye, dünya hayatını arzulayarak “sen mümin değilsin!” demeyin. Zira Allah katında 

pek çok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleydiniz de Allah, size iyilikte bulundu. Öyleyse iyice araĢtırıp 

anlayın. Allah Ģüphesiz yaptıklarınızdan haberdardır.  

95. Müminlerden özür sahibi olmaksızın geri kalanlarla, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaĢanlar bir 

olmazlar. Allah, mallarıyla ve canlarıyla savaĢanları, derece bakımından oturanlardan çok üstün kıldı. Bununla 

beraber Allah, hepsine cenneti vaat etmiĢtir. Fakat, Allah savaĢanlara, oturanların üstünde pek büyük bir 

mükafat vermiĢtir.  

96. Mücahitler için Allah katından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Allah, bağıĢlayandır, merhamet 

edendir.  

97. Melekler nefislerine zulmedenlerin canlarını alırken: 
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-Ne haldeydiniz? derler. Onlar da derler ki: 

-Biz yeryüzünde sömürülmüĢ kimseler idik. Melekler: 

-Allah‟ın arzı geniĢ değil miydi? Siz de oraya hicret etseydiniz ya! derler. 

Onların yeri cehennemdir. O, ne kötü bir dönüĢ yeridir.  

98. Yalnızca, erkek kadın ve çocuklardan hicret için yol bulamayan güçsüz bırakılanlar müstesnadır.  

99. Allah‟ın onları affetmesi beklenir. Allah, affedendir, bağıĢlayandır.  

100. Kim, Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde bir çok geniĢ yer bulur. Kim, evinden Allah‟a ve Resulüne 

hicret için ayrılır sonra da kendisine ölüm yetiĢirse, onun mükafatı Allah‟a aittir, Allah, çok bağıĢlayıcı ve 

merhametlidir.  

101. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız namazları 

kısaltmanızda size bir günah yoktur. Kafirler, sizin apaçık düĢmanınızdır.  

102. (SavaĢta) sen onların arasında olup da onlara namaz kıldıracağın zaman, bir grup seninle namazda (diğer 

grup da düĢman karĢısında) dursun. Hepsi de silahlarını yanlarına alsınlar. Seninle namaz kılanlar secde 

ettikten sonra sizin arkanıza geçsinler ve namaz kılmamıĢ diğer grup gelsin ve seninle namaz kılsınlar. Ve 

onlar da tedbirli olup silahlarını yanlarına alsınlar. Kafirler silah ve eĢyalarınızı unutup bırakmanızı, gafil 

bulunmanızı ve size ansızın baskın yapmayı arzu ederler. Eğer yağmur dolayısıyla size bir eziyet/zorluk 

olursa veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur. Yine de tedbirli olun. Allah, kafirlere 

aĢağılayıcı bir azap hazırlamıĢtır. 

103. Namazı tamamladıktan sonra, ayakta, otururken ve yatarken de Allah‟ı zikredin. Emniyete ve sükuna 

kavuĢtuğunuz zaman namazı dosdoğru kılın. KuĢkusuz namaz, belirli vakitlerde müminler üzerine bir farzdır. 

104. (DüĢmanınız olan) topluluğu aramada / takip etmekte gevĢeklik göstermeyin. Siz (yaralanıp) acı 

duyuyorsanız onlar da sizin hissettiğiniz gibi acı duyuyor. Siz, Allah‟tan onların ummadıklarını umuyorsunuz. 

Allah, bilendir, hakimdir. 

105. ġüphesiz biz, sana kitabı insanlar arasında Allah‟ın sana gösterdiği gibi hüküm veresin diye hak olarak 

indirdik, hainlerin savunucusu olma.  

106. Allah‟tan mağfiret dile, Ģüphesiz Allah, bağıĢlayan ve merhamet edendir. 

107. Nefislerine hainlik edenlerden yana mücadele etme, çünkü Allah, hainliği adet edinen günahkarı sevmez.  

108. Ġnsanlardan gizlerler de Allah‟tan gizlemezler/utanmazlar oysa, Allah‟ın razı olmadığı sözü gece 

planlarken Allah onlarla beraberdi. Allah, bütün yaptıklarını kuĢatmıĢtır. 

109. ĠĢte siz, dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Kıyamet gününde kim onları müdafaa eder; 

kim onlara vekil olur?  

110. Kim bir kötülük iĢler veya nefsine zulmeder de sonra Allah‟tan bağıĢlanma dilerse, Allah‟ı bağıĢlayıcı ve 

merhametli olarak bulur. 

111. Kim bir günah iĢlerse, onu ancak kendi aleyhine iĢler. Allah ise bilen ve hikmet sahibidir. 
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112. Kim de bir hata veya günah iĢler sonra da onu bir suçsuza atarsa, o, iftira ve büyük bir günahı yüklenmiĢ 

olur.  

113. Eğer Allah‟ın lütfu ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalıĢmıĢtı. 

Onlar, kendilerinden baĢkasını saptıramazlar ve sana hiç bir Ģeyle zarar veremezler. Allah sana kitabı ve 

hikmeti indirmiĢ, önceden bilmediklerini öğretmiĢtir. Allah‟ın senin üzerindeki lütuf ve ihsanı çok büyüktür.  

114. Onların gizli gizli konuĢmalarının çoğunda hayır yoktur. Sadece sadakayı veya iyiliği ya da insanlar arasını 

düzeltmeyi emredenlerin ki hariçtir. Kim bunu Allah‟ın hoĢnutluğunu kazanmak için yaparsa ona büyük bir 

mükafat vereceğiz. 

115.Kim, kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra Peygamberden ayrılır ve müminlerin yolundan 

baĢkasına uyarsa; onu döndüğü sapıklıkta bırakır ve cehenneme atarız. Ne kötü bir yerdir!  

116. Allah, kendisine Ģirk koĢulmasını bağıĢlamaz bundan baĢkasını dilediği kimse için bağıĢlar. Kim Allah‟a 

Ģirk koĢarsa O derin bir dalalete düĢmüĢtür.  

117. Allah‟ı bırakıp yalnızca putlara dua ediyorlar. Oysa azgın Ģeytandan baĢkasına dua etmiyorlar.  

118. O Ģeytan ki Allah onu lanetledi. O da Ģöyle dedi: 

-Elbette kullarından belirli bir nasip edineceğim. 

119. Ve onları saptıracağım onları boĢ kuruntularla aldatacağım, onlara emredeceğim de hayvanların 

kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah‟ın yarattığını değiĢtirecekler.” 

Kim Allah‟ı bırakıp da Ģeytanı veli edinirse, apaçık bir hüsrana uğramıĢtır.  

120. ġeytan onlara vaat eder, onları boĢ kuruntu ve uzun emellerle oyalar Ģeytanın onlara vaat ettiği sadece 

aldatmadır/seraptır. 

121. ĠĢte onların barınacakları yer cehennemdir ve ondan kurtulmak için hiç bir yol bulamayacaklardır.  

122. Ġman edip doğru hareket edenlere gelince onları altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları 

cennetlere girdireceğiz. Bu, gerçekten Allah‟ın vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? 

123. (Ey müĢrikler!) Sizin boĢ ümit ve kuruntularınız da, ehli kitabın kuruntu ve hayalleri de hiç bir Ģey 

değildir. Kim bir kötülük iĢlerse onun cezasını görür. O, kendisi için Allah‟tan baĢka bir veli ve yardımcı 

bulamaz.  

124. Mümin olarak kim bir doğru iĢ yaparsa erkek olsun, kadın olsun iĢte bunlar cennete girecekler ve zerre 

kadar haksızlık görmeyeceklerdir.  

125. Ġyilik eden bir kimse olup, kendisini tam bir yöneliĢle Allah‟a teslim eden ve Ġbrahim‟in hanif olan yoluna 

uyan kimseden daha güzel din sahibi kimdir? ki Allah, Ġbrahim‟i dost edinmiĢtir.  

126. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah‟ındır. Allah, her Ģeyi kuĢatmıĢtır.  

127. Senden, kadınlar hakkında fetva istiyorlar de ki: “Size, onlar hakkında Allah fetva veriyor: 
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-Kendilerine farz kılınan mirası vermediğiniz ve onları nikahlamaya rağbet ettiğiniz yetim kızlar hakkında, 

mağdur çocuklar hakkında ve yetimlere adaletli davranmanız hususunda, size okunan kitapta (fetvalar 

vardır.) Ġyilik olarak yapacağınız Ģeyi Allah hakkıyla bilir. 

128.Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya yüz çevirmesinden korkuyorsa, bir anlaĢma ile aralarını 

düzeltmelerinde bir günah yoktur. AnlaĢma daha iyidir. Nefisler kıskançlığa meyyaldir. Eğer iyilik eder ve 

geçimsizlikten sakınırsanız, Ģüphesiz Allah, yaptığınız her Ģeyden haberdardır.  

129.Kadınlarınız arasında sevgide eĢitlik yapmaya hırs gösterseniz bile, asla buna gücünüz yetmez. O halde 

büsbütün birine meyledip diğerlerini askıda kalmıĢ gibi bırakmayın eğer nefsinizi düzeltip ve haksızlıktan 

sakınırsanız gerçekten Allah, affedici ve merhametlidir.  

130. Eğer karı koca boĢanarak birbirinden ayrılırlarsa Allah, her birini kendi kudreti ile ihtiyaçtan kurtarır 

Allah‟ın ihsanı geniĢtir, hakimdir.  

131. Göklerde ve yerde ne varsa Allah‟ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah‟tan 

sakınmanızı tavsiye ettik. Eğer küfrederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar Allah‟ındır. Allah hiç bir Ģeye 

muhtaç değildir. Hamde layık olandır.  

132. Göklerde ve yerde olanlar Allah‟ındır. Vekil olarak da Allah yeter.  

133. -Ey insanlar, eğer dilerse sizi yok eder baĢkalarını getirir. Allah‟ın buna elbette gücü yeter.  

134. Kim dünya mükafatını isterse bilsin ki dünyanın da, ahiretin de mükafatı Allah katındadır. Allah, iĢiten 

ve görendir.  

135. -Ey iman edenler! 

Adalet ile hükmeden hakimler ve Allah için (doğru söyleyen) Ģahitler olun. ġahitliğiniz kendi aleyhinize veya 

çocuklarınızın ve yakınlarınızın aleyhine olsa bile, zengin olsun fakir olsun doğru Ģahitlik edin. Allah her 

ikisine de sizden daha yakındır. Adaletten sapmamak için heveslerinize uymayın. Eğer (adalet ile hüküm 

vermekten, Ģahitliğinizde doğru söylemekten çekinir) dilinizi eğip bükerseniz ve yüz çevirirseniz, Ģüphesiz 

Allah yaptıklarınızdan haberdardır.  

136. -Ey iman edenler, Allah‟a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba 

iman ediniz. Kim, Allah‟ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü tanımaz/inkar ederse, 

muhakkak derin bir sapıklığa düĢmüĢtür.  

137. Ġman edip ardından kafir olanlar sonra tekrar iman edip, daha sonra da kafir olup, küfürlerini artıranları 

Allah bağıĢlamayacaktır ve onlara bir yolda göstermeyecektir.  

138. Münafıklara, kendileri için acıklı bir azap olduğunu müjdele.  

139. Onlar, müminleri bırakıp kafirleri dost/veli edinirler. Onların yanında itibar mı arıyorlar? Ġtibar/güç 

bütünüyle Allah‟a aittir. 

140. Allah, kitapta Ģunu da indirmiĢtir: Allah‟ın ayetlerinin inkar / küfredildiği ve ayetlerle eğlenildiğini 

iĢittiğiniz zaman bir baĢka konuya geçene kadar onlarla oturmayın. Eğer oturursanız siz de onlar gibi 

olursunuz. Allah, bütün münafıkları ve kafirleri cehennemde toplayacaktır.  
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141. Sizi gözetleyen (münafık / kafir) kimseler, eğer size Allah‟tan bir zafer gelirse:  

-Sizinle beraber değil miydik? derler. Eğer kafirlere bir hisse düĢerse:  

-Biz, size yardım ederek üstünlüğünüzü sağlamadık mı? Size gelecek felakete engel olmadık mı? derler. 

Allah, kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah, kafirlere müminlerin aleyhine bir yol vermeyecektir.  

142. Münafıklar, Allah‟ı aldatmaya kalkıĢırlar, Allah ise onları aldatır. Namaza kalktıkları zaman, istemeye 

istemeye/ tembelce kalkarlar. Ġnsanlara gösteriĢ yaparlar, Allah‟ı çok az düĢünürler.  

143. (Ġman ile küfür) arasında tereddüttedirler ne müminlere ne de kafirlere (bağlıdırlar.) Allah, kimi 

sapıklıkta bırakırsa artık ona bir yol bulamazsın.  

144. -Ey iman edenler! 

Müminleri bırakıp kafirleri veli edinmeyin. Allah‟a aleyhinizde apaçık bir delil vermek ister misiniz?  

145. Münafıklar cehennemin en aĢağı tabakasındadırlar. Asla onlara (azabını kaldırmak için) bir yardımcı 

bulamazsın.  

146. Ancak, tevbe edenler, hallerini düzeltip, Allah‟a bağlananlar ve dinlerini Allah için arındıranlar, iĢte onlar 

müminlerle beraberdir. Allah, müminlere büyük bir mükafat verecektir.  

147. Eğer siz, Ģükreder ve iman ederseniz; Allah size niye ceza versin? Allah, Ģükredilmeye layık olan ve (her 

Ģeyi) bilendir.  

148. Allah zulme uğrayan kimseden baĢkasının, kötü sözü açıklamasını sevmez. Allah iĢitendir, bilendir.  

149. Bir iyiliği açıklasanız veya gizleseniz ya da bir kötülükten vazgeçseniz, Ģüphesiz Allah affedicidir, 

güçlüdür. 

150. Allah‟ı ve resullerini tanımayan, Allah ile Resullerinin arasını ayırmak isteyen” Bir kısmına inanır; bir 

kısmını inkar ederiz” diyerek (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler...  

151. ĠĢte onlar, gerçekten kafirdirler. Bu kafirler için rezil edici bir azap hazırladık.  

152. Allah‟a ve Resullerine iman edip, Resullerinden hiç birinin arasında ayırım yapmayanlara ise, onlara 

mükafatları verilecektir. Allah, bağıĢlayan , merhamet edendir. 

153.Kitap ehli senin kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar, Musa‟dan bundan daha büyüğünü 

istemiĢlerdi:  

- Bize Allah‟ı apaçık göster, demiĢlerdi. Zulümleri yüzünden onları yıldırım çarpmıĢtı. kendilerine belgeler 

geldikten sonra da buzağıyı ilah edinmiĢlerdi. Ardından onları bağıĢladık ve Musa'ya apaçık iktidar verdik. 

154. Söz vermeleri sebebiyle dağı onların tepesine kaldırdık. 

Onlara:  

- Kapıdan secde ederek girin dedik. Onlara, Cumartesi günü yasağını çiğnemeyin! diyerek onlardan kesin bir 

söz aldık.  

155. Verdikleri sözü bozmaları, Allah‟ın ayetlerini tanımamaları ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve  
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-Kalplerimiz perdelidir, demeleri sebebiyle, evet, Allah kafirlikleri sebebiyle kalplerini mühürlediği için çok 

azı dıĢında onlar iman etmezler. 

156. Bu, küfürleri ve Meryem‟e büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyledir.  

157. -Allah‟ın Resulü Meryem oğlu Ġsa Mesih‟i biz öldürdük, demeleri sebebiyledir. Oysa Onu öldürmediler, 

asmadılar da. fakat onlara öyle gösterildi. ihtilaf ettikleri konuda Ģüphe içindedirler. Onların zanna uymaktan 

baĢka bir bilgileri de yoktur. Kesinlikle Onu öldürmediler.  

158. Aksine Allah, Onu kendi katına yükseltti. Allah, azizdir, hakimdir. 

159. Kitap ehlinden, ölmeden önce ona kesin olarak inanan olursa, O, kıyamet günü onlara Ģahitlik eder .  

160. Yahudilerin zulümleri sebebiyle, kendilerine helal kılınmıĢ olan temiz Ģeyleri onlara haram ettik ve 

çoklarını Allah‟ın yolundan saptırmaları, 

161. Kendilerine yasaklanmıĢ olmasına rağmen faiz almaları ve insanların mallarını batıl yolla yemeleri 

dolayısıyla, kafir olanlar için acı veren bir azap hazırladık.  

162. Fakat onlardan ilimde derinleĢip sana indirilene, senden önce indirilenlere iman eden, namazı dosdoğru 

kılan, zekat veren müminlere, Allah‟a ve ahiret gününe iman etmiĢ olanlara iĢte onlara, çok büyük bir mükafat 

vereceğiz. 

163. Nuh‟a ve ondan sonra gelen Peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ġbrahim‟e, Ġsmail‟e, 

Ġshak‟a, Yakub‟a, torunlarına, Ġsa‟ya, Eyyub‟a, Yunus‟a, Harun‟a ve Süleyman‟a da vahyettik. Davud‟a da 

Zebur‟u verdik.  

164. Daha önce sana anlattığımız Peygamberlere ve anlatmadığımız Peygamberlere de (vahyettik). Allah Musa 

ile de doğrudan doğruya konuĢmuĢtu.  

165. (Bunlar) Peygamberlerin ardından insanların Allah‟a karĢı bir delilleri olmasın diye müjdeci ve uyarıcı 

elçiler olarak (gelmiĢtir). Allah güçlüdür, hakimdir. 

166. Fakat Allah sana indirdiği Ģeyle Ģahitlik eder ki onu kendi ilmi ile indirmiĢtir. Melekler de Ģahitlik 

ederler. ġahit olarak Allah yeter. 

167. Küfredenler ve Allah‟ın yolundan saptıranlar, derin bir sapıklığa düĢmüĢlerdir.  

168. Küfredenleri ve zulmedenleri Allah bağıĢlamamıĢtır. Onlara hiç bir yol göstermez. 

169. Ġçinde ebedi kalacakları cehennem yolundan baĢka.. Bu da Allah‟a çok kolaydır.  

170. - Ey insanlar, elçi size Rabbinizden hak ile gelmiĢtir. Kendi iyiliğiniz için iman edin; eğer küfrederseniz, 

göklerde ve yerde olanlar Allah‟ındır. Allah alimdir, hakimdir. 

171. - Ey kitap ehli, dininizde taĢkınlık etmeyin. Allah hakkında doğru olandan baĢka bir Ģey söylemeyin. 

Meryem oğlu Ġsa Mesih sadece Allah‟ın Peygamberi ve Meryem'e ulaĢtırdığı bir kelimesi ve kendinden bir 

rahmettir. Allah‟a ve Peygamberlerine iman edin, “üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah 

sadece tek bir ilahtır bir çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki ve yerdekiler Onundur. Vekil olarak Allah 

yeter.  
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172. Mesih, Allah‟a kul olmaktan asla çekinmemiĢtir. Yakın Melekler de (kulluktan çekinmezler). Kim Allah‟a 

kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa; Allah, herkesi huzurunda toplayacak. 

173. Ġman edip doğru hareket edenlere mükafatlarını verecek ve onlara nimetini daha da artıracak, kulluktan 

çekinenleri ve büyüklük taslayanları da acı bir azap ile cezalandıracaktır. Kendilerine Allah‟tan baĢka bir veli 

ve yardımcı da bulamayacaklardır. 

174. Ey Ġnsanlar, size Rabbinizden açık bir belge gelmiĢtir. Size apaçık bir aydınlatıcı (Kur‟an) indirdik  

175. Allah, kendisine iman edip, Kur‟an‟a sarılanları rahmetine ve bol nimetlerine girdirecek ve onları 

kendisine (götüren) dosdoğru bir yola iletecektir. 

176. Senden fetva istiyorlar. De ki: 

-Kelale hakkında size Allah fetva veriyor: Eğer çocuğu olmayıp bir kız kardeĢi bulunan kimse ölürse, 

bıraktığının yarısı kız kardeĢinindir. Fakat, kız kardeĢinin çocuğu yoksa onun tamamına mirasçı olur. Eğer iki 

kız kardeĢi varsa bu ikisine mirasın üçte ikisi düĢer. Eğer mirasçılar erkek ve kadın kardeĢler ise, erkeğe iki 

kadının hissesi kadar düĢer. Doğru yoldan saparsanız diye size açıklıyor. Allah her Ģeyi bilendir. 

5. MAĠDE SÛRESĠ 

 

(Maide Sûresi Medine döneminin son günlerinde indirilmiĢtir. "Maide" sofra demektir. Hz. Ġsa‟nın 

havarilerinin Allah‟tan diledikleri "Gök Sofrası"ndan bahsettiği için bu ismi almıĢtır 120 ayettir.) 

Rahman ve Rahim Allah‟ın Adıyla .. 

1. - Ey iman edenler, sözleĢmelerinizi yerine getirin. Ġhramlı iken avlanmayı helal görmeksizin, size 

bildirilecek olanlar dıĢındaki hayvanlar size helaldir. Allah dilediği hükmü verir. 

2. - Ey iman edenler, Allah‟ın niĢanelerine, haram aya, kurbanlığa ve gerdanlık takılan hayvanlara, Rab‟lerinden 

nimet ve rıza isteyerek Beyt-i Harama gelenlere saygısızlık etmeyin. Ġhramdan çıktığınız zaman 

avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram‟a girmenizi engellediği için bir topluma olan kininiz, aĢırı gitmenize 

sebep olmasın. Ġyilik ve takva hususunda yardımlaĢın, günah ve düĢmanlık hususunda yardımlaĢmayın. 

Allah‟tan korkun. Allah‟ın cezalandırması Ģiddetlidir. 

3. LeĢ, kan, domuz eti, Allah‟tan baĢkası adına kurban edilenler, boğulmuĢ, bir yerine vurularak öldürülmüĢ, 

düĢüp ölmüĢ, süsülmüĢ, yırtıcı hayvanlar tarafından yenilmiĢ olanlar -ölmeden yetiĢip kestikleriniz hariç- ve 

dikili taĢlar adına kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılınmıĢtır. Bunlar fasıklıktır. 

Bugün kafirler, sizin dininizden ümitlerini kesmiĢlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin 

dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak Ġslam‟dan razı oldum. 

Kim, açlık dolayısıyla zorda kalırsa, günaha düĢmeye meyilli olmadan (bu hayvanlardan yiyebilir.) Allah, 

bağıĢlayandır, merhametlidir. 

4. Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: 

-Temiz olanlar size helal kılınmıĢtır. Allah‟ın size öğrettiği Ģekilde yetiĢtirdiğiniz avcı hayvanların sizin için 

tuttuklarının üzerine Allah‟ın adını anarak yiyin. Allah‟tan korkun, doğrusu Allah hesabı çabucak görüverir. 
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5. Bugün, size temiz olanlar helal kılınmıĢtır. Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara 

helaldir. Mümin, hür ve iffetli kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden hür ve iffetli kadınlar, 

mehirlerini verdiğiniz taktirde iffetli olarak, fuhĢa sapmadan ve gizli dost tutmaksızın size helaldir. 

Kim, imanı inkar ederse amelleri boĢa gider. O, ahirette de kaybedenlerdendir.  

6. -Ey Ġman edenler! 

Namaza kalktığınız zaman, yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi, baĢınızı mesh edip topuklara kadar 

ayaklarınızı yıkayınız. Eğer, cünüp iseniz, temizlenin, hasta veya yolculukta iseniz, veya biriniz tuvaletten 

gelmiĢseniz, yahut kadınlarınızla münasebette bulunmuĢ da su bulamamıĢsanız temiz bir toprakla teyemmüm 

edin, yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. 

Allah, size zorluk çıkarmak istemez. Allah sizi arındırmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur 

ki Ģükredersiniz. 

7. Allah‟ın size olan nimetini ve “iĢittik, itaat ettik” dediğinizde sizi bağladığı sözünü düĢünün, Allah‟tan 

korkun, Allah, içinizde olanı bilir. 

8. -Ey Ġman edenler!  

Allah için adaleti ayakta tutan Ģahitler olun. Bir topluma olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin, adil 

olun, bu takvaya daha uygundur. Allah‟tan korkun, Ģüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

9. Allah, iman edip doğruyu yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat olduğunu vaat etmiĢtir. 

10. Küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, iĢte onlar yakıcı ateĢin ehlidir. 

11. -Ey iman edenler! 

Allah‟ın üzerinizdeki nimetini düĢünün, hani bir topluluk size saldırmaya kalkıĢmıĢtı da Allah onlara mani 

olmuĢtu. Allah‟tan korkun. Müminler Allah‟a güvensinler. 

12. Allah Ġsrailoğullarından söz almıĢtı. Onlardan on iki temsilci seçtik. Allah: 

-Ben sizinleyim; namaz kılarsanız, zekat verirseniz, Peygamberlerime inanır ve onlara yardım ederseniz, 

Allah‟a güzel bir ödünçte bulunursanız, elbette sizin kötülüklerinizi örterim. Sizi altından nehirler akan 

cennetlere girdiririm. Bundan sonra sizden kim küfrederse,doğru yoldan sapmıĢ olur, dedi. 

13. Sözlerini bozdukları için onları lanetledik, kalplerini katılaĢtırdık. Kelimelerin anlamlarını kaydırıyorlar, 

kendilerine hatırlatılandan ders almayı unuttular. Ġçlerinden çok azı dıĢında onların daima hainliklerini 

görürsün. Yine de onları bırak ve önemseme, Allah, iyilik yapanları sever. 

14. -Biz Hıristiyan'ız, diyenlerden de söz almıĢtık. Onlar da kendilerine hatırlatılandan ders almayı unuttular, 

bu yüzden aralarına kıyamete kadar sürecek düĢmanlık ve kin saldık. Allah, yapmakta olduklarını kendilerine 

haber verecektir.  

15. Ey kitap ehli, Resûlümüz size geldi, kitaptan gizlediğiniz Ģeylerin bir çoğunu size açıkça anlatıyor ve bir 

çoğunu da geçiyor. Doğrusu size Allah‟tan bir aydınlatıcı ve apaçık bir kitap gelmiĢtir.  

16. Allah, onunla hoĢnut olduğu Ģeyleri isteyenleri kurtuluĢ yollarına iletip karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve 

onları dosdoğru bir yola hidayet eder. 
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17. -Allah, Meryem oğlu Mesih‟tir, diyenler kafir olmuĢtur. De ki:  

- Allah, Meryem oğlu Mesih‟i, anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmeyi dilese; Allah‟a karĢı kimin 

elinde bir Ģey var. Göklerin, yerin ve arasındakilerin hakimiyeti Allah‟ındır. O, dilediğini yaratır. Allah‟ın her 

Ģeye gücü yeter. 

18. Yahudi ve Hıristiyanlar: 

-Biz, Allah‟ın oğulları ve sevgilileriyiz, dediler. De ki:  

-Öyleyse, günahlarınız sebebiyle Allah, sizi niye cezalandırıyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir 

beĢersiniz! 

Allah dilediğini bağıĢlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin hakimiyeti Allah‟ındır. 

DönüĢ de O‟nadır.  

19. -Ey Kitap ehli! 

Peygamberlerin gelmediği dönemde “Bize, müjdeci ve uyarıcı gelmedi.” demeyesiniz diye, size gerçekleri 

açıkça anlatan Peygamberimiz geldi. O, müjdeci ve uyarıcı olarak gelmiĢtir. Allah‟ın her Ģeye gücü yeter. 

20. Musa kavmine: 

- Ey kavmim, Allah‟ın size olan nimetlerini hatırlayın, içinizden peygamberler çıkarmıĢ ve sizi hükümdarlar 

yapmıĢtır. Alemde kimseye vermediğini size vermiĢtir. 

21. Ey kavmim, Allah‟ın yazdığı kutsal yere girin. Ardınıza dönmeyin yoksa hüsrana uğrayanlar olarak alaĢağı 

edilirsiniz, demiĢti.  

22. -Ey Musa, orada zorba bir kavim var, onlar oradan çıkmadıkça biz oraya giremeyeceğiz. Eğer çıkarlarsa, 

biz de gireriz, diye karĢılık vermiĢlerdi. 

23. Korkanlar arasında bulunan Allah‟ın nimete erdirdiği iki adam: 

-Üstlerine kapıdan yürüyün, oradan girerseniz, muhakkak galip gelirsiniz. Eğer, mümin iseniz Allah‟a güvenin, 

demiĢlerdi. 

24. -Ey Musa, onlar orada oldukça biz asla oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaĢın. Biz burada 

oturacağız, demiĢlerdi. 

25. Musa: 

-Rabbim, ben, kendimden ve kardeĢimden baĢkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu fasık toplumun 

arasını ayır, dedi. 

26. Allah da : 

- Orası onlara kırk yıl haram kılındı. Yeryüzünde ĢaĢkın ĢaĢkın dolaĢacaklar. Sen, fasık toplum için üzülme! 

dedi. 

27. Onlara Adem‟in iki oğlunun hikayesini doğru olarak anlat, Ġkisi de birer kurban sunmuĢlar, birinin ki kabul 

edilmiĢ; diğerinin ki edilmemiĢti . (Kurbanı kabul edilmeyen): 

-Kesinlikle seni öldüreceğim! dedi. Diğeri: 
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-Allah, ancak muttakilerin sunduğunu kabul eder. 

28. Beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam. Çünkü ben, alemlerin 

Rabbi olan Allah‟tan korkarım.  

29. Ben, hem benim hem de kendi günahını yüklenerek cehennemliklerden olmanı isterim, zulmedenlerin 

cezası budur, dedi. 

30. Bunun üzerine kardeĢini öldürmek hususunda nefsi ona boyun eğdi. Ve onu öldürerek hüsrana 

uğrayanlardan oldu.  

31. Allah, kardeĢinin ölüsünü nasıl gömeceğini göstermek için ona yeri eĢeleyen bir karga gönderdi. 

- Bana yazıklar olsun. KardeĢimin ölüsünü gömmek için bu karga kadar bile olmaktan acizim, dedi ve piĢman 

olanlardan oldu. 

32. Bunun için Ġsrailoğullarına Ģöyle yazdık:  

“Kim bir kimseyi, bir kimseye veya yeryüzünde (yaptığı) bozgunculuğa karĢılık olmadan öldürürse, bütün 

insanları öldürmüĢ gibi olur. Kim de ona hayatını bağıĢlarsa; bütün insanları diriltmiĢ gibi olur.” 

Peygamberlerimiz onlara belgelerle gelmiĢti de onlardan bir çoğu bundan sonra yeryüzünde adaletten 

ayrılmıĢlardı. 

33. Allah ve Peygamberleriyle savaĢanların ve yeryüzünde bozgunculuğa gayret edenlerin cezası; öldürülmek, 

asılmak, çaprazlama el ve ayaklarının kesilmesi ya da yerlerinden sürgün edilmektir. Bu, onlara dünyada bir 

rezilliktir. Onlara ahirette daha büyük bir azap vardır. 

34. Ancak onları yakalamadan önce tevbe edenler bunun dıĢındadır. Biliniz ki Allah,bağıĢlayan ve merhamet 

edendir. 

35. -Ey Ġman edenler! 

Allah‟tan sakının yolunda cihat ederek O‟na ulaĢmaya bir vesile arayın ki kurtuluĢa eresiniz. 

36. Doğrusu, yeryüzünde olanların hepsi ve bir misli daha kafirlerin olsa da kıyamet gününün azabından 

kurtulmak için fidye verseler kabul edilmez. Onlara acı verici bir azap vardır.  

37. AteĢten çıkmak isterler, çıkamazlar. Onlara sürekli azap vardır. 

38. Erkek hırsız ve kadın hırsızın yaptıklarına karĢılık Allah tarafından ibret verici bir ceza olması için 

ellerini kesin. Allah güçlüdür, hakimdir. 

39. Kim de zulüm iĢledikten sonra tevbe eder ve halini düzeltirse Ģüphesiz Allah, bağıĢlayandır, merhamet 

edendir. 

40. Göklerin ve yerin hakimiyetinin yalnızca Allah‟ın olduğunu bilmiyor musun? Allah, dilediğini cezalandırır, 

dilediğini bağıĢlar. Allah‟ın her Ģeye gücü yeter.  

41. - Ey peygamber, kalpleri inanmamıĢken, ağızlarıyla “iman ettik” diyenler, Yahudilerden yalana kulak 

verenlerden ve sana gelmeyen baĢka bir toplum hesabına casusluk yapanlardan küfre koĢturanlar seni 

üzmesin. Kelimeleri asıl anlamlarından saptıranlar da: 
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- Bu fetva size verilirse alın, verilmezse kaçının, derler. 

Allah‟ın fitneye düĢmesini dilediği kimse için Allah‟a karĢı senin elinden bir Ģey gelmez. 

ĠĢte onlar, Allah‟ın kalplerini arındırmak istemediği kimselerdir. Onlara dünyada rezillik, ahirette de onlara 

büyük bir azap vardır. 

42. Onlar, yalana kulak verenler, haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan 

yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen, sana hiç bir zarar veremezler, eğer hüküm verirsen aralarında adaletle 

hükmet. Allah adil olanları sever. 

43. Allah‟ın hükmünün yer aldığı Tevrat yanlarında iken nasıl gelip senin hüküm vermeni istiyorlar. Sonra da 

bundan yüz çeviriyorlar? ĠĢte bunlar mümin değillerdir. 

44. Tevrat‟ı yol gösterici ve aydınlatıcı olarak biz indirdik. Kendisini Allah‟a teslim etmiĢ peygamberler, 

Yahudilere Tevrat ile ve Rabbin yolunda yürüyenler, bilginler de Allah‟ın kitabından elde kalmıĢ olan kısmı ile 

hükmederlerdi. Tevrat‟ı gözetiyorlardı. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir 

bedelle değiĢtirmeyin. Allah‟ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, iĢte onlar kâfirlerdir. 

45. Kitapta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, diĢe diĢ ve yaralara karĢılık kısas yazdık. 

Kim hakkından vazgeçerse bu onun günahlarına kefaret olur. Allah‟ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, iĢte 

onlar zalimlerdir. 

46. Onların ardından Meryem oğlu Ġsa‟yı kendinden önce gelen Tevrat‟ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona yol 

gösterici, aydınlatıcı olan ve önündeki Tevrat‟ı doğrulayıcı ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olarak 

Ġncil‟i verdik. 

47. Ġncil ehli, Allah‟ın onda indirdikleri ile hükmetsinler, Allah‟ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, iĢte onlar 

fasıklardır. 

48. Kur‟an‟ı sana, önce gelen kitabı doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak hak ile indirdik. Allah‟ın indirdikleri ile 

aralarında hükmet, hak olan sana geldikten sonra onların arzularına uyma, sizin her biriniz için bir yol ve 

gidiĢat belirledik. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat, size verdikleriyle sizi denemek için 

(bu haldesiniz) öyleyse hayırlarda yarıĢın.DönüĢünüz Allah‟adır.Allah, size hakkında ihtilaf ettiğiniz Ģeyleri 

bildirecektir.  

49. ġu halde, Allah‟ın indirdiği (kitap) ile aralarında hükmet, Allah‟ın sana indirdiği Kur‟an‟ın bir kısmından 

seni vazgeçirmelerinden sakın. Heveslerine uyma, eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah bir kısım günahları 

yüzünden onları cezalandırmak istiyor. Ġnsanların çoğu gerçekten fasıktır. 

50. Onlar, cahiliye dönemi hükmünü mü arıyorlar? Ġyici bilen bir toplum için Allah‟tan daha iyi hüküm veren 

kim vardır?  

51. - Ey Ġman edenler!  

Yahudi ve Hıristiyanları veli / dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları veli kabul 

ederse o da onlardandır. Allah, zalim topluma hidayet vermez. 

52. Kalplerinde hastalık olanların: 
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-Bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz, diyerek onlara koĢuĢtuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih 

verir veya katından bir emir getirir de içlerinde gizlediklerine piĢman olurlar. 

53. Müminler: 

-Sizinle beraber olduklarına var güçleriyle Allah‟a yemin edenler bunlar mıdır? derler, onların çalıĢmaları 

boĢa gitmiĢ ve kaybedenler olmuĢlardır. 

54. -Ey iman edenler!  

Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki ), Allah (onların yerine) sevdiği bir toplum getirir. Onlar da Allah‟ı 

severler. Müminlere karĢı alçak gönüllü, kafirlere karĢı onurlu, Allah yolunda cihat eder ve kınayıcıların 

kınamasından korkmazlar, iĢte bu, Allah‟ın dilediğine verdiği bol nimetidir. Allah kuĢatandır, bilendir.  

55. Sizin veliniz ancak Allah, O‟nun Peygamberi, namaz kılan, boyun eğerek zekat veren müminlerdir. 

56. Kim, Allah‟ı ve Peygamberini ve iman edenleri veli edinirse (bilsin ki) elbette Allah‟ın grubu galip 

gelecektir. 

57. -Ey iman edenler! Kendilerine sizden önce kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlenceye alanları ve 

kafirleri veli edinmeyin. Müminseniz Allah'tan korkun. 

58. Namaza çağırdığınızda, onu alaya ve eğlenceye alırlar. Bu, onların akletmeyen bir toplum olmasındandır. 

59. De ki:  

-Ey kitap ehli!  

Allah‟a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden ve çoğunuzun fasıklar olmasından dolayı mı 

bizden hoĢlanmıyorsunuz?  

60. Allah katında bundan daha kötü bir musibet bulunduğunu size haber vereyim mi? de, 

-Allah kime lanet eder, ve ona gazap ederse, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar kılarsa, iĢte 

onlar yeri en kötü ve doğru yoldan en sapık olanlardır. 

61. Size geldiklerinde:  

-Ġman ettik, derler, oysa yanınıza kafir olarak girmiĢ ve yine kafir olarak çıkmıĢlardır. Gizlemekte olduklarını 

Allah daha iyi bilir.  

62. Onlardan çoğunun günaha, haksızlığa ve haram yemeğe koĢtuklarını görürsün, yaptıkları ne kötüdür!  

63. Rabbe kul olanlar ve bilginlerin onlara günah söz söylemeyi ve haram yemeyi yasak etmeleri gerekmez 

miydi? Yapmakta oldukları ne kötüdür. 

64. Yahudiler: 

- Allah‟ın eli sıkıdır, dediler. Böyle dedikleri için elleri bağlandı ve lanete uğradılar. Oysa Allah‟ın elleri 

açıktır, nasıl dilerse sarfeder. Elbette Rabbinden sana indirilenler, onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü 

artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar (sürecek) düĢmanlık ve kin saldık. SavaĢ ateĢini ne zaman 

körükleseler Allah onu söndürür. Yeryüzünde bozgunculuğa koĢarlar. Allah bozguncuları sevmez. 

65. Kitap ehli; iman edip, Allah‟tan korksalardı, kötülüklerini örter ve onları nimet cennetlerine koyardık.  
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66. Eğer onlar, Tevrat‟ı, Ġncil‟i ve Rablerinden kendilerine indirilen Kur‟an‟ı gereğince uygulasalardı 

üzerlerindeki ve altlarındaki (nimetlerden bol bol) yerlerdi. Ġçlerinden orta yolu tutan bir ümmet vardır, 

fakat onların çoğunun yaptıkları ise ne kötüdür. 

67. -Ey Peygamber! 

Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan, peygamberlik görevini yapmamıĢ olursun. Allah seni 

insanlardan korur. Allah, kafir topluma yol göstermez.  

68. De ki: 

-Ey kitap ehli, Tevrat‟ı, Ġncil‟i ve Rabbinizden size indirileni gereğince uygulamadıkça bir temeliniz yoktur. 

Andolsun ki Rabbinden sana indirilen (Kur‟an) onlardan çoğunun azgınlık ve küfrünü arttırır. O halde kafirler 

için üzülme. 

69. Ġman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan kimler Allah‟a, ahiret gününe inanır ve doğruyu 

yaparlarsa onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir. 

70. Ġsrailoğullarından söz almıĢ ve onlara peygamberler göndermiĢtik. Nefislerinin hoĢlanmadığı bir Ģeyle bir 

peygamber onlara geldiğinde onların bir kısmını yalanlar ve bir kısmını da öldürürlerdi.  

71. Bir fitnenin olmayacağını zannederek körleĢtiler, sağırlaĢtılar. Sonra Allah onların tevbesini kabul etti. 

Ardından yine onların çoğu körleĢip, sağır oldular. Allah, yaptıklarını çok iyi görmektedir. 

72. ġüphesiz, “Allah, Meryem oğlu Mesih‟tir” diyenler kafir olmuĢtur. Mesih Ģöyle demiĢtir: 

-Ey Ġsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah‟a kulluk edin. Kim Allah‟a Ģirk koĢarsa, Allah ona cenneti 

haram kılar, onun yeri cehennem olur. Zalimler için hiç bir yardımcı yoktur. 

73. ġüphesiz,  

-Allah, üçün üçüncüsüdür, diyenler kafir olmuĢtur. Oysa tek olan ilahtan baĢka bir ilah yoktur. 

Söylediklerinden vazgeçmezlerse elbette küfredenlere acıklı bir azap dokunacaktır. 

74. Allah‟a yönelip bağıĢlanma dilemezler mi? Allah bağıĢlayandır merhamet edendir. 

75. Meryem oğlu Mesih, peygamberden baĢka bir Ģey değildir. Ondan önce de peygamberler geçmiĢtir. Onun 

annesi de dosdoğru/çok sadık idi. Ġkisi de yemek yerdi.  

Onlara ayetleri nasıl açıkladığımıza bir bak, sonra da onların nasıl yüz çevirdiğine bak!  

76. De ki:  

-Siz Allah‟ı bırakıp da size zarar da fayda da vermesi mümkün olmayan birine mi kulluk ediyorsunuz? Oysa 

Allah, hem iĢitendir, hem bilendir. 

77. De ki:  

-Ey kitap ehli, dininizde haksız olarak taĢkınlık etmeyin. Daha önce sapıklığa düĢmüĢ, çoğunu saptıran ve 

doğru yoldan sapan bir toplumun heveslerine uymayın.  

78. Ġsrailoğullarından kafir olanlar, Davud‟un ve Meryem oğlu Ġsa‟nın dili ile lanetlenmiĢtir. Bu lanet, isyan 

etmeleri ve haddi aĢmalarındandı.  
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79. Birbirlerinin yaptıkları kötülüklere mani olmuyorlardı. yapmakta oldukları ne kötü idi. 

80. Çoğunun, küfredenleri veli edindiklerini görürsün. Nefislerinin takdim ettikleri ne kötüdür ki Allah, 

onlara gazap etmiĢ ve onlar azapta ebedidirler. 

81. Eğer Allah‟a, Peygambere ve ona indirilenlere iman etmiĢ olsalardı, küfredenleri veli edinmezlerdi. Fakat 

onların çoğu fasıktır. 

82. Ġman edenlere düĢmanlıkta insanların en Ģiddetlisi olarak Yahudileri ve Ģirk koĢanları bulursun. Ġman 

edenlere sevgice en yakın olarak da: 

-Biz Hıristiyanız, diyenleri bulursun. Bu, onların arasında büyüklük taslamayan bilginler ve rahipler 

bulunmasındandır.  

83. Peygamber‟e indirileni iĢittikleri zaman, gerçeği anlamalarından dolayı gözlerinin yaĢla dolduğunu 

görürsün,  

-Rabbimiz, Ġman ettik, bizi de Ģahitlerle beraber yaz. derler. 

84. -Rabbimizin bizi salih toplumla birlikte (cennete) girdirmesini beklerken ne diye Allah‟a ve bize gelen 

gerçeklere iman etmeyelim ki? 

85. Bu sözlerine karĢılık olarak Allah, onlara içinde ırmaklar akan, orada ebedi kalacakları cennetler 

hazırlamıĢtır. ĠĢte bu iyi kimselerin mükafatıdır. 

86. Kafir olanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise iĢte onlar da cehennem halkıdır. 

87. -Ey iman edenler, Allah‟ın size helal kıldığı temiz Ģeyleri haram kılmayın. Ve sınırı da aĢmayın. Allah, sınırı 

aĢanları sevmez. 

88. Allah‟ın size verdiği helal ve temiz rızıktan yiyin. Ve kendisine iman ettiğiniz Allah‟tan korkun. 

89. Allah, sizi bilinçsiz olarak yaptığınız yeminlerden dolayı hesaba çekmez. Bilinçli olarak yaptığınız 

yeminlerden dolayı hesaba çeker. 

Yemininizi bozma karĢılığı, kendi ailenize yedirdiğinizden on yoksulu doyurmaktır. Veya giydirmek ya da bir 

köleyi hürriyete kavuĢturmaktır. Kim bunları bulamazsa üç gün oruç tutması gerekir. Bu, bozduğunuz 

yeminlerin kefaretidir. Yeminlerinizi tutun. ġükredesiniz diye Allah, ayetlerini iĢte böyle açıklıyor. 

90. - Ey iman edenler!  

Ġçki, kumar, putlar ve fal okları sadece Ģeytanın iĢinden bir pisliktir, kurtuluĢa erebilmeniz için onlardan uzak 

durun. 

91. ġeytan, içki ve kumar (Ģans oyunları) ile sadece aranızda düĢmanlık ve nefreti körükleyip Allah‟ın 

zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. 

92. Artık (bu kötü alıĢkanlıklara) son verdiniz değil mi? 

Allah‟a itaat edin, Peygambere itaat edin ve (itaatsizlikten) sakının. Eğer, yüz çevirirseniz biliniz ki 

Peygamberimize düĢen sadece, açıkça bildirmektir. 
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93. Ġman edip, doğruyu yapanlara; çekinip, iman eder ve doğruları iĢlerlerse daha önce tattıklarından dolayı 

bir günah yoktur. Ġman ederek korunurlar, sonra yine iyiye yönelerek kendilerini korurlarsa, Allah, iyiye 

yönelenleri sever. 

94. -Ey Ġman edenler! 

Görmediği halde, Allah‟tan korkan kimseyi belirlemek için Allah sizi, ellerinizin ve oklarınızın ulaĢtığı avdan 

bir Ģey ile dener. Bu (uyarıdan) sonra kim sınırı aĢarsa, onun için acıklı bir azap vardır. 

95. -Ey Ġman edenler!  

Ġhramlı iken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim bilerek onu öldürürse, cezası, içinizden adalet sahibi iki 

kimsenin hükmüyle, Kabe‟ye ulaĢtırılacak kurban olarak (koyun, keçi, inek ve deve gibi) bir hayvandır. Ya da 

yoksulları doyurma kefaretidir veya iĢlediğinin vebalini tatması için buna denk bir oruçtur.  

Allah, geçmiĢte olanı affetmiĢtir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah onun hesabını sorar, Allah güçlüdür, 

hesap sorucudur. 

96. Sizin için ve yolculuk yapanlar için bir geçimlik olarak, size deniz avı ve yiyeceği helal kılınmıĢtır. Ġhramlı 

olduğunuz müddetçe de kara avı haram kılınmıĢtır. Huzurunda toplanacağınız Allah‟tan korkun. 

97. Allah, Kâbeyi; Beyt-i Haram‟ı insanlar için güven yeri kıldı. Haram ayı, kurbanı ve kurban için iĢaretlenmiĢ 

hayvanları da. ĠĢte bu, Allah‟ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah‟ın her Ģeyi bilen olduğunu bilmeniz 

içindir. 

98. Biliniz ki Allah, cezası Ģiddetli olandır; Allah, bağıĢlayıp, acıyandır. 

99. Peygamberin görevi ancak tebliğdir. Açıkladığınızı da gizlediğinizi de Allah bilir. 

100. De ki:  

- Kötü Ģeylerin çokluğu seni ĢaĢırtsa da. Pis ile temiz bir değildir. Ey akıl sahipleri kurtuluĢa erebilmeniz için 

Allah‟tan korkun. 

101. - Ey Ġman edenler! 

Açıklandığı zaman hoĢunuza gitmeyecek Ģeyleri sormayın. Eğer Kur‟an inerken onları sorarsanız, onlar size 

açıklanır. Allah, onları bağıĢlamıĢtır. Allah bağıĢlayandır, yumuĢak davranandır. 

102. Sizden önce gelen bir toplum onu sordu sonra da onu inkar ettiler. 

103. Allah, bahîre, sâibe, vesîle ve hâm* (diye bir Ģeyler) belirlemedi. Fakat küfredenler Allah‟a yalan yere 

iftira ediyorlar. Onların çoğu akletmezler.  

104. Onlara:  

-Allah‟ın indirdiğine ve Peygambere gelin, denildiğinde:  

-Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter.” derler. Ataları bir Ģey bilmeyen ve doğru yolda olmayanlar 

idiyse ya? 

105. -Ey iman edenler!  
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Kendinize dikkat edin. Siz hidayette olursanız, sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüĢü Allah‟adır. 

Yapmakta olduklarınızı o size haber verecektir. 

106. -Ey iman edenler!  

Ġçinizden birinin ölümü yaklaĢtığı zaman, vasiyet sırasında, aranızdan adalet sahibi iki kiĢinin eğer, yolculukta 

iseniz ve ölüm de gelip çattıysa; sizden olmayan iki kiĢinin Ģahitliği gerekir. ġayet Ģüphe ederseniz; namazdan 

sonra onları alıkorsunuz. Onlar da Allah‟a Ģöyle yemin ederler:  

- Akraba bile olsa yemini bir menfaat karĢılığı satmayacağız. Allah‟ın Ģahitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi halde 

günah-karlardan oluruz. 

107. Eğer o ikisinin günaha düĢtükleri belli olursa, ölene daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kiĢi 

onların yerine geçerler ve “bizim Ģahitliğimiz, bu ikisinin Ģahitliğinden daha doğrudur ve haksızlık 

yapmıyoruz, eğer haksızlık yaparsak o zaman zalimlerden oluruz.” diye Allah‟a yemin ederler. 

108. Bu, (hüküm) Ģahitliği doğru bir Ģekilde ifa etmeleri ya da yeminlerinden sonra yeminlerinin kabul 

edilmemesinden korkmalarını daha iyi sağlar. Allah‟tan korkun ve dinleyin. Allah, fasık topluma yol göstermez. 

109. Bir gün Allah, Resulleri bir araya getirir ve Onlara:  

-Size ne cevap verildi der. Onlar da derler ki:  

-Bizim bir bilgimiz yoktur, gaybları en iyi bilen sadece sensin!  

110. Allah der ki: 

-Ey Meryemoğlu Ġsa, sana ve annene verdiğim nimetimi hatırla! Hani seni Rûhu‟l Kudüs (Cebrail) ile 

desteklemiĢtim. BeĢikteyken de yetiĢkinken de insanlarla konuĢuyordun. Sana, Kitabı, hikmeti, Tevratı ve 

Ġncil‟i öğretmiĢtim. Benim iznim ile çamurdan kuĢ Ģeklinde bir Ģey yapmıĢ, sonra da ona üflemiĢtin de, o da 

benim iznim ile kuĢ oluvermiĢti.  

Yine benim iznim ile körü ve alacalıyı iyileĢtiriyor, iznimle ölüleri diriltiyordun. Ġsrailoğullarının elini senin 

üzerinden çekmiĢtim. Onlara belgeleri getirdiğinde, Onlardan inkarcı olanlar: 

-Bu apaçık bir sihirden baĢka bir Ģey değildir, demiĢlerdi. 

111. Havarilerine de:  

-Bana ve Resûlüme iman edin, diye vahyetmiĢtim. Onlar da: 

- Ġman ettik, bizim müslüman olduğumuza Ģahit ol! demiĢlerdi. 

112. Havariler:  

-Ey Meryemoğlu Ġsa, Rabbin bize, gökten bir sofra indirebilir mi?, dediklerinde (Ġsa): 

-Eğer mümin iseniz Allah‟tan korkun!, demiĢti, 

113. Havariler ise: 

-Ondan yemek istiyoruz, (böylece) kalplerimiz mutmain olsun ve bize doğruyu söylediğini bilelim ve buna 

Ģahitlerden olalım, demiĢlerdi. 
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114. Meryemoğlu Ġsa dedi ki: 

-Allah‟ım, Rabbimiz, gökten bize bir sofra indir. Bu, hem bizim için, hem de evvelimiz ve ahirimiz için bir 

bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen, rızık verenlerin en hayırlısısın. 

115. Allah da dedi ki: 

-Ben, onu size indireceğim; fakat bundan sonra sizden kim inkar ederse, ben ona kainatta hiç kimseye 

yapmayacağım azabı yaparım. 

116. Allah: 

-Ey Meryemoğlu Ġsa, “Beni ve annemi Allah‟tan baĢka iki ilah olarak benimseyin.” diye insanlara sen mi 

söyledin? dediği zaman, Ġsa Ģöyle cevap verir: 

- Seni tenzih ederim, hakkım olmayan bir Ģeyi söylemek bana yakıĢmaz. Eğer deseydim, elbette sen bunu 

bilirdin. Sen, benim içimde olanı bilirsin, ben ise senin içinde olanı bilmem. Elbette sen, gaybları en iyi 

bilensin. 

117. Ben onlara “Rabbim ve Rabbimiz olan Allah‟a kulluk edin” diye; senin bana emrettiğin dıĢında bir Ģey 

söylemedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara Ģahit oldum. Beni öldürdüğün zaman da onları sen 

gözetiyordun. Sen, her Ģeye Ģahitsin. 

118. Eğer onlara azap edersen, onlar, Ģüphesiz senin kullarındır. ġayet onları bağıĢlarsan, Ģüphesiz sen aziz 

ve hakimsin. 

119. Allah ise Ģöyle dedi: 

-ĠĢte bugün, doğrulara doğrulukları fayda verir. Onlar için, içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan 

cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuĢtur. Onlar da Allah‟tan razı olmuĢlardır. ĠĢte bu, büyük bir 

kurtuluĢtur. 

120. Göklerin, yerin ve içindekilerin hükümranlığı Allah‟a aittir. O‟nun gücü her Ģeye yeter. 

6. EN‟AM SÛRESĠ 

 

(Mekke dönemin sonlarına doğru indirilen sûre ismini, 137-139 ayetlerde suren cahiliyye Arapların Allah 

adına haramlar koyma adetinin eleĢtirilip, kaldırıldığı “En‟am” kelimesinden almıĢtır. 165 ayettir.) 

Rahman ve Rahim Allah‟ın adıyla,  

1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah‟a mahsustur. Yine de kafirler 

Rab‟lerine (baĢkalarını) denk tutuyorlar. 

2. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel tayin eden O‟dur. O‟nun yanında ecel belirlidir.2 Ama siz Ģüphe 

ediyorsunuz. 

3. Göklerde ve yerde “Allah” O‟dur. Gizlinizi de açığınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir. 

4. Onlara Rab‟lerinin ayetlerinden bir ayet gelmedi ki ondan yüz çevirmesinler. 



 61 

5. Onlara hak geldiği zaman onu hemen yalanlamıĢlardır. Alaya aldıkları Ģeyin haberleri yakında onlara 

gelecektir. 

6. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Oysa biz onlara size sağlamadığımız 

imkanları sağlamıĢ ve onların üzerlerine gökten bol bol yağmurlar indirmiĢ, ayaklarının altından da ırmaklar 

akıtmıĢtık. Ne var ki onları günahları sebebiyle helak ettik, onlardan sonra baĢka nesiller var ettik. 

7. Sana, kağıtta yazılı bir kitap indirmiĢ olsaydık, onlar da o kitaba elleriyle dokunsalardı yine de kafir 

olanlar: “Bu yalnızca bir sihirdir” derlerdi. 

8. Peygambere bir melek indirilmeli değil miydi? derler. Eğer bir melek indirseydik, beklenmeden iĢ 

bitirilirdi. 

9. Eğer (Resûlü) melek de yapsaydık, yine onu bir adam Ģeklinde yapardık ve onları düĢürdüğümüz Ģüpheye 

düĢürürdük. 

10. Zaten, senden önceki Resullerle de alay edilmiĢti de alay ettikleri Ģey, onlardan alay edenleri çepeçevre 

kuĢatmıĢtı. 

11. De ki:  

-Yeryüzünde gezin, de yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın! 

12. Yine de ki: 

- Göklerde ve yerde olanlar kimindir? 

-Kendisine merhametli olmayı yazmıĢ olan Allah‟ındır! de! 

Hakkında hiç bir Ģüphe bulunmayan kıyamet günü sizi elbette bir araya getirecektir. Kendilerini hüsrana 

atanlar, iĢte onlar, iman etmezler. 

13. Gecenin ve gündüzün içinde bulunan her Ģey Onundur. O, iĢiten ve bilendir. 

14. De ki: 

-Gökleri ve yeri yoktan yaratan, doyuran fakat doyurulmayan Allah‟tan baĢka birini mi veli edineyim? De ki: 

-(Allah‟a) teslim olanların ilki olmakla ve sakın müĢriklerden olma, diye emrolundum. 

15. De ki: 

-Ben, Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.  

16. O gün, (azap) kimden kaldırılırsa ona merhamet edilmiĢtir. ĠĢte, apaçık kurtuluĢ budur. 

17. Eğer, Allah sana bir zarar dokundurursa, kendisinden baĢka onu giderecek kimse yoktur. Eğer sana bir 

hayır dokundurursa zaten O‟nun her Ģeye gücü yeter. 

18. Kullarının üzerinde yegane galip O‟dur. O, hakim ve haberdar olandır. 

19. De ki: 

-Hangi Ģeyin Ģahitliği daha büyüktür? 
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-Benimle sizin aranızda Ģahit olan Allah‟tır. Bu Kur‟an, bana, kendisiyle sizi ve ulaĢtığı kimseleri uyarmam için 

vahyolundu. Allah ile beraber baĢka ilahların olduğuna siz mi Ģahitlik ediyorsunuz? Ben, Ģahitlik etmem! de! 

Yine de ki: 

- O tek bir ilahtır ve ben sizin koĢtuğunuz Ģirkten uzağım. 

20. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler Resûlü, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini hüsrana 

atanlar, iĢte onlar iman etmezler. 

21. Allah‟a karĢı yalan uyduran, yahut ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Zalimler kesinlikle 

kurtuluĢa eremezler. 

22. O gün onların hepsini toplayacağız; sonra da Allah‟a Ģirk koĢanlara diyeceğiz ki “Ġddia etmiĢ olduğunuz 

ortaklarınız nerede? 

23. Fakat onların ĢaĢkınlıkları ile (cevapları) Rabbimize Vallahi, Ģirk koĢanlardan değildik” demekten baĢka 

bir Ģey olmayacaktır. 

24. Kendilerine karĢı nasıl yalan söylediklerine ve uydurduklarının nasıl onlardan uzaklaĢtığına bir bak. 

25. Ġçlerinden seni dinleyenler vardır. Biz onların kalpleri üzerine, anlamamaları için örtüler, kulaklarına da 

ağırlık koyduk. Her mucizeyi görseler de ona yine inanmazlar. Seninle tartıĢmak için sana geldiklerinde, o 

küfredenler derler ki:  

- Bu, öncekilerin masallarından baĢka bir Ģey değildir. 

26. Onlar, hem men ederler hem de kendileri ondan uzaklaĢırlar. Sonuçta kendilerini helak ederler de 

farkında olmazlar. 

27. AteĢin karĢısında durdurulduklarında onların:  

-Ah ne olurdu (dünyaya) yeniden gönderilsek, Rabbimizin ayetlerini yalanlamaz ve müminlerden oluruz, 

dediklerini bir görseydin. 

28. Oysa, onların gizledikleri açığa çıktı. Eğer, yeniden (dünyaya) gönderilselerdi yine men olundukları 

Ģeylere dönerlerdi. Çünkü onlar gerçekten yalancıdırlar.  

29. -Dünya hayatımızdan baĢka hayat yoktur. (Öldükten sonra) tekrar diriltilecek de değiliz, derlerdi. 

30. Rab‟lerinin karĢısında durdurulduklarını ve (Allah‟ın):  

-Bu gerçek değil miymiĢ? dediğinde onların: 

-Rabbimize andolsun ki kesinlikle gerçekmiĢ, dediklerini ve (Allah‟ın da onlara): 

-Kafir olduğunuz için azabı tadın, dediği anı bir görsen! 

31. Allah ile karĢılaĢmayı yalanlayanlar hüsrana uğramıĢlardır. Kıyamet ansızın onların baĢına geldiği zaman 

“dünyada iĢlediğimiz kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize!” derler. sırtlarında da günahlarını taĢırlar. Dikkat 

edin, taĢıdıkları ne kötüdür. 

32. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden baĢka bir Ģey değildir. Ahiret hayatı ise muttakiler için daha hayırlıdır. 

Aklınızı kullanmıyor musunuz? 
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33. Onların söylediklerinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Fakat onlar seni yalanlamıyorlar, o zalimler, bile 

bile Allah‟ın ayetlerini tanımazdan geliyorlar.  

34. Senden önceki Resuller de yalanlanmıĢlardı da yardımımız gelene dek yalanlandıkları ve eziyet olundukları 

Ģeylere sabretmiĢlerdi. Allah‟ın sözlerini değiĢtirebilecek yoktur. Daha önce gönderilenlerin haberleri sana 

geldi. 

35. Eğer, onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yerde bir delik veya gökte bir merdiven bulmaya gücün 

yeterse onlara bir mucize gösterirsin. Allah dileseydi, onları hidayet üzerinde toplardı. Öyleyse, cahillerden 

olma! 

36. Ancak, dinleyenler cevap verirler. Ölüler ise, Allah, onları diriltecek ve Ona döndürüleceklerdir. 

37. Peygambere:  

-Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? dediler. De ki:  

-Allah, bir mucize indirmeye elbette kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. 

38. Yeryüzünde hiç bir canlı ve yeryüzünde kanatlarıyla uçan hiçbir kuĢ yoktur ki, sizin gibi birer toplum 

olmasınlar. Kitapta hiç bir Ģeyi eksik bırakmadık; sonra (hepsi de) Rablerinin huzurunda toplanacaktır. 

39. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmıĢ sağır ve dilsizlerdir; Allah dilediğini sapıklıkta 

bırakır, dilediğini de dosdoğru yola yöneltir. 

40. De ki: 

-Eğer doğruysanız Bana haber verir misiniz, Allah‟ın azabı size ulaĢır, veya kıyamet saati size gelip çatarsa, 

Allah-tan baĢkasına mı yalvarırsınız? 

41. Hayır, sadece O‟na yalvarırsınız. O da dilerse, kaldırılmasını istediğiniz belayı kaldırır da siz, ortak 

koĢtuğunuz Ģeyleri unutursunuz. 

42. Senden önceki toplumlara da (elçiler) göndermiĢ ve belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve sıkıntıya 

sokmuĢtuk. 

43. Hiç olmazsa azabımız kendilerine gelince yalvarmaları gerekmez miydi? Fakat, kalpleri katılaĢmıĢ ve 

Ģeytan, yaptıklarını kendilerine güzel göstermiĢti. 

44. Verilen öğütleri unuttukları bir sırada, her Ģeyin kapılarını onlara açtık. Kendilerine verilenler ile Ģımarıp, 

azdıkları zaman, onları ansızın bütün ümitlerini yitirmiĢ bir halde yakaladık. 

45. Ve âlemlerin Rabbine hamdolsun ki, zalim toplumun arkası da kesilmiĢti. 

46. De ki:  

-Söyleyin bana; 

Allah, kulaklarınızı ve gözlerinizi alsa, kalplerinizi de mühürlese, Allah‟tan baĢka onu size geri getirecek ilâh 

kimdir? Ayetleri nasıl açıkladığımıza bir bak, sonra da onlar nasıl yüz çeviriyorlar... 

47. De ki: 
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-Bana haber verin, Allah‟ın azabı size ansızın, veya açıktan açığa gelip çatsa, zalim toplumdan baĢkası mı 

helak edilir? 

48. Biz, elçileri yalnız müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman edip, halini düzeltirse, o kimselere 

bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 

49. Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, kötü amelleri yüzünden onlara azap dokunacaktır. 

50. De ki: 

-Size, yanımda Allah‟ın hazinelerinin olduğunu söylemiyorum. Gaybı bilmem; size, bir melek olduğumu da 

söylemiyorum. Ben, ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. De ki: “Hiç görmeyen ile gören bir olur mu? Hiç 

düĢünmüyor musunuz? 

51. Rab‟lerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları (vahy) ile uyar ki onların Allah‟tan baĢka velileri ve 

Ģefaatçıları yoktur. Umulur ki korunurlar. 

52. HoĢnutluğunu isteyerek sabah akĢam Rab‟lerine dua edenleri kovma. Onların hesabından sana bir Ģey ve 

senin hesabından onlara bir Ģey yoktur ki onları kovup da zalimlerden olasın. 

53. Böylece, “Allah, Aramızdan bunlara mı iyilikte bulundu?” desinler diye onları birbiriyle denedik. Allah, 

Ģükredenleri en iyi bilen değil midir? 

54. Ayetlerimize iman edenler yanına geldikleri zaman: De ki: Selam size Rabbiniz, kendi üzerine rahmeti 

gerekli kıldı. Bu sebeple, içinizden kim cahillikle bir kötülük iĢler de ardından tevbe edip, halini düzeltirse, 

Ģüphesiz Allah bağıĢlayan ve merhamet edendir. 

55. Günahkarların yolu iyice belli olsun diye ayetleri iĢte böyle açıklıyoruz. 

56. De ki: 

- Allah‟tan baĢka yalvardıklarınıza benim kulluk etmem yasaklandı. De ki:  

-Sizin heveslerinize uymam, uyduğum takdirde sapıtır ve hidayete erenlerden olmamıĢ olurum. 

57. Ve yine de ki: 

-Ben, Rabbimden gelen apaçık bir belge üzerindeyim. Ama siz onu yalanladınız. Sizin çabucak gelmesini 

istediğiniz Ģey benim yanımda değildir. Hüküm yalnız Allah‟a aittir. O ayıranların en hayırlısı olarak gerçeği 

anlatır. 

58. De ki: 

-Sizin çabukça gelmesini istediğiniz Ģey benim yanımda olsaydı, iĢ benimle sizin aranızda bitmiĢ olurdu. Allah, 

zalimleri en iyi bilendir,  

59. Gaybın anahtarları O‟nun yanındadır. Onları, kendisinden baĢkası bilmez. Karada ve denizde olan her Ģeyi 

bilir. Onun bilgisi olmadan hiç bir yaprak düĢmez ve yerin karanlıklarında hiçbir tane, hiç bir yaĢ ve hiç bir 

kuru yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. 

60. Geceleyin sizi öldüren O‟dur. Belirli bir sürenin geçmesi için sizi yeniden dirilttiği gündüzleri de ne 

yaptığınızı bilir. Sonra dönüĢünüz O‟na olacak ve O size ne yapmıĢ olduğunuzu haber verecektir. 
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61. Kulları üzerinde yegane hakim odur. Size gözetleyiciler (melekler) gönderir. Sonunda birinize ölüm geldiği 

zaman, elçilerimiz hiç bir kusur etmeden onun canını alırlar. 

62. Sonra gerçek mevlâları olan Allah‟a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm O‟na aittir. O, hesap görenlerin en 

hızlısıdır. 

63. De ki: 

-Karanın ve denizin karanlıklarından bizi kurtarırsan, elbette Ģükredenlerden olacağız, diye yalvararak ve 

gizlice dua ettiğinizde, sizi bundan kim kurtarır? 

64. De ki: 

-Sizi ondan ve bütün sıkıntılardan kurtaracak olan Allah‟tır; böyle olduğu halde siz yine de Ģirk koĢuyorsunuz. 

65. De ki: 

-Üzerinizden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi gruplara ayırarak birbirinizle 

denemeye kadîr olan O‟dur. Belki anlayıĢ gösterirler diye ayetleri nasıl açıkladığımıza bir bak! 

66. Senin toplumun da hak olmasına rağmen, onu yalanladı. “Ben, sizin üzerinize vekil değilim” de! 

67. Her haberin gerçekleĢeceği bir an vardır. Ġlerde anlayacaksınız.  

68. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuĢanları gördüğün zaman Kur‟an‟dan baĢka bir söze dalana kadar 

onlardan yüz çevir. Eğer Ģeytan bunu sana unutturursa, hatırladıktan sonra, artık zalim toplulukla beraber 

oturma. 

69. Allah‟tan korkanlara, zalimlerin hesabından hiç bir sorumluluk yoktur. Fakat, onların da Allah‟tan 

korkmaları için bir hatırlatma vardır. 

70. Dinlerini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak; sen Kur‟an ile, kiĢinin, kendi 

kazancı yüzünden, Allah‟tan baĢka bir dost ve Ģefaatçinin bulunmadığı ahirette tehlikeye düĢmemesi için 

öğüt ver. Zira o kiĢi, bütün varlığını fidye olarak verse bile, kendisinden alınıp kabul edilmez. iĢte bunlar, 

kendi kazandıkları yüzünden tehlikeye girmiĢ kimselerdir. Kafir olmaları dolayısıyla onlar için kaynar bir 

içecek ve acı bir azap vardır. 

71-72. De ki: 

-Allah, bize hidayet verdikten sonra, Ģeytanların yeryüzünde ayartıp, ĢaĢkın bir vaziyette bıraktıkları, 

dostlarının ise “bize gel” diyerek doğru yola davet ettikleri kimse gibi, topuklarımız üzerinde geri dönelim de 

bize faydası da zararı da dokunmayan Allah‟tan baĢka Ģeylere mi yalvaralım? Yine de ki: 

-Allah‟ın hidayeti, iĢte asıl hidayet odur. Biz, alemlerin Rabbine teslim olmakla, namaz kılmak ve Allah‟tan 

korkmakla emrolunduk. Huzurunda toplanacağınız O‟dur.  

73. Gökleri ve yeri hak ile yaratan O‟dur. “Ol!” dediği gün oluverir; sözü haktır; sûra üflendiği gün de 

hakimiyet O‟nundur. Gizliyi de görüneni de bilendir. Hâkim olan haberdar olan O‟dur. 

74. Ġbrahim, babası Azer‟e Ģöyle demiĢti: 

-Putları ilah mı ediniyorsun? Ben, seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. 
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75. Ġbrahim‟e sağlam müminlerden olması için, göklerin ve yerin hükümranlığını da Ģöyle göstermiĢtik. 

76. Üzerine gece bastırınca, bir yıldız görmüĢ ve:  

-Bu, Rabbimdir, demiĢti. Fakat yıldız batınca:  

-Ben, batanları sevmem, demiĢti. 

77. Ay‟ı doğarken görünce:  

-Bu, Rabbim, demiĢti. Fakat, o da batınca:  

-Rabbim beni doğru yola iletmezse, muhakkak sapıklığa düĢmüĢ kimselerden olacağım, demiĢti. 

78. Sonra güneĢi doğarken görünce:  

-Bu, Rabbimdir, bu daha büyük, demiĢ, o da batınca:  

-Ey kavmim, ben sizin ortak koĢtuklarınızdan uzağım, demiĢti. 

79. Ben, hanif olarak, yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah‟a yönelttim. Ben, asla müĢriklerden değilim, 

demiĢti. 

80. Kavmi O‟na karĢı deliller getirmeye kalkıĢmıĢtı, O da demiĢti ki: 

- Allah bana hidayet verdiği halde, O‟nun hakkında benimle tartıĢıyor musunuz? Rabbimin dilediği dıĢında 

sizin ortak koĢtuklarınızdan asla korkmam. Rabbimin ilmi her Ģeyi kuĢatmıĢtır. Hala düĢünmüyor musunuz?  

81. Hem siz, Allah‟ın hakkında hiç bir delil indirmediği Ģeyleri O‟na Ģirk koĢmaktan korkmazken, ben sizin 

ortak koĢtuğunuz Ģeylerden nasıl korkarım? Ġki taraftan hangisi emin olunmaya daha layıktır? Eğer 

biliyorsanız söyleyin! 

82. Ġman edenler ve imanlarına zulüm karıĢtırmayanlar, iĢte emniyet onlar içindir, hidayette olanlar da 

onlardır. 

83. Bu, kavmine karĢı Ġbrahim‟e verdiğimiz delilimizdir. Dilediğimiz kimseleri derece derece yükseltiriz. 

ġüphesiz Rabbim hakimdir, alimdir. 

84. Ġbrahim‟e, Ġshak ve Yakub‟u ihsan ettik, her birini de hidayete erdirdik. Daha önce Nuh‟u, O‟nun 

soyundan Davud, Süleyman, Eyyüb, Yusuf, Musa ve Harun‟u da hidayete erdirmiĢtik. ĠĢte iyileri biz böyle 

ödüllendiririz. 

85. Zekeriya, Yahya, Ġsa ve Ġlyas, hepsi de Salihlerdendir. 

86. Ġsmail, el-Yeseâ, Yunus ve Lut‟u hepsini de alemlere üstün kıldık.  

87. Onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeĢlerinden bazı kimseleri seçip, dosdoğru yola hidayet 

ettik. 

88. ĠĢte bu, Allah‟ın hidayetidir. Kullarından dilediği kimseyi bununla hidayete ulaĢtırır. Eğer Allah‟a Ģirk 

koĢsalardı, yapmıĢ oldukları Ģeyler, boĢa giderdi. 

89. Kendilerine kitap, hüküm ve Peygamberlik verdiğimiz iĢte bu kimselerdir. Bunu iĢte onlar inkar ederse, 

biz de onları inkar etmeyecek bir kavmi vekil kılarız. 
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90. Onlar, Allah‟ın hidayet ettiği kimselerdir. Bu nedenle sen de onların yoluna tabi ol ve “Ben, sizden bir 

ücret istemiyorum” de, “bu sadece, toplumlar için bir uyarı/öğüttür. 

91. Allah‟ın hiç bir beĢere, hiç bir Ģey indirmediğini söylemekle, Allah‟ı hakkıyla tanıyamadılar. De ki: 

-Öyleyse Musa‟nın insanlar için aydınlatıcı ve yol gösterici olarak getirdiği, sizin de yapraklar haline getirip 

açıkladığınız, çoğunu da gizlediğiniz, siz ve babalarınız hiç bir Ģey bilmezken öğretildiğiniz o kitabı kim 

indirdi? “Allah” de sonra onları bataklıklarında oynamaya bırak. 

92. Bu, Mekke ve etrafındakileri uyarman için, kendinden önceki kitapları doğrulayan bizim indirdiğimiz 

mübarek bir kitaptır. Ahirete iman edenler, buna iman ederler ve onlar namazlarına riayet ederler. 

93. Allah‟a karĢı yalan uydurandan yahut kendisine hiç bir Ģey vahyolunmadığı halde bana da vahyolundu 

diyenden ve Allah‟ın indirdiği gibi ben de indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimler, ölüm 

sıkıntısı içinde iken, melekler ellerini uzatmıĢ: 

-Canınızı verin. Bugün, Allah‟a karĢı doğru olmayanı söylemiĢ ve O‟nun ayetlerinden büyüklük taslayarak 

uzaklaĢmıĢ olmanız dolayısıyla, zillet azabıyla cezalandırılacaksınız, derken onların halini bir görsen. 

94. Sizi ilk defa yarattığımız gibi, bize tek baĢınıza geldiniz. Size bağıĢlandıklarımızı arkanızda bıraktınız. 

Kendiniz için ortaklar olduğunu zannettiğiniz Ģefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Aranızdaki bağlar 

kopmuĢ ve iddia ettikleriniz sizden uzaklaĢıp gitmiĢ. 

95. Taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendiren, ölüden diriyi çıkaran diriden de ölüyü çıkaran Allah‟tır. ĠĢte Allah 

budur! O halde nasıl aldatılıyorsunuz? 

96. Sabahı ortaya koyanı geceyi sükunet kılan, güneĢi ve ayı da hesap ölçüsü yapan O‟dur. Bu, aziz ve alim 

olanın takdiridir. 

97. Karaların ve denizlerin karanlıklarında kendileriyle yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan 

O‟dur. Ayetleri bilen bir toplum için geniĢçe açıklamıĢızdır. 

98. Sizi tek bir nefisten ortaya çıkaran O‟dur. Sizin için bir yerleĢme yeri ve bir de ayrılıĢ yeri vardır. Ġnce 

bir anlayıĢa sahip olanlar için ayetleri açıklamıĢızdır. 

99. Gökten su indiren de O‟dur. O su ile her çeĢit bitki çıkardık. Ondan da bir yeĢillik meydana getirdik ki bu 

yeĢillikten küme küme taneler, hurma tomurcuğundan koparılması kolay salkımlar, üzüm bağları, birbirine 

benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar çıkarırız. Meyve verdikleri ve bir de olgunlaĢtıkları zaman meyvesine 

bir bakın. ĠĢte bütün bunlarda, iman eden bir toplum için ayetler vardır. 

100. Allah‟ın yarattığı cinleri O‟na ortak koĢtular. Cahilce O‟nun için oğullar ve kızlar icat ettiler. O, onların 

vasıflandırdıklarından münezzeh ve çok yücedir. 

101. Göklerin ve yerin hiç yoktan yaratıcısıdır. Nasıl O‟nun bir çocuğu olabilir? Onun bir eĢi yoktur. Her Ģeyi 

O yaratmıĢtır ve O her Ģeyi bilendir. 

102. ĠĢte bu, Rabbiniz Allah‟tır. Ondan baĢka ilah yoktur. Her Ģeyin yaratıcısıdır. O‟na kulluk edin. O, her Ģey 

üzerinde vekildir. 

103. Gözler O‟nu idrak edemez. O, gözleri idrak eder. O, lütfedendir, haberdar olandır. 
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104. Size Rabbinizden apaçık deliller gelmiĢtir. Her kim bunları görürse kendisi içindir. Kim de körlük ederse 

aleyhinedir. Yoksa ben, sizin üzerinizde bir bekçi değilim. 

105. ĠĢte “sen ders almıĢsın desinler diye ve bilen bir topluma da iyice açıklayalım diye ayetleri ayrıntılı 

olarak ortaya koyuyoruz. 

106. Rabbinden sana vahyedilene uy. O‟ndan baĢka ilah yoktur. MüĢriklerden de yüz çevir. 

107. Eğer Allah, dileseydi onlar Ģirk koĢmazlardı. Seni onlara bekçi kılmadık. Sen onlara vekil de değilsin. 

108. MüĢriklerin, Allah‟tan baĢka yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da taĢkınlık ederek cahilce Allah‟a 

sövmesinler. Her toplumun yaptığını böyle süslemiĢizdir. Sonra Rab‟lerine döndürülürler de, O, kendilerine ne 

yaptıklarını haber verir. 

109. MüĢrikler, kendilerine bir mucize gelirse, ona mutlaka iman edeceklerine bütün güçleriyle Allah‟a yemin 

etmiĢlerdi. De ki: 

-Mucizeler ancak Allah‟ın yanındadır. Hem mucize gelse bile ona inanmazlardı. 

110. Onların kalplerini ve basiretlerini tersine çeviririz de, ilk defa inanmadıkları gibi yine inanmazlar. Biz de 

onları azgınlıkları içinde bocalar bir halde bırakırız.  

111. Biz, onlara melekleri de indirseydik, ölüler onlarla konuĢsaydı ve her Ģeyi de onlara karĢı delil olarak bir 

araya getirseydik, Allah dilemedikçe yine iman etmezlerdi. Fakat, onların çoğu cahillik ederler. 

112. Böylece, Biz, her peygambere insan ve cin Ģeytanlarını düĢman kıldık. Birbirlerini aldatmak için yaldızlı 

sözler telkin ederler, Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurdukları Ģeylerle baĢbaĢa 

bırak. 

113. Ahirete inanmayanların kalpleri o sözlere kansın, ondan hoĢlansınlar ve iĢledikleri günahları iĢlemeye 

devam etsinler. 

114. O, size kitabı ayrıntılı olarak indirmiĢken Allah‟tan baĢka bir hakem mi arayacağım? Kendilerine kitap 

verdiğimiz kimseler, Onun Rabbin tarafından hak olarak indirilmiĢ olduğunu bilirler. Sakın Ģüphe edenlerden 

olma! 

115. Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. O‟nun sözlerini değiĢtirebilecek hiç bir Ģey yoktur. 

O, iĢitendir, bilendir. 

116. Eğer yeryüzündeki insanların çoğuna uyarsan, seni Allah‟ın yolundan saptırırlar; Onlar zandan baĢka bir 

Ģeye uymazlar ve onlar sadece yalan uydururlar. 

117. Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Hidayette olanları da en iyi O bilir. 

118. Eğer O‟nun ayetlerine inananlardan iseniz, üzerine Allah‟ın adının anıldıklarından yiyin. 

119. Bir zorunluluk dıĢında neyin haram olduğunu size açıklamıĢken, size ne oluyor da Allah adı anılandan 

yemiyorsunuz? Bir çokları, bildiklerinden değil heveslerine uyarak saptırıyorlar. ġüphesiz Rabbin, ölçüyü 

aĢanları en iyi bilendir. 

120. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah iĢleyenler kazandıkları ile cezalandırılacaklardır. 
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121. Üzerine Allah‟ın adı anılmayanlardan yemeyin. Bu, fasıklıktır. ġeytanlar, dostlarına sizinle mücadele 

etmeleri için fısıldarlar. Onlara uyarsanız, siz de müĢriklerden olursunuz. 

122. Ölü iken dirilttiğimiz, kendisine insanlar arasında, vasıtasıyla yürüyeceği bir ıĢık verdiğimiz kimsenin 

durumu, hiç içinden çıkamayacağı karanlıklardaki kimse gibi midir? ġu kadar var ki kafirlere yaptıkları iĢler 

güzel görünüyor. 

123. Keza her memleketin suçlularını, orada hile düzmeleri için iĢ baĢına getirdik. Oysa yalnız kendilerine hile 

yaparlar da farkında olmazlar. 

124. Onlara bir ayet geldiği zaman;  

-Allah‟ın Resullerine verilen, bize de verilmedikçe iman etmeyeceğiz” derler. Allah, kime peygamberlik 

vereceğini daha iyi bilir. Suç iĢleyenlere Allah katından bir aĢağılanma ve hile yapmalarına karĢılık Ģiddetli 

bir azap eriĢecektir. 

125. Allah kimi doğru yola eriĢtirmek isterse, onun gönlünü Ġslam‟a açar. Kimi de dalalette bırakmak isterse, 

zorla göğe çıkıyormuĢ gibi onun göğsünü daraltır. Allah, iman etmeyenlere, iĢte böyle rüsvaylık verir. 

126. ĠĢte bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Ayetleri, öğüt alan bir toplum için ayrıntılı olarak açıklamıĢızdır. 

127. Onlar için, Rableri katında selamet yurdu vardır. Yaptıklarından dolayı Allah, onların velisidir. 

128. Allah, hepsini toplayacağı gün:  

-Ey cin topluluğu, insanların çoğunu yoldan çıkardınız, der. Onların dostları olan insanlar ise:  

-Rabbimiz, birbirimizden istifade ettik ve bizim için belirlediğin sonuca ulaĢtık, derler.  

-Cehennem, Allah‟ın dilemesi dıĢında, sizin ebedi kalacağınız mekanınızdır” der. ġüphesiz Rabbin hakimdir, 

bilendir. 

129. ĠĢte böyle, zalimleri iĢledikleri sebebiyle birbirlerinin dostu yaparız.. 

130. -Ey cin ve insan topluluğu içinizden size ayetlerimi anlatan ve sizi bu gününüze kavuĢmakla uyaran 

Resuller gelmedi mi? 

-Kendi aleyhimizde Ģahidiz, diyecekler. Dünya hayatı onları aldattı da kafir olduklarına kendi aleyhlerine 

Ģahitlik ettiler. 

131. Bu, halkı habersizken, Allah‟ın haksız yere ülkeleri helak etmemesinden dolayıdır. 

132. Herkesin derecesi yaptığına göredir. Rabbin yaptıkları Ģeylerden gafil değildir. 

133. Rabbin ihtiyaçsızdır, Rahmet sahibidir. Dilerse sizi ortadan kaldırır ve sizi baĢka bir kavmin soyundan 

getirdiği gibi, sizin yerinize de arkanızdan dilediğini getirir. 

134. Size yapılan vaat mutlaka gerçekleĢecek ve siz onu engelleyemeyeceksiniz. 

135. De ki:  

-Ey kavmim, yapabileceğinizi yapın. Ben de (görevimi) yapacağım. Dünya ve ahiret mükafatının kimin olduğunu 

öğreneceksiniz. Gerçek Ģu ki: Zalimler kurtuluĢa eremez. 
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136 Allah‟ın yarattığı ekin ve hayvandan Allah‟a bir hisse ayırıyorlar, akıllarınca: 

-Bu, Allah‟ındır, bu da ortak (koĢtuk)larımızındır, diyorlar. Ortakları için ayırdıkları Allah‟a verilmez; ama 

Allah için ayırdıkları ise ortak (koĢtuk)larına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlar! 

137. ĠĢte böyle, onların (taptıkları) ortakları, müĢriklerin bir çoğuna kendi evlatlarını öldürmeyi güzel 

gösterdi. Onları helake sürüklemek ve dinlerini karma karıĢık etmek için. Eğer Allah dileseydi bunu 

yapmazlardı. Öyleyse onları, uydurdukları ile baĢbaĢa bırak! 

138. Zanlarınca:  

-Bu hayvanlar ve ekinler yasaktır. Dilediğimizden baĢkası bunlardan yiyemez; (bunlar ise) sırtlarına yük 

vurmak haram olan hayvanlardır, derler. Allah‟a iftira ederek, hayvanları (keserken) O‟nun adını anmazlar. 

Allah, onları uydurdukları Ģeyler sebebiyle cezalandıracaktır. 

139. -Bu hayvanların karınlarındakiler sadece erkeklerimiz içindir. Karılarımıza haramdır, ama eğer ölü 

(doğar) ise hepsi buna ortaktır, derler. (Allah), onlara uydurduklarının cezasını verecektir. Çünkü O, 

hakimdir, alimdir. 

140. Beyinsizlikleri yüzünden, cahilce çocuklarını öldürenler ve Allah‟ın kendilerine verdiği rızkı, Allah‟a iftira 

ederek haram sayanlar, mutlaka hüsrana uğramıĢlardır. Onlar sapmıĢlardır, zaten doğru yolda değillerdi. 

141. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, tadı çeĢitli hurma ve ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin 

ve narları yaratan O‟dur. Meyve verdikleri zaman onların meyvelerinden yiyin ve hasat edildiği zaman da 

hakkını verin. Ġsraf etmeyin. Çünkü O, müsrifleri sevmez. 

142. Hayvanlardan yük taĢıyan ve (yününden) yatak yapılanlar vardır. Allah‟ın size rızık olarak verdiklerinden 

yiyin, fakat, Ģeytanın izinden gitmeyin. Çünkü o, sizin apaçık düĢmanınızdır. 

143. Sekiz tür: Koyundan iki ve keçiden de iki tane. De ki: 

-(Allah) iki erkeği mi, yoksa iki diĢiyi mi; ya da bu iki diĢinin rahimlerindekini mi haram kıldı? Doğru iseniz 

bana ilme dayanarak haber verin. 

144. Deveden iki ve sığırdan da iki tane 

De ki: 

-Ġki erkeği mi, yoksa iki diĢiyi mi; ya da bu kiĢi diĢinin rahimlerindekini mi haram kıldı? 

Yoksa siz, Allah bunları size tavsiye ederken Ģahit mi oldunuz? ilme dayanmadığı halde, sırf insanları 

saptırmak için Allah‟a karĢı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah, zalim toplumu doğru yola çıkarmaz. 

145. De ki: 

-Bana vahyolunanlar arasında; ölü, akıtılmıĢ kan, domuz eti ki -pistir- ve Allah‟tan baĢkası adına, O‟na bir 

isyan olarak kesilen hayvandan baĢkasını yemenin haram olduğuna dair bir Ģey bulamıyorum. Bununla birlikte 

kim darda kalırsa, isyan niyeti taĢımaksızın ve baĢkasının payına el uzatmadan (bunlardan yiyebilir.) ġüphesiz 

Rabbin, bağıĢlayandır, merhamet edendir. 
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146. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık; sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. 

Yalnız sırtlarında veya bağırsaklarında bulunan ya da kemiğe karıĢanlar bundan müstesnadır. Böylece, 

azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz, elbette doğru olanlarız.  

147. Seni yalanlarlarsa:  

-Rabbiniz, geniĢ rahmet sahibidir; O‟nun azabı ise günahkar toplumdan geri çevrilemez, de! 

148. MüĢrikler:  

-Allah dileseydi babalarımız ve biz Ģirk koĢmaz ve hiç bir Ģeyi de haram kılmazdık., diyecekler. Onlardan 

öncekiler de, bizim acı azabımızı tadana kadar yalanlamıĢlardı. De ki: 

-Bize çıkarabileceğiniz bir deliliniz var mı? Siz, sadece zanna uyuyorsunuz ve sadece uyduruyorsunuz.  

149. De ki: 

-Tam ve kamil delil Allah‟ın delilidir. O, dileseydi hepinizi doğru yola çıkarırdı. 

150. De ki: 

-Haydi, Allah Ģunu haram kıldı diye Ģehadet edecek Ģahitlerinizi getirin. (Yalan yere) Ģahitlik ederlerse sakın 

onlarla Ģahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayıp, ahirete iman etmeyen ve Rab‟lerine baĢkalarını denk tutanların 

heveslerine uyma. 

151. De ki: 

-Gelin, Rabbinizin size neyi haram kıldığını okuyayım: O‟na hiç bir Ģeyi ortak koĢmayın. Anaya babaya iyilik 

edin. Yoksulluk yüzünden çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de, onların da rızıklarını veren biziz! Ahlaksızlığın 

açığına da gizlisine de yaklaĢmayın. Allah‟ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. ĠĢte, (Allah) size, 

düĢünesiniz diye bunları tavsiye etti. 

152. Yetimin malına, rüĢt çağına ulaĢıncaya kadar, en güzel tarzın dıĢında yaklaĢmayın. Ölçüyü ve tartıyı 

doğru yapın. Biz, bir kimseyi ancak gücünün yettiği kadar mükellef tutarız. KonuĢtuğunuz zaman akraba bile 

olsa adaletli olun. Ve Allah‟a verdiğiniz sözü yerine getirin! ĠĢte, (Allah) size bunları düĢünür, öğüt alırsınız 

diye tavsiye ediyor. 

153. ĠĢte bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, sizi O‟nun yolundan ayıracak yollara uymayın. Kendinizi 

korumanız için iĢte size böyle tavsiye ediyor. 

154. Yine, Musa‟ya da, iyi uygulayanlara (nimetlerimizi) tamamlamak, her Ģeyi ayrı ayrı açıklamak ve bir 

rehber, rahmet olmak üzere o kitabı -Tevrat‟ı- verdik ki Rab‟lerine kavuĢacaklarına inansınlar. 

155. Bu (Kur‟an) da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. O‟na uyun ve sakının ki merhamet olunasınız. 

156.-Kitap, ancak bizden önceki (Yahudi ve Hıristiyan olan) iki topluluğa indirildi, Biz, onların okuyup, 

incelemelerinden habersizdik.” dersiniz veya; 

157.-Kitap bize indirilmiĢ olsaydı, onlardan daha çok doğru yolda olurduk” dersiniz diye, size Rabbinizden 

açık bir belge, rehber ve rahmet gelmiĢtir. Artık Allah‟ın ayetlerini yalanlayanlardan ve onlardan yüz 

çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirdiklerinden dolayı kötü azapla 

cezalandıracağız. 
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158. Onlar, illâ da kendilerine meleklerin gelmesini ya da Rabbinin gelmesini veya Rabbinin bazı mucizelerinin 

gelmesini mi bekliyorlar?  

Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, daha önceden iman etmemiĢ ya da imanıyla bir iyilik kazanmamıĢ 

kimseye imanı fayda sağlamayacaktır. De ki: 

-Bekleyin, biz de bekliyoruz! 

159. Dinlerini parça parça edip, gruplara ayrılanlar ile senin bir ilgin yoktur. Onların iĢi Allah‟a kalmıĢtır. 

Ġleride onlara ne yaptıklarını bildirecektir. 

160. Kim bir iyilik yaparsa ona on katı verilir; bir kötülük yapan ise, yalnız onun karĢılığı ile cezalandırılacak 

ve onlara haksızlık edilmeyecektir. 

161. De ki:  

-Rabbim beni, dosdoğru yola, gerçek olan ve daimi olan dine, MüĢriklerden olmayan Ġbrahim‟in Hanif yoluna 

iletti. 

162. De ki: 

-Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. 

163. O‟nun hiç bir ortağı yoktur. Sadece bununla emrolundum ve ben müslüman olanların ilkiyim. 

164. De ki: 

-O, her Ģeyin Rabbi iken, ben O‟ndan baĢka bir rab mi arayacağım? Herkesin kazandığı yalnızca kendisine 

aittir. Hiç bir günahkar bir baĢkasının günahını taĢımaz. Sonunda dönüĢünüz ancak Rabbinizedir. Hakkında 

ayrılığa düĢtüğünüz Ģeyleri O, size haber verecektir. 

165. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan O‟dur. Bir kısmınızı verdikleri ile denemek için bir kısmınızdan 

derecelerle üstün kılmıĢtır. ġüphesiz Rabbin çabucak cezalandırandır ve O çok bağıĢlayan ve merhamet 

edendir. 

7. A‟RÂF SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin son yılında indirilmiĢ olan sûre ismini 46 ve 48 ayetlerde geçen "A‟raf" kelimesinden 

almıĢtır. 206 ayettir.) 

Rahman ve Rahim Allah‟ın Adıyla .. 

1. Elif Lâm Mîm Sâd. 

2. Ġnananlara nasihat olarak ve onunla uyarasın diye sana indirilen kitaptan dolayı sakın içinde bir sıkıntı 

olmasın. 

3. Rabbinizden size indirilene uyun; ondan baĢka velilere uymayın. Ne kadar az öğüt dinliyorsunuz! 

4. Nice memleketler helak ettik. Kahredici azabımız, onlara gece ya da öğle vakti uyurlarken gelip çattı. 

5. Azabımız onlara geldiği vakit, feryatları “Biz, gerçekten zalimler idik!” demekten baĢka bir Ģey olmadı. 
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6. Kendilerine (peygamber) gönderilenlere mutlaka soracağız; gönderilen peygamberlere de elbette 

soracağız. 

7. Sonra da onlara, belge ile açıklayacağız. Zira biz uzak değildik. 

8. ĠĢte o gün tartı haktır. Tartıları ağır gelenler, iĢte onlar, kurtulmuĢ olanlardır 

9. Tartıları hafif gelenler ise, iĢte onlar da ayetlerimize haksızlık etmekle kendilerini ziyana uğratmıĢ 

olanların ta kendileridir 

10. Sizi yeryüzünde yerleĢtirdik. Orada sizin için geçimlikler sağladık. Buna rağmen ne kadar az 

Ģükrediyorsunuz! 

11. Sizi yaratmıĢ sonra da Ģekil vermiĢtik. Sonra, meleklere: “Adem için secde edin.” dedik. Ġblis dıĢında 

hemen secde ettiler. O, secde edenlerden olmadı. 

12. Allah: 

-Sana emrettiğimde, secde etmene ne engel oldu? dedi. Ġblis: 

-Ben, O‟ndan hayırlıyım. Beni ateĢten yarattın, O‟nu ise çamurdan yarattın, dedi.  

13. Allah: 

-Hemen in oradan; orada senin büyüklük taslaman haddin değildir. Hemen çık (git). Sen, alçaklardansın, dedi. 

14. Ġblis: 

-Onların yeniden diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi.  

15. Allah: 

-Mühlet verilenlerdensin! dedi.  

16. Ġblis: 

-Beni azdırmana karĢılık, Ben de onlar için senin dosdoğru yolunun üzerinde oturacağım. 

17. Sonra onlara, önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yaklaĢacağım. Sen de onların çoğunu 

Ģükreder bulamayacaksın, dedi.  

18. Allah da: 

-Çık oradan, yerilmiĢ ve kovulmuĢ olarak! Onlardan kim sana tabi olursa, sizin hepinizi cehenneme 

dolduracağım, dedi. 

19. -Ey Adem, sen ve eĢin cennete yerleĢin. Dilediğiniz yerden yiyin, fakat, Ģu ağaca yaklaĢmayın. Yoksa 

zalimlerden olursunuz. 

20. ġeytan, örtülü olan avret yerlerini kendilerine göstermek için, ikisine de gizlice fısıldadı ve Ģöyle dedi: 

-Rabbiniz, bu ağacı yalnızca ikinizin de melek olmamanız veya ölümsüz olmamanız için yasakladı.  

21. Ben sizin, iyiliğinizi isteyen, size öğüt verenlerdenim, diye onlara yemin etti. 
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22. Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesinden tattıklarında, avret yerleri kendilerine göründü ve 

oraları cennet yapraklarıyla örtmeye baĢladılar. Rableri, O ikisine: 

-Size bu ağacı yasaklamadım mı, Ģeytan sizin apaçık düĢmanınızdır demedim mi? diye seslendi. 

23. -Rabbimiz, kendimize zulmettik, bizi bağıĢlamaz ve bize merhamet etmezsen elbette hüsrana 

uğrayanlardan oluruz, dediler. 

24. Allah buyurdu ki: 

-Birbirinize düĢman olarak inin! Yeryüzünde belirli bir süreye kadar yerleĢip, geçinmek size takdir edildi.  

25. Orada yaĢayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız. 

26. -Ey Ademoğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek ve süs olacak bir elbise indirdik. Takva elbisesi ise daha 

hayırlıdır.2 ĠĢte bu, Allah‟ın ayetlerindendir. Ola ki düĢünüp, öğüt alırlar. 

27. -Ey Ademoğulları, Ģeytan ana ve babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için, elbiselerini soyarak 

cennetten çıkardığı gibi, sakın sizi de fitneye düĢürmesin. O ve taraftarları, sizin onları göremediğiniz 

yerden sizi görürler. Biz, Ģeytanları iman etmeyenlerin velileri kıldık. 

28. Onlar kötü bir iĢ yaptıkları zaman: 

-Atalarımızı böyle yaparken bulduk, Allah da bunu bize emretti, derler. De ki: 

-Allah, kötülüğü emretmez. Bilmediğiniz Ģeyi Allah‟a mı atıyorsunuz?  

29. De ki: 

-Rabbim adaleti emretti. Her mescidde yönünüzü O‟na doğrultun. Mutlak manada O‟na itaat edenler olarak 

O‟na dua edin. Ġlk defa sizi yarattığı gibi, yine O‟na döneceksiniz. 

30. O, (insanların) bir bölümünü hidayete ulaĢtırdı, bir bölümüne ise sapıklık hak oldu; çünkü onlar, Allah‟ı 

bırakıp, Ģeytanları veliler olarak benimsediler. Kendilerini de hidayette sanırlar. 

31. -Ey Ademoğulları, her mescide gidiĢinizde güzel elbisenizi giyin; yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü 

Allah, israf edenleri sevmez.  

32. De ki: 

-Allah‟ın, kulları için varettiği güzel Ģeyleri ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki:  

-Onlar, bu dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet gününde de yalnız onlara mahsustur. 

Bilen bir toplum için ayetleri iĢte böyle açıklıyoruz. 

33. De ki: 

-Rabbim, ancak ahlaksızlığın, açığını da gizlisini de- günah iĢlemeyi, haksız yere isyanı, hakkında hiç bir delil 

indirmediği bir Ģeyi Allah‟a Ģirk koĢmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz Ģeyleri söylemenizi haram kılmıĢtır. 

34. Her toplumun bir sonu vardır. Sonları geldiğinde; ne bir süre ertelenebilir ne de öne alınabilir. 

35. -Ey Ademoğulları, aranızda size ayetlerimizi okuyan resuller geldiği zaman, kim korunur ve 

(davranıĢlarını) düzeltirse; artık onlara bir korku yoktur. Onlar, üzülmeyeceklerdir. 
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36. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karĢı büyüklük taslayanlar ise, ateĢliktirler. Onlar, orada 

ebedidirler. 

37. Öyleyse Allah hakkında yalan uydurandan veya O‟nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? 

Bunlara kitaptan nasipleri ne ise ulaĢacaktır. Nihayet; elçilerimiz canlarını almaya gelince: 

-Nerede, Allah‟ın dıĢında yalvardıklarınız? diye soracaklardır. Onlar da: 

-Bizden uzaklaĢıp gittiler, diyerek kafir oldukları hakkında kendi aleyhlerine Ģahitlik edeceklerdir. 

38. Allah: 

-Sizden önce geçen cin ve insan toplumları içinde ateĢe girin! der. Her toplum da girdikçe kardeĢini lanetler. 

Sonunda hepsi orada bir araya gelince, sonra gelenler, öncekiler için: 

-Rabbimiz, iĢte bizi bunlar saptırdılar. Onlara ateĢten azabı kat kat ver! derler. 

Allah: Herkese kat kat azap vardır, fakat, bilmiyorsunuz, der. 

39. Öncekiler ise, kendilerinden sonra gelenlere: 

-Sizin, bizden bir üstünlüğünüz yoktur, siz de kazanmıĢ olduklarınıza karĢılık azabı tadın!” derler. 

40. Ayetlerimizi yalanlayıp, onlara karĢı büyüklük taslayanlara, onlara gök kapıları açılmayacak, halat iğne 

deliğinden geçmedikçe, onlar cennete giremeyeceklerdir. ĠĢte biz, suçluları böyle cezalandırırız. 

41. Onlar için cehennemden yatak ve üstlerine de ondan örtüler vardır. ĠĢte, zalimleri böyle cezalandırırız. 

42. Ġman eden ve doğruları yapanlar ise -ki biz kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemeyiz.- bunlar da 

cennetliklerdir. Onlar, orada ebedidirler. 

43. Göğüslerinde, kinden ne varsa söküp atarız. Altlarından ırmaklar akarken onlar Ģöyle der: 

-Bizi buraya yönelten Allah‟a hamdolsun; Allah bizi hidayete iletmeseydi biz, doğru yolu bulamazdık. 

Rabbimizin elçileri hakkı getirmiĢler! 

-ĠĢte size yaptıklarınızın karĢılığı olarak mirasçısı olduğunuz cennet! diye onlara seslenilir.  

44-45. Cennet ehli, cehennem ehline (Ģöyle) seslenir: 

-Biz, Rabbimizin bize vaad ettiğinin gerçek olduğunu gördük. Siz de Rabbinizin vaadini gerçek buldunuz mu? 

Onlar da: 

-Evet! derler. Aralarında bir münâdi: 

-Allah‟ın laneti; ahireti inkar ederek, (insanları) Allah‟ın yolundan saptıran zalimlerin üzerinedir! diye seslenir. 

46. (Cennet ehli ile cehennem ehli) arasında bir sur, surun burçları (A‟raf‟ın) üzerinde herkesi simalarından 

tanıyan kimseler vardır. Cennetliklere: 

-Selam size diye nîda ederler. Henüz oraya girmemiĢler, fakat çok arzulamaktadırlar.  

47. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince: 

-Rabbimiz, bizi zalim toplumla birlikte bulundurma! derler. 
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48. A‟raftakiler simalarından tanıdıkları bazı adamlara seslenirler: 

-Topladıklarınız ve büyüklük taslıyor olmanız size fayda vermedi. 

49. Bunlar mıydı o sizin, “Allah bunları rahmetine erdirmeyecektir” diye yemin ettikleriniz? derler. 

-Girin cennete size korku yoktur ve siz, mahzun da olmayacaksınız! 

50. Cehennem halkı, cennet halkına: 

-Bize de, biraz su ya da Allah‟ın size verdiği rızıklardan gönderin diye çağırırlar. Cennet halkı da onlara: 

-Allah, kafirlere ikisini de haram kılmıĢtır! derler. 

51. Onlar, dinlerini oyun ve eğlence edinmiĢler ve dünya hayatı da onları aldatmıĢtır. Bugün, bu karĢılaĢma 

günlerini unuttukları ve bile bile ayetlerimizi inkar ettikleri gibi biz de onları unutacağız. 

52. Biz onlara, ilim ile açıkladığımız, iman eden bir toplum için de kılavuz ve rahmet olan bir kitap 

getirmiĢtik.. 

53. Onlar yalnızca sonucun ortaya konmasını mı bekliyorlar? Sonucun geldiği gün, önceleri onu unutmuĢ 

olanlar: 

-Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiĢler. ġimdi, bize Ģefaat edecek bir Ģefaatçi var mı? Veya 

yaptıklarımızdan baĢka Ģeyler yapmamız için bir dönüĢümüz var mı? derler. Onlar, kendilerini mahvetmiĢler 

ve uydurdukları Ģeyler de kaybolup, onlardan ayrılmıĢtır. 

54. ġüphesiz Rabbiniz, gökleri ve yeri altı aĢamada yaratmıĢ, sonra arĢı istiva etmiĢtir. Gece ile kendisini 

kovalayan gündüzü örter; GüneĢi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiĢ olarak (yaratmıĢtır). 

Dikkat edin, yaratma, emir ve idare yalnızca O‟na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir! 

55. Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin. O, sınırı aĢanları sevmez. 

56. Yeryüzünde, ıslah edildikten sonra bozgunculuk yapmayın. Allah‟a korku ve ümit ile dua edin. Allah‟ın 

rahmeti iyi kimselere yakındır. 

57. Rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderen O‟dur. Rüzgarlar, ağır ağır yağmur yüklü bulutları 

yüklendiği zaman; biz, onu ölü bir bölgeye gönderir ve su indiririz. Onunla her türlü ürün çıkarırız. Ölüleri de 

böyle çıkaracağız. Belki düĢünüp, ibret alırsınız. 

58. Verimli bölgenin bitkisi Rabbinin izniyle bol çıkar. Verimsiz olandan ise faydası çok az bir Ģeyden baĢkası 

çıkmaz. ġükreden bir toplum için iĢte ayetleri böyle çeĢitli Ģekillerde açıklıyoruz. 

59. Nuh‟u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da kavmine dedi ki: 

-Ey kavmim, Allah‟a kulluk edin. Sizin O‟ndan baĢka bir ilahınız yoktur. Ben, büyük bir günün azabının baĢınıza 

gelmesinden korkarım! 

60. Kavminin ileri gelenleri: 

-Biz, seni açıkça bir dalalet içinde görüyoruz.” dediler. 

61. Nuh: 
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-Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktur. Ben, ancak Alemlerin Rabbi tarafından (görevlendirilen) bir elçiyim. 

62. Size, Rabbimin gönderdiklerini bildiriyor, sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben, Allah‟ın bildirmesi ile sizin 

bilmediğiniz Ģeyleri biliyorum. 

63. Sizi uyarmak, sakınmanızı ve böylece merhamet edilmenizi sağlamak için bir adam vasıtasıyla size 

rabbinizden bir hatırlatma gelmesine hayret mi ediyorsunuz? dedi. 

64. Fakat, onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi 

yalanlayanları da suda boğduk. Onlar, kör bir toplumdu. 

65. Âd kavmine de, kardeĢleri Hud‟u gönderdik. Hud, onlara: 

-Ey kavmim, Allah‟a kulluk edin, sizin O‟ndan baĢka bir ilahınız yoktur. Korkmuyor musunuz?” dedi.  

66. Kavminden kafir olan ileri gelenleri: 

-Biz, senin beyinsizlik içinde olduğunu görüyoruz. Zannediyoruz ki sen yalancılardansın, dediler. 

67. -Ey kavmim! dedi. Bende beyinsizlik diye bir Ģey yoktur. Ben, Alemlerin Rabbinden bir elçiyim!  

68. -Size Rabbimin vahyettiklerini bildiriyorum. Ben, sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. 

69. Aranızdan biri vasıtasıyla sizi uyarmak için Rabbinizden bir uyarı gelmesine ĢaĢıyor musunuz? O‟nun, sizi 

Nuh kavminden sonra halifeler kıldığını ve yaratılıĢta sizi onlardan daha güçlü yaptığını hatırlayın. KurtuluĢa 

ulaĢmanız için Allah‟ın size bahĢettiklerini düĢünün. 

70. -Bir tek ilaha kulluk etmemiz ve atalarımızın kulluk ettiklerini bırakmamız için mi bize geldin? Bizi tehdit 

ettiğin azabı haydi baĢımıza getir. Doğru söyleyenlerden isen! dediler. 

71. Hûd: 

-Rabbinizden üzerinize bir azap, bir gazap hak olmuĢtur. Allah sizin ve atalarınızın taktığı isimler hakkında, 

bir delil de indirmediği halde benimle tartıĢıyor musunuz? Öyleyse bekleyin, ben de sizinle beraber 

bekleyenlerdenim! dedi. 

72. O‟nu ve beraberindekileri katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan 

kavmin de kökünü kazıdık. 

73. Semûd kavmine de kardeĢleri Salihi gönderdik. (Salih, onlara) dedi ki: 

-Ey kavmim, Allah‟a kulluk edin. Sizin O‟ndan baĢka bir ilahınız yoktur. ĠĢte Rabbinizden kesin bir delil: Bu, 

Allah‟ın diĢi devesi, sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah‟ın toprağında otlasın, ona bir kötülük etmeyin. 

Sonra sizi acı bir azap yakalar. 

74. -Âd kavminden sonra sizi halifeler yaptığını, ovalarında köĢkler kurup, dağlarında evler inĢa ettiğiniz bu 

topraklara yerleĢtirdiğini bir hatırlayın. Allah‟ın nimetlerini düĢünün de yeryüzünde bozgunculuk yaparak 

taĢkınlık etmeyin! 

75. O‟nun kavminden büyüklük taslayan ileri gelenleri de, hor gördükleri halktan iman edenlere sordular: 

-Salih‟in gerçekten Rabbi tarafından gönderilmiĢ bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Onlar da Ģöyle 

dediler: 
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-Biz, Onunla gönderilenlere iman ediyoruz! 

76. Büyüklük taslayanlar ise: 

-Biz de sizin iman ettiklerinizi tanımıyoruz, dediler. 

77. Ayaklarını keserek o deveyi öldürdüler. Rab‟lerinin emrine baĢ kaldırdılar ve: 

-Ey Salih, eğer peygamberlerden isen bize korkutup durduğun azabı getir! dediler. 

78. Bunun üzerine onları Ģiddetli bir sarsıntı tutuverdi ve yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. 

79. Salih ise, onlardan yüz çevirip: 

-Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiklerini tebliğ ettim. Size öğüt verdim. Fakat siz öğüt 

verenleri sevmiyorsunuz, dedi. 

80. Lût‟u da gönderdik. Kavmine: 

-Sizden önce dünyada hiç kimsenin yapmadığı ahlaksızlığı mı yapıyorsunuz? 

81. Siz, kadınları bırakıp da Ģehvetle erkeklere yanaĢıyorsunuz. Meğer siz, alçaklık sınırlarını aĢan bir 

toplummuĢsunuz!” dediği vakit  

82. Kavminin cevabı: 

-Çıkarın onları memleketinizden, çünkü onlar temiz olmaya özenen insanlarmıĢ! demekten baĢka bir Ģey olma-

dı. 

83. Biz de Lût‟u ve âilesini kurtardık; yalnız karısı geride kalanlardan oldu. 

84. Onlara azap yağmuru yağdırdık. ĠĢte bak, günahkarların sonu nasıl oldu! 

85. Medyen halkına da kardeĢleri ġuayb‟i gönderdik. (Kavmine Ģöyle) dedi: 

-Ey kavmim, Allah‟a kulluk edin. O‟ndan baĢka bir ilahınız yoktur. ġüphesiz size Rabbinizden açık delil geldi. 

Ölçü ve tartıyı tam yapın, insanların eĢyasından bir Ģeyler eksik vermeyin. Islah edildikten sonra yeryüzünde 

bozgunculuk etmeyin. Eğer iman ederseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. 

86. -Ġman edenleri Allah‟ın yolundan alıkoyarak ve o yolun bozulmasını arzulayarak tehdit ile her caddenin 

baĢında pusu kurup oturmayın. Azınlık iken Allah‟ın sizi çoğalttığını hatırlayın. Bozguncuların sonunun ne 

olduğuna da bir bakın! 

87. Eğer bana gönderilene içinizden bir grup iman edip, bir grup da iman etmemiĢ ise, Allah aranızda 

hükmünü verinceye kadar sabredin. Hüküm verenlerin en hayırlısı O‟dur. 

88. -Ey ġuayb! Elbette seni ve seninle birlikte iman edenleri ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz bizim 

yolumuza geri döneceksiniz! 

89. Allah bizi, ondan kurtardıktan sonra dininize dönersek, Allah‟a karĢı yalan uydurmuĢ oluruz. Bizim için, 

Rabbimiz Allah dilemedikçe tekrar ona dönmemiz imkansızdır. Rabbimiz ilmiyle her Ģeyi kuĢatmıĢtır. Biz, 

Allah‟a bağlandık. Rabbimiz, bizim ile kavmimiz arasında hak ile hükmet. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın! 

90. Toplumun önde gelen kâfirleri dediler ki: 
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-ġuayb‟e uyarsanız o zaman mahvolursunuz! 

91-92. Onları dehĢetli bir sarsıntı tuttu ve oldukları yerde çöküp kaldılar. ġuayb‟ı yalanlayanlar sanki orda 

hiç yaĢamamıĢ gibi oldular. ġuayb‟ı yalanlayanların asıl kendileri mahvoldu. 

93. -Ey kavmim, size Rabbimin gönderdiklerini açıklamıĢ ve size öğüt vermiĢtim. ġimdi kafir bir kavme karĢı 

nasıl üzülebilirim. 

94. Biz, hangi ülkeye bir nebi göndermiĢsek, halkını yalvarıp yakarmaları için darlık ve meĢakkate düĢürdük. 

95. Sonra meĢakkatin yerini iyilikle değiĢtirdik de (baĢlarına geleni unutarak) boĢ verdiler. Ve:  

-Atalarımız da hem darlık hem de bolluk görmüĢlerdir, dediler. Biz de onları farkında değillerken ansızın 

yakaladık. 

96. Eğer ülkelerin halkı iman edip, korunsalardı, biz de onlara gökten ve yerden bereket açardık. Fakat 

yalanladılar. Bu sebeple onları yapmakta olduklarıyla yakaladık. 

97-99. Ülkelerin halkı, azabımızın geceleyin, onlar uykuda iken baĢlarına gelmeyeceğinden emin midir? 

Ya da ülkelerin halkı azabımızın güpegündüz onlar eğlencede iken baĢlarına gelmeyeceğinden emin midir? 

Allah‟ın tuzağından emin midirler? Allah‟ın tuzağından mahvolmuĢ toplumdan baĢkası asla emin olmaz. 

100. Oranın halkından sonra yeryüzüne varis olanlara belli olmadı mı? Ki eğer istersek günahlarıyla birlikte 

yakalarız, yok ederiz, Kalplerini de damgalarız da iĢitmezler. 

101. ĠĢte bu sana haberlerini anlattığımız ülkelerdir. Onlara elçilerimiz açık belgelerle gelmiĢlerdi de daha 

önce yalanladıklarına iman etmeye yanaĢmadılar. ĠĢte Allah, kafirlerin kalplerini bu Ģekilde damgalar. 

102. Onların çoğunu sözünde durur bulmadık. Aksine onların çoğunu yoldan çıkmıĢ bulduk. 

103. Onlardan sonra ayetlerimizle Musa‟yı, Firavun‟a ve onun zalim olan çevresine gönderdik. Bozguncuların 

sonunun nasıl olduğuna bak! 

104. Musa Ģöyle dedi: 

-Ey Firavun, ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim! 

105. Gerçek Ģudur ki: Ben Allah hakkında doğru olandan baĢka bir Ģey söylemiyorum. Size Rabbinizden 

belgelerle geldim. Bu sebeple, Ġsrailoğullarını benimle beraber gönder. 

106. -Eğer bir belge ile geldiysen, haydi doğru söyleyen biriysen onu ortaya koy, dedi. 

107. O anda Musa bastonunu attı. ġimdi o apaçık bir ejderha olmuĢtu.  

108. Elini koynuna soktu. O Ģimdi bakanların (gözünü kamaĢtıran) bembeyaz bir el idi 

109. Firavun kavminden ileri gelenler: 

- Bu, bilgin bir sihirbaz, dediler.  

110. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? 

111. -Onu ve kardeĢini alıkoy, Ģehirlere davetçiler gönder. 
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112. Sana tüm sihirbazları getirsinler, dediler.  

113. Sihirbazlar Firavun‟a gelerek dediler ki: 

- Eğer biz galip gelirsek bir mükafat var, değil mi? 

114. -Evet, elbette siz benim yakınlarım olacaksınız, dedi. 

115. Sihirbazlar: 

-Ey Musa, ya sen at ya da biz atalım, dediler. 

116. O da: 

-Siz atın! dedi ve attılar. Sihirbazlar sihirleri attıkları zaman insanların gözünü büyüledi ve büyük bir sihir 

gösterdiler. 

117. Biz de Musa‟ya değneğini atmasını belirttik. ĠĢte o an onların uydurduklarını yutuyordu. 

118. Gerçek ortaya çıktı. Onların yaptıkları boĢa gitti. 

119. Orada yenildiler ve küçük düĢtüler. 

120-122. Sihirbazlar: 

-Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun‟un Rabbine iman ettik, diyerek secdeye kapandılar. 

123. -Ben size izin vermeden önce, ona iman mı ettiniz? Bu kesin bir tuzaktır. Halkı Ģehirden çıkarmak için, 

bu tuzağı kurdunuz. Bu yüzden siz görürsünüz. 

124. Sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Sonra hepinizi asacağım. 

125. -ġüphesiz biz, Rabbimize döneceğiz. 

126. Sen, Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettiğimiz için, yalnızca bunun için bizden intikam 

alıyorsun. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak canımızı al! dediler. 

127. Firavun kavminden ileri gelen kesim: 

-Musa‟yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk etsinler seni ve senin ilahlarını terk etsinler diye mi 

bırakacaksın? dediler. Firavun: 

-Onların erkek çocuklarını öldürürüz. Kadınlarını da sağ bırakırız. Biz, onlara hakim bir konumdayız, dedi. 

128. Musa kavmine Ģöyle dedi: 

-Allah‟tan yardım dileyin ve sabredin. ġüphesiz yeryüzü Allah‟ındır. Ve O, kullarından dilediğini ona varis 

kılar. Zafer Allah‟tan korkanlarındır. 

129. Kavmi ise: 

-Sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize iĢkence edildi, dediler. Musa da: 

-Rabbinizin düĢmanlarınızı helak etmesi ve sizi yeryüzünde nasıl yaĢayacağınıza bakmak için, iktidara 

getirmesi ümit edilir, dedi. 

130. Firavun hanedanını belki düĢünürler diye kuraklık ve yıllarca ürünlerini eksiltmekle cezalandırdık. 
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131. Onlara bir iyilik geldiği zaman “bu bizim hakkımızdır” derler, onlara bir kötülük dokunduğu zaman onu 

Musa ve onun yanındakilerin uğursuzluğuna verirlerdi. Dikkat edin, onların uğursuzluğu sadece Allah 

katındandır. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. 

132. -Bizi, kendisiyle büyülemek için her ne zaman bize bir mucize getirirsen, biz sana inanacak değiliz, 

dediler. 

133. Bu yüzden onlara, tufanı, çekirgeyi, küçük keneyi, kurbağaları ve kanı apaçık iĢaretler olarak musallat 

ettik. Buna rağmen büyüklendiler. Onlar zaten suçlu bir toplum idi. 

134.-Ey Musa, yanındaki ahid Kitap ile Rabbine yalvar, eğer bizden bu azabı kaldırırsa kesin olarak sana 

inanacağız ve Ġsrailoğullarını seninle beraber salıvereceğiz. 

135. Onlardan azabı, onlara ulaĢacak belirli bir süreye kadar kaldırdığımız zaman; onlar verdikleri sözü o an 

bozuyorlardı. 

136. Biz de onların cezasını verdik. Ayetlerimizi yalanladıkları ve onlardan gafil oldukları için onları denizde 

boğduk. 

137. Yeryüzünün bereketli kıldığımız doğusunda ve batısında güçsüzleĢtirilmiĢ bir toplumu onlara varis kıldık. 

Ġsrailoğulları‟nın sabretmelerine karĢılık olarak Rabbinin hükmü en iyi Ģekilde yerine geldi. Firavun ve 

kavminin yapmıĢ olduğu Ģeyleri mahvettik (sanki) hükümranlık yapmamıĢlardı. 

138. Ġsrailoğullarını denizden geçirmiĢtik. Kendi (elleriyle yaptıkları) putlarına bağlanmıĢ bir topluma 

uğradılar 

-Ey Musa, bunların ilahları gibi bize de bir ilah yapsana! dediler. Musa da onlara: 

-ġüphesiz, cahillik eden bir toplumsunuz! dedi. 

139. Onlar helak olacaklardır. Ġçinde bulundukları Ģey yok olacaktır. Bilmeden yaptıkları Ģey batıldır. 

140. O, sizi toplumlara üstün kılmıĢ iken size Allah‟tan baĢka bir ilah mı arayayım? dedi. 

141. Size kötü bir ceza ile eziyet eden, çocuklarınızı öldürüp, kadınlarınızı sağ bırakan Firavun hanedanından 

kurtarmıĢtık. Bu sizin için yüce Rabbiniz tarafından bir imtihan.. 

142. Musa ile otuz geceye sözleĢmiĢtik ve on gece ile onu tamamladık da Rabbinin belirlediği süre tam kırk 

gece oldu. Musa kardeĢi Harun‟a: 

-Kavmimde benim yerime geç, ıslah et, bozguncuların yoluna uyma! dedi. 

143. Musa belirlediğimiz yere gelince Rabbi onunla konuĢtu. Musa dedi ki: 

-Rabbim, bana kendini göster de sana bakayım!  

Rabbi: 

-Beni göremeyeceksin fakat dağa bak; dağ yerinde durursa sen de beni göreceksin, dedi. Rabbi dağa tecelli 

edince onu yerle bir etti. Musa bayılarak yere kapandı. Ayıldığında: 

-Senin Ģanın çok yücedir, sana yöneldim. Sana inananların ilkiyim, dedi. 
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144. -Ey Musa, ben, gönderdiklerimi ve sözlerimi insanlara iletmen için seni seçtim. Sana verdiğimi al ve 

Ģükredenlerden ol! dedi. 

145. Ona levhalarda her Ģeyi, öğüt yazdık ve hüküm olan her Ģeyi yazdık levhalara kuvvetle sarıl ve kavmine 

de ona iyice sarılmalarını emret. Size fasıkların yurdunu göstereceğim. 

146. Haksız yere yeryüzünde büyüklenen kimseleri ayetlerimden uzak tutacağım. Onlar her ayeti görseler 

bile onu yol edinmezler. TaĢkınlık yolunu gördüklerinde ise hemen onu yol edinirler. ĠĢte bu, onların 

ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmalarından dolayıdır. 

147. Ayetlerimizi ve ahiret buluĢmasını yalanlayanların çalıĢmaları boĢa gitmiĢtir. Onlar yaptıklarından 

baĢkasıyla mı cezalandıracaklar? 

148. Musa‟nın kavmi, onun ardından süs eĢyalarından (yapılmıĢ) böğüren bir buzağı heykelini ilah edindiler. 

onun kendileriyle konuĢmadığını ve onların bir yol göstermediğini görmüyorlar mı? ona bağlandılar, tapındılar 

ve kendilerine yazık ettiler. 

149. Ellerindeki düĢürüldüğü ve sapmıĢ olduklarını gördükleri zaman:  

-Eğer Rabbimiz, bize acımazsa ve bizi bağıĢlamazsa mahvolanlardan oluruz, dediler. 

150. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak dönünce: 

-Benim ardımdan ne kötü iĢler yaptınız. Rabbinizin azabını mı acele istediniz? dedi. Levhaları bırakıp 

kardeĢinin baĢını tutarak kendisine çekti. Harun: 

-Ey anamın oğlu, toplum beni güçsüz bıraktı. Zayıf gördü, bana tabi olmadı. Neredeyse beni öldürüyorlardı. 

Bana düĢmanları sevindirecek Ģekilde davranma, zalim toplumla bir tutma! dedi. 

151. -Rabbim, beni ve kardeĢimi bağıĢla bizi rahmetine girdir. Sen merhametlilerin en merhametlisisin! 

152. Buzağıya bağlananlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında aĢağılanma zamanı gelecektir. 

Ġftiracıları iĢte böyle cezalandırırız. 

153. Kötülük iĢleyenleri, sonra ardından tevbe edip iman edenleri, Ģüphesiz Rabbin ondan sonra da bağıĢlayan 

ve merhamet edendir. 

154. Musa‟nın kızgınlığı yatıĢınca levhaları aldı. Onların içinde Rabbinden korkanlar için yol gösteriĢ ve 

rahmet vardı. 

155. -Rabbim, eğer dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. Ġçimizdeki alçakların yaptıkları 

Ģeylerden dolayı bizi helak mı edeceksin? Bu senin imtihanından baĢka bir Ģey değildir. Sen, onunla dilediğini 

sapıklıkta bırakır ve dilediğine de doğru yolu gösterirsin. Sen bizim velimizsin. Bizi affet, bize acı! Sen 

bağıĢlayanların en hayırlısısın! 

156. Bize bu dünyada ve ahirette iyilik yaz; biz sana yöneldik. Allah: 

-Dilediğime azabım dokunur. Rahmetim ise her Ģeyi kuĢatmıĢtır. Onunla ayetlerimize iman etmiĢ olarak 

korkanlar, günahtan kaçanlar ve zekat verenleri yazacağım, dedi. 
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157. Ümmi Peygambere, elçiye tabi olan kimseler, yanlarında bulunan Tevrat ve Ġncil‟de, onun, “kendilerine 

iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, temiz Ģeyleri kendilerine helal; pis Ģeyleri onlara haram kılar, onlardan 

boyunlarını büken ağır yükü kaldırır” yazdığını görürler.  

Ona iman edenler, onu destekleyip, yardım eden ve onunla gönderilen aydınlatıcıya uyanlar, iĢte onlar, 

kurtuluĢa erecek olanlar onlardır. 

158. De ki: 

-Ey insanlar, Ben sizin hepinize, kendisinden baĢka ilah olmayan, dirilten ve öldüren Allah‟ın sizin hepinize 

gönderdiği elçisiyim. Allah‟a ve O‟nun elçisi ümmi Peygamber‟e iman edin. Zira O da Allah‟a ve O‟nun sözlerine 

iman etmiĢtir. Doğru yolu bulabilmeniz için ona tabi olun! 

159. Musa‟nın kavminden hakkı gösteren ve onunla adaleti gözeten bir topluluk vardı. 

160. Onları on iki kabileye ayırmıĢtık. Musa‟ya da kavmine su çıkarması için değneği ile taĢa vurmasını ilham 

ettik. Oradan on iki kaynak fıĢkırdı. Her kabile su içeceği yeri öğrendi. Onları bulut ile gölgelendirdik. Onlara 

kudret helvası ve bıldırcın yedirdik. 

Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmettiler. 

161. Onlara:  

-Bu ülkede oturun ve orada dilediğiniz yerden yiyin, “bağıĢla” diyerek kapıdan secde edip girin ki biz de sizi 

bağıĢlayalım. Ġyiler için daha fazlasını vereceğiz, denilmiĢti. 

162. Onların zulmedenleri, sözü kendilerine söylenenden baĢkası ile değiĢtirdiler. ĠĢledikleri zulüm 

dolayısıyla onlara gökten bir azap gönderdik. 

163. Onlara deniz kenarındaki cumartesi yasağını çiğneyen kasabayı sor! Onlara avları cumartesi günlerinde 

akın akın geliyor, yasakları olmayan günlerde gelmiyorlardı. ĠĢte onları fasıklık ettikleri için böyle imtihan 

ediyorduk. 

164. Onlardan bir topluluk Ģöyle diyordu: 

-Allah‟ın helak edeceği ve Ģiddetli bir ceza ile cezalandıracağı topluma niye öğüt veriyorsunuz? 

-Rabbinize karĢı bir mazeret olsun ve belki sakınırlar! diye cevap verdiler.. 

165. Kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında, kötülükten men edenleri kurtarıp, zalimleri fasıklık yapmaları 

sebebiyle çok kötü bir ceza ile yakaladık. 

166. Yasaklandıkları Ģeye baĢkaldırdıkları zaman, onlara:  

-Alçak maymunlar olun! dedik. 

167. Rabbin, onların üzerine kıyamet gününe dek kendilerini en kötü cezalandıracak kimseleri göndereceğini 

bildirmiĢti. Rabbinin ceza vermesi çok hızlıdır. O, bağıĢlayan, acıyandır da! 

168. Onları yeryüzünde topluluklara böldük. Salih olanları da vardır; olmayanları da! Onları belki dönerler 

diye iyilik ve kötülükle deneriz. 

169. Onların ardından, onları izleyen ve kitaba varis olan bir nesil geldi.  
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-Biz nasıl olsa bağıĢlanacağız, diyerek, bu dünyanın geçici malını alıyorlar. Yine ona benzer geçici bir Ģey 

kendilerine gelince onu da kabul ederlerdi. Öğrendikleri kitapta, onlardan „Allah hakkında doğru olandan 

baĢkasını söylememek‟ üzere „kitap andı‟ alınmamıĢ mıydı? Korunanlar için ahiret yurdu daha iyidir. Aklınızı 

kullanmıyor musunuz? 

170. Kitaba bağlı olanlar ve namaz kılanlara gelince biz, doğruların mükafatını zayi etmeyiz. 

171. Dağı onların üzerine kaldırmıĢtık. Sanki o gölgelik gibiydi. Öyle ki baĢlarına düĢeceğini zannettiler. Size 

verdiğimize kuvvetle sarılın. Onun içinde olanları aklınızda tutun ki korunabilesiniz! 

172.Rabbi, Ademoğullarının sırtlarından soylarını çıkardı ve onları kendilerine Ģahit tuttu.  

-Ben, sizin Rabbiniz değil miyim? dedi. Onlar:  

-ġüphesiz sen bizim Rabbimizsin, biz de Ģahidiz, dediler. Kıyamet günü, “Bizim bundan haberimiz yoktu” 

dersiniz diye... 

173. -Bizim atalarımız önceden Ģirk koĢmuĢlar. Biz de onlardan sonra gelen bir nesiliz. Batıla düĢenlerin 

yaptıklarından dolayı bizi helak mi edeceksin? dersiniz diye..  

174.Belki dönerler diye ayetleri iĢte böyle açıklıyoruz. 

175. Onlara, kendisine ayetlerimizi verdiğimiz, fakat onlardan sıyrılıp çıkan, Ģeytanın kendisine uydurduğu 

sapık azgınlardan olan kimsenin haberini oku! 

176. Dileseydik onu ayetlerimizle yükseltirdik. Fakat o yeryüzünü ebedi zannetti, heveslerine tabi oldu. onun 

misali, üzerine yürüsen de kendi haline bıraksan da dilini çıkartıp soluyan köpeğe benzer. 

Ayetlerimizi yalanlayan kavmin misali budur. Hikayeyi onlara anlat umulur ki düĢünürler. 

177. Ayetlerimizi yalanlayan ve böylece kendine zulmeden kavmin örneği ne kötü!  

178. Allah kimi doğru yola yöneltmiĢse/hidayet etmiĢse o hidayet bulmuĢtur. Kimi de sapıklıkta bırakmıĢsa, 

onlar mahvolanların ta kendisidir. 

179. Cinlerden ve insanlardan çoğunu cehennemlik kıldık. Çünkü onların kalpleri vardır. Onunla anlayıĢ 

göstermezler. Gözleri vardır, onunla görmezler, kulakları vardır, onunla iĢitmezler. Onlar hayvanlar gibidir, 

hatta onlardan da aĢağıdırlar. ĠĢte onlar gafillerdir. 

180. En güzel isimler Allah‟ındır. O‟na o isimleri ile dua edin. O‟nun isimleri konusunda sapanları bırakın. Onlar 

yaptıklarının cezasını göreceklerdir.  

181.Yarattıklarımızdan hakka yönelten ve onunla adaleti sağlayan bir toplum vardır. 

182. Ayetlerimizi yalanlayanları ise yavaĢ yavaĢ bilmedikleri bir yerden (sonuçlarına) yaklaĢtıracağız. 

183. Onlara süre veriyorum. Fakat benim tuzağım çetindir. 

184.ArkadaĢları (Muhammed) deli değildir. O ancak açıkça bir uyarıcıdır. Hiç düĢünmüyorlar mı? 

185. -Göklerin ve yerin yönetimine ve Allah‟ın yarattığı Ģeylere bakmıyor musunuz? Ecellerinizin yaklaĢmıĢ 

olması muhtemeldir. Bundan sonra hangi söze inanacaksınız?! 
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186. Allah kimi sapıklıkta bırakırsa onun bir rehberi yoktur. Onları azgınlıkları içerisinde ĢaĢkın bir halde 

bırakır.  

187. Sana (kıyamet) saatini soruyorlar. Onun vaktinin ne zaman geleceğinin. De ki: 

-Onun bilgisi Rabbimdedir. Onun vaktini O‟ndan baĢkası açıklayamaz. Göklere ve yere o saat ağır basar. 

Kıyamet ansızın gelir. Sanki sen biliyormuĢsun gibi sana soruyorlar. De ki: 

-Onu bilmek sadece Allah‟a mahsustur. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmez. 

188.De ki:  

-Benim kendim için bir fayda ve zarara Allah‟ın dilediği kadardan baĢka gücüm yetmez. Eğer ben, görülmeyeni 

bilseydim, iyilik yapmayı artırırdım ve bana bir kötülük de dokunmazdı. Ġnanan bir toplum için sadece uyarıcı 

ve müjdeciyim. 

189.Sizi tek bir kiĢiden yaratan ve kendisiyle huzur bulması için ondan eĢini var eden O‟dur. Ġnsan, eĢini 

bürüdüğü zaman hafif bir yük yüklenir. Onunla bir süre geçer. Yükü ağırlaĢınca Rab‟leri olan Allah‟a dua 

ederek:  

-Eğer bize sağlam bir çocuk verirsen sana Ģükredenlerden oluruz, derler. 

190. Onlara sağlam bir çocuk verince, kendilerine verdiği Ģey hakkında Allah‟a ortaklar tutarlar. Allah, 

onların ortak koĢtuklarından yücedir! 

191.Kendileri yaratılmıĢ olup; hiçbir Ģey yaratamayan Ģeyleri mi ortak koĢuyorlar? 

192. Kendilerine bile yardım edemeyenler, onlara hiç yardım edemezler. 

193. Onları doğru yola çağırsanız, size uymazlar. Onları çağırsanız da sussanız da sizin için birdir. 

194. Allah‟ı bırakıp da dua ettikleriniz sizin gibi kullardır. Eğer doğru söyleyenlerseniz onlara yalvarın da size 

cevap versinler! 

195. -Onların yürüyebilecek ayakları mı var; yoksa kendisiyle tutacakları elleri mi; yoksa görebilecek gözleri 

mi; yoksa iĢitebilecek kulakları mı var?!. De ki:  

-Ortak koĢtuklarınıza yalvarın sonra bana, göz açtırmayacağınız tuzaklarınızı kurun! 

196. -Benim velim, kitabı indiren Allah‟tır. 

197. O, doğru olanlara velilik eder. O‟ndan baĢka dua ettiklerinizin size yardım etmeye güçleri yetmez. Onlar 

kendilerine bile yardım edemezler. 

198. Onları doğru yola çağırsanız sizi iĢitmezler. Onları sana bakar görürsün fakat onlar görmezler. 

199. Af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden uzak dur! 

200. ġeytandan sana bir tahrik olursa, hemen Allah‟a sığın. Allah iĢiten ve bilendir. 

201. Takvalı olanlar kendilerine Ģeytanların bir grubu dokunduğunda, basiret sahibi oldukları zaman gerçeği 

düĢünürler. 

202. ġeytanların kardeĢleri onları azgınlığa sürüklemekten geri durmazlar. 
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203. Onlara bir ayet getirmediğin zaman:  

-Kendin bir ayet yapsaydın! derler. De ki: 

-Ben, ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım, bu, Rabbinizden gelen açık delillerdir. Ġnanan bir toplum 

için de yol gösterici ve rahmettir. 

204. Kur‟an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki merhamet edilesiniz. 

205. Rabbini içinden yalvararak ve sesini yükseltmeden, korkarak sabah akĢam zikret, gafillerden olma!  

206. Rabbinin yanındakiler de O‟na kulluk etmekten büyüklenmezler. O‟nu tesbih ederler. O‟na secde ederler. 

8. ENFAL SÛRESĠ 

 

(Enfal, “Ganimetler” anlamına gelmektedir. Adını Bedir SavaĢında elde edilen ganimetlerden bahseden 

ayetlerden almıĢtır. Medine‟de, hicretin 2. yılında Bedir SavaĢı‟nın cereyan ettiği günlerde nazil olmuĢtur. 75 

ayettir.) 

Rahman ve Rahim Allah‟ın Adıyla .. 

1. Sana ganimetleri soruyorlar. De ki:  

-Ganimetler, Allah‟a ve Elçisi'ne aittir. Allah‟tan korkun, aranızı düzeltin. Eğer mümin iseniz Allah‟a ve 

Elçisi'ne itaat ediniz. 

2. Müminler ancak, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, ayetleri kendilerine okununca imanları artan ve 

Rablerine tevekkül eden kimselerdir. 

Bunlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler.  

ĠĢte onlar, gerçek mümin olanlardır. Rab'leri katında onlar için dereceler, mağfiret ve cömertçe verilmiĢ 

rızıklar vardır.  

Rabbin seni hak uğrunda evinden çıkardığı zaman da; mü‟minlerden bir grup bundan hoĢlanmamıĢtı. 

6. Gerçek ortaya çıktıktan sonra bile, bu hususta sanki ölüme sürükleniyorlarmıĢ gibi seninle tartıĢıyorlardı.  

7. Oysa Allah, emirleriyle hakkın gerçekleĢmesini ve kafirlerin gücünün arkasını kesmek istiyordu. 

8. Günahkarların hoĢuna gitmese de hakkı ortaya koymak ve batılı da ortadan kaldırmak için.. 

9. Rabbinizden yardım dilemiĢtiniz de size: 

-Birbiri ardınca bin melek ile size yardım ulaĢtıracağız, diye cevap vermiĢti. 

10. Allah, bunu yalnızca bir müjde olması ve kalplerinizin yatıĢması için yaptı. Yardım yalnızca Allah 

katındadır. Çünkü Allah azizdir, Hakimdir. 

11. O zaman sizi kendisinden bir güven vermek için hafif bir uykuya daldırmıĢ ve üzerinize gökten onunla sizi 

temizlemek ve Ģeytanın pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi pekiĢtirmek ve ayaklarınızı sağlamlaĢtırmak için 

su indirmiĢti. 

12. O an Rabbin meleklere Ģöyle vahyediyordu: 
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-Ben sizinle bereberim, iman edenlere sebat verin! 

Ben kafirlerin kalbine korku salacağım. Siz de boyunlarını vurun, parmaklarını doğrayın! 

13. Bu, Allah‟a ve Elçisi‟ne muhalefet etmeleri dolayısıyladır. Kim, Allah‟a ve Elçisi‟ne muhalefet ederse, 

Ģüphesiz Allah‟ın cezası çok Ģiddetlidir.. 

14. ĠĢte size (azap) tadın onu! ve kafirlere bir de ateĢin azabı vardır. 

15. -Ey iman edenler, toplu bir halde kafirlerle karĢılaĢtığınız zaman, onlara arkanızı dönmeyin! 

16. “Kim o gün, savaĢmak için bir yana çekilmek ya da diğer bir gruba katılmak gibi durumlar haricinde 

arkasını dönerse Allah‟ın gazabına uğrar; onun barınağı cehennemdir. Orası ne kötü bir yerdir. 

17. (ĠĢte o gün) onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü. Attığında da sen atmadın fakat müminleri 

güzel bir imtihanla denemek için Allah attı. ġüphesiz Allah iĢitendir, bilendir. 

18. -ĠĢte siz ve kafirlerin tuzağını etkisiz kılan Allah!. 

19. Fetih istiyorsanız, size fetih gelmiĢtir. 

Eğer son verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer tekrar dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz 

kalabalık olsa bile size bir fayda vermeyecektir. Çünkü Allah, müminlerle beraberdir. 

20. -Ey iman edenler, Allah‟a ve Elçisi‟ne itaat edin! ĠĢitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin! 

21. Dinlemedikleri halde “iĢittik” diyenler gibi de olmayın!  

22. Allah‟a göre canlıların en kötüsü gerçeği dinlemeyen sağır ve dilsiz kimselerdir.  

23. Allah, onlarda bir hayır görseydi, elbette onlara bir anlayıĢ verirdi, iĢittirirdi. Onlara anlayıĢ verseydi 

bile, onlar yine de yüz çevirerek dönerlerdi..  

24. -Ey iman edenler!  

Size hayat verecek bir Ģeye çağırdığı zaman Allah‟a ve Elçisi‟ne cevap verin ve bilin ki Allah, kiĢi ile kalbi 

arasına nüfuz eder. ġüphesiz siz de O‟nun huzurunda toplanacaksınız..  

25. Ġçinizden yalnızca zalimlere eriĢmekle kalmayacak olan bir fitneden de korunun! Allah‟ın azabının çok 

Ģiddetli olduğunu bilin! 

26. Hatırlayın, bir zamanlar yeryüzünde az idiniz, güçsüzdünüz, insanların sizi esir alıp götürmesinden 

korkuyordunuz. Allah sizleri barındırdı, yardımıyla güçlendirdi, Ģükredesiniz diye sizi temiz ürünlerle 

rızıklandırdı. 

27. -Ey iman edenler! 

Allah‟a ve Elçisi‟ne hıyanet etmeyin, bile bile emanetlerinize de hıyanet etmeyin! 

28. Biliniz ki mallarınız ve evladınız bir imtihandır. Allah katında ise büyük mükafat vardır. 

29. -Ey iman edenler! 

Eğer Allah‟tan korkarsanız, O size iyiyi kötüden ayıracak bir kabiliyet verir. Ve sizin günahlarınızı örter. Sizi 

bağıĢlar. Allah son derece büyük lütuf sahibidir. 
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30. Kafirler seni hapsetmek, öldürmek veya sürgün etmek için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak 

kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en iyisidir. 

31. Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman „duyduk, istesek biz de bunun benzerini söyleyebiliriz. Bu sadece 

eskilerin masalları‟ dediler.  

32. “Ve Allah‟ım, eğer bu senin yanından gelmiĢ gerçekse baĢımıza gökten taĢ yağdır, yahut bize acı bir azap 

ver!” 

33. Sen onların arasındayken Allah onlara azap etmez. Aralarında bağıĢlanma dileyenler oldukça Allah onlara 

azap etmez.  

34. Onlar, Mescid-i Haram‟a girmeye engel olurken, yoksa onlara Allah ne diye azap etmesin?! Üstelik onun 

(Mescid-i Haram‟ın) sahipleri de değiller. Onun sahipleri yalnızca muttakilerdir. Fakat onların çokları bunu 

bilmez.  

35. Onların Ka‟be‟deki namazları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan baĢka bir Ģey değildir. Küfrünüzden dolayı 

azabı tadın!  

36. Küfre sapanlar mallarını Allah‟ın yolundan alıkoymak için harcarlar. Daha da harcayacaklardır. Sonra 

piĢman olacaklar ve yenilgiye uğrayacaklar. Kafir olanlar cehennemde toplanacaklardır!  

37. Allah, pis olanı temiz olandan ayıracak ve pis olanları birbiri üzerine yığıp hepsini bir araya toplayacak ve 

cehenneme atacaktır. ĠĢte onlar, hüsrana uğrayanlar onlardır!  

38. Kafir olanlara eğer vazgeçerlerse önceden yaptıklarının bağıĢlanacağını, fakat tekrar eskiye dönerlerse, 

öncekilere uygulanan kanunların gözleri önünde olduğunu söyle! 

39. Bir fitne kalmayıncaya ve tamamen Allah‟ın dini hakim oluncaya kadar onlarla savaĢın! Eğer fitneden 

vazgeçerlerse, Allah yaptıklarını görmektedir. 

40. Eğer yüz çevirirlerse, bilin ki, Allah sizin mevlanızdır. O ne güzel mevlâ ne güzel yardımcıdır! 

41. Eğer Allah‟a ve hakkın batıldan ayrıldığı, iki topluluğun karĢılaĢtığı gün kulumuza indirdiğimize iman 

ediyorsanız, bilin ki ele geçirdiğiniz ganimetlerden beĢte biri Allah‟ın, peygamberin, yakınların, yetimlerin, 

düĢkünlerin ve yolda kalmıĢlarındır. Allah‟ın her Ģeye gücü yeter.  

42. Siz vadiye en yakın, onlar da en uzak yamaçta idiler; kervan ise sizden daha aĢağıdaydı. (SavaĢ için) 

sözleĢseydiniz bile vakti tayinde ihtilaf ederdiniz. Fakat Allah, helak olan apaçık bir belge ile helak olsun; 

yaĢayan da apaçık bir belge ile hayat bulsun diye olacak iĢi yaptı. ġüphesiz Allah, iĢiten ve bilendir. 

43. Allah, onları sana uykunda az gösteriyordu. Çok göstermiĢ olsaydı, yılacak ve bu hususta çekiĢmeye 

baĢlayacaktınız. Fakat Allah sizi kurtardı. Çünkü O kalplerde olanı bilendir. 

44. KarĢılaĢtığınızda olacak iĢi gerçekleĢtirmek için Allah, onları sizin gözlerinizde az gösteriyor; sizi de 

onların gözlerinde azaltıyordu. ĠĢler dönüp Allah‟a varır. 

45. Ey iman edenler!  

Bir toplulukla karĢılaĢtığınızda dayanın; baĢarıya ulaĢmak için Allah‟ı çok anın! 
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46. Allah‟a ve Resulüne itaat edin; çekiĢmeyin, yoksa korkar, baĢarısızlığa düĢer ve gücünüz gider. Sabredin! 

Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. 

47. Yurtlarından böbürlenerek, insanlara gösteriĢ yaparak çıkan ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın! 

Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuĢatmıĢtır. 

48. ġeytan onların (müĢriklerin) yaptıklarını kendilerine süslü göstererek Ģöyle dedi: 

-Size bugün hiç kimse galip gelemez. Nitekim ben de sizin yardımcınızım. 

Ġki ordu karĢılaĢınca da:  

-Ben sizden uzağım, ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Ģüphesiz Allah‟tan korkarım, Allah‟ın azabı 

Ģiddetlidir, diyerek arkasını dönüp kaçtı.  

49. Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar: 

-Müslümanları dinleri aldattı, diyorlardı. Oysa kim Allah‟a güvenirse bilmelidir ki Allah güçlüdür, hakimdir. 

50. Görseydin o inkar edenleri melekler, kafir olanların yüzlerine ve sırtlarına vurarak: (ġöyle diyorlardı) 

-Yakıcı azabı tadın. 

51. Bu kendi ellerinizle yaptığınızın karĢılığıdır diyerek canlarını alırken bir görseydin! Allah, kullarına 

zulmedici değildir. 

52. Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin gidiĢatı gibi onlar, Allah‟ın ayetlerini yalanladılar da Allah da, 

onları günahları sebebiyle yok etti. Allah, güçlüdür, cezası Ģiddetlidir. 

53. Bu, bir toplum kendi nefsinde olanı değiĢtirmedikçe, Allah‟ın o topluma bahĢettiği nimeti değiĢtirici 

olmadığı içindir. Allah, iĢitendir, bilendir.. 

54. Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin gidiĢatı gibi, Rab‟lerinin ayetlerini yalanladılar, biz de onları 

günahları sebebiyle helak ettik. Firavun hanedanını suda boğduk. Hepsi de zalim idi. 

55. Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü küfredenlerdir. artık onlar iman etmezler. 

56. AntlaĢma yaptığın kimseler, sonra her defasında hiç çekinmeden bunu bozarlar. 

57. SavaĢta onları yakalarsan darmadağın et ki arkalarındakilere ibret olsun!  

58. Eğer bir topluluğun hıyanetinden korkarsan onlarla yapılan antlaĢmayı kendilerine at. Çünkü Allah hainleri 

sevmez. 

59. O kafirler asla üstün geldiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar (sizi) aciz bırakamazlar. 

60. Siz de onlara karĢı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaĢ atları hazırlayın ki bununla Allah‟ın 

düĢmanlarını, sizin düĢmanlarınızı ve sizin bilmeyip Allah‟ın bildiği bundan baĢka düĢmanları korkutasınız. 

Allah yolunda sarfettiğiniz her Ģey size hiç bir haksızlık yapılmadan ödenecektir. 

61. Eğer barıĢa yanaĢırlarsa sen de yanaĢ ve Allah‟a güven. ġüphesiz O iĢiten ve bilendir. 

62. Seni aldatmak isterlerse, Ģüphesiz Allah sana yeter. O, yardımıyla seni ve müminleri güçlendirir. 
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63. Kalplerinizin arasını birleĢtirdi. Eğer yeryüzünde olan her Ģeyi sarfetseydin bile onların kalplerini 

birleĢtiremezdin. Fakat Allah, onların arasını birleĢtirmiĢtir. ġüphesiz O güçlüdür, hakimdir.  

64. -Ey Peygamber! Allah‟ın yardımı sana ve sana uyan müminlere yeter. 

65. -Ey Peygamber! Müminleri savaĢ için hırslandır. Sizin sabırlı yirmi kiĢiniz onlardan iki yüz kiĢiyi yener. 

Sizin yüz kiĢiniz kafirlerden bin kiĢiyi yener. Çünkü onlar anlayıĢsız bir toplumdur. 

66. ġimdi Allah, yükünüzü hafifletti ve içinizdeki zayıfları bilmektedir. Bu sebeple sizden sabırlı yüz kiĢi iki 

yüz kiĢiye galip gelir. Sizden bin kiĢi olursa Allah‟ın izni ile iki bin kiĢiye galip gelir. Allah sabredenlerle 

beraberdir. 

67. Yeryüzünde savaĢırken, düĢmanı yere sermeden esir alma hiç bir peygambere yaraĢmaz! Geçici dünya 

malını istiyorsunuz. Oysa Allah, ahireti kazanmanızı ister. Allah güçlüdür, hakimdir. 

68. Daha önce Allah‟tan verilmiĢ bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan dolayı size büyük bir azap dokunurdu. 

69. Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helal olarak yiyin; Allah‟tan korkun, Ģüphesiz Allah, bağıĢlayan ve 

merhamet edendir. 

70. -Ey Peygamber, elinizde bulunan esirlere: 

-Allah kalbinizde bir iyilik bulursa, size sizden alınanın daha hayırlısını verir. Sizi bağıĢlar, Allah 

bağıĢlayandır, merhamet edendir, de! 

71. Esirler sana ihanet etmek isterlerse, onlar daha önce Allah‟a da hainlik etmiĢlerdi. Allah sana, onlara 

karĢı imkan verdi. Allah bilendir, hakimdir. 

72. Ġman eden, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat eden ve (muhacirleri) barındırıp, 

onlara yardım edenler. ĠĢte onlar birbirlerinin velisidir. Ġman edip de hicret etmeyenler, onlar hicret edene 

kadar hiç bir velayetiniz yoktur. Fakat din hususunda sizden yardım isterlerse onlara -aranızda anlaĢma olan 

toplumdan baĢkasına karĢı- yardım etmeniz gerekir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. 

73. Kafir olanlar birbirlerinin velisidir. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat 

olur. 

74. Ġman edip, hicret eden, Allah yolunda cihat eden, barındıran ve yardım edenler, iĢte onlar gerçek 

müminlerdir. Onlara bağıĢ ve bol rızıklar vardır. 

75. Sonra iman eden, hicret eden ve sizin yanınızda cihat edenler, onlar da sizdendir. Akraba, Allah‟ın 

kitabında birbirlerine daha yakındır. Allah, Ģüphesiz her Ģeyi bilendir.  

9. TEVBE SÛRESĠ 

 

(Medine‟de, Mekke‟nin fethinden sonra nazil olmuĢtur. Sûre, besmelesiz baĢlayan Kur'an'daki tek sûredir. 

129 ayettir. Bu sûrenin baĢında Besmele yer almaz. BaĢında besmele yer almayan tek sûredir.) 

 

1. Allah‟tan ve peygamberinden kendileriyle antlaĢma yaptığınız müĢriklere uyarıdır. 
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2. Yeryüzünde dört ay daha dolaĢabilirsiniz. Allah‟tan kaçıp kurtulamayacağınızı, Allah‟ın kafirleri rezil 

edeceğini bilin! 

3. Allah ve Resulü‟nden en büyük hac gününde insanlara bir duyurudur ki Allah ve Resulü müĢriklerden 

uzaktır. Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Yüz çevirirseniz bilin ki Allah‟tan kaçamazsınız. 

Kafirlere acı veren azabı müjdele! 

4. Yalnız antlaĢma hükümlerinde size karĢı bir eksiklik yapmayan ve aleyhinize kimseye yardım etmeyen 

müĢriklerle yaptığınız antlaĢmaya sonuna kadar riayet edin. Allah muttakileri sever. 

5. Haram aylar çıkınca, müĢrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayıp hapsedin; her gözetleme 

yerinde onları bekleyin. Eğer tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Doğrusu 

Allah, bağıĢlar ve merhamet eder. 

6. Eğer müĢriklerden birisi sana sığınırsa, onu güvene al, ta ki Allah‟ın sözünü iĢitsin. Sonra onu güven içinde 

olacağı bir yere ulaĢtır. Çünkü onlar bilmeyen bir toplumdur.  

7. Mescid-i Haram‟ın yanında antlaĢtıklarınızın dıĢında, müĢriklerin nasıl Allah katında ve resulü yanında bir 

antlaĢmaları olabilir. (Bununla beraber) size doğru davrandıkça siz de onlara doğru davranın. Allah sakınanları 

sever. 

8. Nasıl antlaĢmaları olabilir ki, galip gelselerdi size karĢı ne yakınlık, ne de antlaĢmaya sadakat 

gösterirlerdi. Kalpleriyle istememelerine rağmen dilleriyle sizi hoĢnut etmek istiyorlar. Onların çoğu fasıktır. 

9. Allah‟ın ayetlerini az bir değere değiĢip, insanları O‟nun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları gerçekten 

ne kötüdür! 

10. Onlar, bir mümin hakkında akrabalık da antlaĢma da gözetmezler. ĠĢte onlar taĢkınlık edenlerdir. 

11. Eğer tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse, sizin din kardeĢiniz olurlar. Bilen kimseler için ayetleri 

iyice açıklıyoruz. 

12. Eğer antlaĢmalarından sonra yeminlerini bozar ve dininize dil uzatırlarsa, o zaman küfrün elebaĢları ile 

savaĢın. Çünkü onların yeminleri boĢtur. Belki vazgeçerler. 

13. Yeminlerini bozan, peygamberi sürgüne göndermeye azmeden ve savaĢa evvela kendileri baĢlayan bir 

toplumla savaĢmanız gerekmez mi? Onlardan korkar mısınız? Eğer mümin iseniz kendisinden korkulmaya Allah 

daha layıktır. 

14. Onlarla savaĢın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, rezil etsin. ve sizi üstün getirerek mümin bir 

toplumun gönüllerine Ģifa versin.  

15. Kalplerinizdeki korkuyu gidersin. Allah, dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah, bilendir, hakimdir. 

16. Allah, içinizden cihad edenleri; Allah‟tan, peygamberinden ve müminlerden baĢkasını sırdaĢ edinmeyenleri 

ortaya çıkarmadan sizi bırakacak mı zannettiniz? Allah iĢlediklerinizden haberdardır.  

17. MüĢrikler, üzerlerindeki kafirliğe Ģahit olup dururlarken Allah‟ın mescitlerini onarmaları yakıĢık almaz. 

Onların yaptıkları iĢler boĢa gitmiĢtir. Cehennemde temelli kalacaklardır. 
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18. Allah‟ın mescitlerini sadece Allah‟a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve Allah‟tan 

baĢkasından korkmayanlar onarabilir. ĠĢte onların doğru yolda olanlardan olmaları ümit edilir. 

19. Hacca gelenlere su vermeyi, mescidi Haram‟ı onarmayı; Allah‟a ve ahiret gününe iman edenle ve Allah 

yolunda cihad edenle bir mi tutuyorsunuz? Allah katında bir değildir. Allah zalim toplumu doğru yola 

çıkarmaz. 

20. Ġman eden, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselere Allah katında en 

büyük dereceler vardır. ĠĢte kurtulanlar onlardır. 

21-22. Rab‟leri onlara katından bir rahmet hoĢnutluk ve içinde tükenmez nimetler bulunan, içlerinde ebedi ve 

sürekli kalacakları cennetleri müjdeler! Doğrusu büyük mükafat Allah katındadır.  

23. -Ey Ġman edenler!  

Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeĢlerinizi veli edinmeyin. Sizden kim onları veli 

edinirse , ĠĢte onlar kendilerine yazık edenlerdir. 

24. De ki:  

-Babalarınız, oğullarınız, kardeĢleriniz, eĢleriniz, akrabalarınız, elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden 

korktuğunuz ticaret, hoĢunuza giden konutlar size Allah‟tan, Resulünden ve O‟nun yolunda cihaddan daha 

sevgili ise Allah‟ın (azap) emri gelene kadar bekleyin! Allah fasık topluma yol göstermez. 

25. Andolsun ki, Allah size bir çok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlenderdiği fakat bir fayda sağlamadığı, 

yeryüzünün geniĢ olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım 

etmiĢti. 

26. Bozgundan sonra Allah, peygamberine ve müminlere güven indirdi ve görmediğiniz askerler indirerek 

kafirleri cezalandırdı. Kafirlerin cezası budur. 

27. Allah, bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağıĢlayan, merhamet edendir. 

28. Ey Ġman edenler!  

Doğrusu müĢrikler pistir. Bu sebeple bu yıldan sonra Mescid-i Haram‟a yaklaĢmasınlar. Eğer fakirlikten 

korkuyorsanız, dilerse Allah sizi bol nimeti ile zenginleĢtirecektir. ġüphesiz Allah bilendir, hakimdir. 

29. Kitap verilenlerden, Allah‟a, ahiret gününe iman etmeyen, Allah‟ın ve resulünün haram kıldığı Ģeyleri 

haram kabul etmeyip, hak dini din edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar 

savaĢın! 

30. Yahudiler:  

-Uzeyir Allah‟ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da „Mesih Allah‟ın oğludur.‟ dediler. Bu daha önce kafir 

olanların sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözdür. Allah onları kahretsin, nasıl da uyduruyorlar! 

31. Onlar, Allah‟tan baĢka alimlerini, din adamlarını ve Meryemoğlu Mesih‟i de rabler olarak kabul ettiler. 

Oysa tek ilahtan baĢkasına kulluk etmemekle emrolunmuĢlardı. Ondan baĢka ilah yoktur. Allah koĢtukları 

Ģirkten uzaktır.  

32. Allah‟ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.  
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33. MüĢriklerin hoĢuna gitmese de, dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere resulünü kılavuz ve hak din ile 

gönderen Allah‟tır!  

34. -Ey Ġman edenler!  

Alimler ve din adamlarının çoğu, insanların mallarını haksız olarak yerler ve Allah‟ın yolundan alıkorlar. Altın 

ve gümüĢü biriktirip de Allah yolunda sarfetmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdele! 

35. Bunlar cehennem ateĢinde kızdırıldığı gün, alınları, böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak, „bu kendiniz 

için biriktirdiğinizdir; biriktirdiğinizi tadın!‟ denecektir. 

36. Allah‟ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü 

haram aylardır. Bu dosdoğru bir dindir. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat sizinle topyekün savaĢan 

müĢriklerle de topyekün savaĢın! Allah‟ın muttakilerin yanında olduğunu bilin. 

37. Saptırmak için haram ayların yerlerini değiĢtirip, geciktirmek küfürde ileri gitmektir. Kafir olanlar, 

Allah‟ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için onu bir yıl haram bir yıl helal sayıyorlar. Böylece Allah‟ın 

haram kıldığını helal kılıyorlar. Kötü hareketleri kendilerine güzel görünüyor. Allah kafir toplumu doğru yola 

çıkarmaz. 

38. -Ey Ġman edenler!  

Size ne oluyor da „Allah yolunda savaĢa çıkın!‟ dendiği zaman yere çöküp kaldınız? Ahireti bırakıp dünya 

hayatına mı razı oldunuz? Oysa dünya hayatının geçimi ahirete göre çok az bir Ģeydir. 

39. Eğer savaĢa çıkmazsanız, Allah size can yakıcı bir azabla cezalandırır ve yerinize de baĢka bir toplum 

getirir. O‟na herhangi bir zarar da veremezsiniz. Allah‟ın her Ģeye gücü yeter. 

40. O‟na yardım etmezseniz, bilin ki kafirler O‟nu Mekke‟den çıkardıklarında mağarada bulunan iki kiĢiden 

biri olarak Allah O‟na yardım etmiĢti. ArkadaĢına:  

-Üzülme, Allah bizimle beraberdir, diyordu. Allah, O‟na güven vermiĢ ve O‟nu görmediğiniz askerlerle 

desteklemiĢtir. Kafirlerin sözünü alçaltmıĢtır. Allah sözü en yücedir. Allah güçlüdür, hakimdir. 

41. Gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak hep birlikte savaĢa çıkın! Mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihad 

edin! Eğer bilirseniz bu sizin için daha iyidir.  

42. Kolay bir kazanç, normal bir yolculuk olsaydı sana uyarlardı. Fakat, meĢakkat onlara uzak geldi. „Gücümüz 

yetseydi sizinle beraber çıkardık.‟ diye Allah‟a yemin edeceklerdir. Kendilerini helak ediyorlar. Allah, 

gerçekten onların yalancı olduğunu biliyor. 

43. Allah seni affetsin, niçin doğrular sana belli olup, yalancıları tanımadan onlara izin verdin?! 

44. Allah‟a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad etmek istedikleri için senden izin 

istemezler. Allah, muttakileri bilir. 

45. Ancak Allah‟a ve ahiret gününe iman etmeyen, kalpleri Ģüpheye düĢüp, Ģüphelerinde bocalayan kimseler 

senden izin isterler. 

46. Eger savaĢa çıkmak isteselerdi bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah, davranıĢlarını çirkin gördü de onları 

alıkoydu. „Acizlerle beraber oturun.!‟ denildi. 
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47. Aranızda savaĢa çıkmıĢ olsalardı, ancak sizi bozmaya çalıĢırlar ve fitneye düĢürmek için aranıza 

sokulurlardı. Ġçinizde onlara kulak kabartanlar vardır. Allah zalimleri bilendir.  

48. Daha önce de fitne koparmak istemiĢlerdi. Sana karĢı bir takım iĢler çeviriyorlardı. Sonunda hak geldi, 

onların istememesine rağmen Allah‟ın emri üstün oldu.  

49. Onlardan: 

-Bana izin ver, beni fitneye düĢürme, diyenler vardır. Haberiniz olsun ki onlar zaten fitne çukuruna 

düĢmüĢlerdir. Cehennem ise o kafirleri çepeçevre kuĢatacaktır.  

50. Sana bir iyilik gelirse onlar fenalık geçirirler. Sana bir musibet gelirse „Biz tedbirimizi önceden aldık.” 

deyip sevinerek dönüp giderler. 

51. De ki:  

-Allah‟ın bize yazdığından baĢkası baĢımaza gelmez. O, bizim mevlamızdır.‟ Müminler Allah‟a güvenip, 

dayansınlar! 

52. De ki: 

-Bize iki iyiden baĢka bir Ģeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz, Allah‟ın kendi katından veya bizim 

elimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Bekleyin siz, biz de sizinle bekleyenleriz! 

53. De ki:  

-Ġstekli veya isteksiz olarak infak edin, nasıl olsa kabul edilmeyecektir. Siz, Ģüphesiz fasık bir topluluksunuz.  

54. Verdiklerinin kabul olunmasına engel olan, Allah‟ı ve resulünü inkar etmeleri, namaza tembel tembel 

gelmeleri ve istemeyerek vermeleridir. 

55. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin, Allah bunlarla onları dünya hayatında cezalandırmak 

istiyor. Ve onların canları kafir olarak çıkar. 

56. Onlar, sizden olduklarına dair Allah‟a yemin ederler. Onlar sizden değillerdir. Aksine onlar korkak bir 

toplumdur. 

57. Bir sığınak, mağara veya girecek bir delik bulsalar kaçarak oraya yönelirler. 

58. Onlardan sadakalar konusunda sana dil uzatanlar vardır. Onlara verilirse hoĢnut olurlar; verilmezse 

hemen öfkeleniverirler. 

59. Eğer onlar, Allah ve Peygamberin kendilerine verdiğinden hoĢnut olup: „Allah bize yeter, Allah bize bol 

nimetinden verecektir. Resulü de.‟ deselerdi, daha hayırlı olurdu. 

60. Sadakalar, Allah‟tan bir farz olarak fakirler, düĢkünler, onu toplayan memurlar, kalpleri (Ġslam‟a) 

ısındırılanlar, köle ve esirler, borçlular, Allah yolunda ve yolda kalanlar içindir. Allah alimdir, hakimdir. 

61. Onların içinde:  

-O, her Ģeye kulak veriyor, diyerek onu (Peygamberi) üzenler vardır. De ki: „O, Allah‟a iman eden ve 

müminlere inanan, sizin için hayırlı olan, içinizden iman edenlere rahmet olan bir kulaktır.‟ Allah‟ın Resulü‟nü 

üzenlere can yakıcı bir azap vardır. 
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62. Sizi hoĢnut etmek için Allah‟a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah‟ı ve resulünü hoĢnut etmeleri daha 

gereklidir.  

63. Allah‟a ve Resulüne karĢı isyan edene içinde ebedi kalacağı cehennemin olduğunu bilmiyorlar mı? ĠĢte 

büyük rezillik budur. 

64. Münafıklar kendileri hakkında kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir sûrenin indirileceğinden 

çekiniyorlar. De ki: “Alay edin bakalım, Allah, çekindiğiniz Ģeyi ortaya çıkaracaktır”. 

65. Onlara soracak olursan, „Sadece biz eğlenip oynuyorduk.‟ diyecekler. De ki: „Allah ile ayetleriyle ve 

Peygamberiyle mi eğleniyordunuz? 

66. Özür beyan etmeyin. Ġnandıktan sonra inkar ettiniz. Ġçinizden bir kısmınızı bağıĢlasak bile; suçlu 

oldukları için bir kısmınızı cezalandıracağız. 

67. Münafık erkekler ve kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emrederler; iyiliğe engel olurlar. Elleri de 

sıkıdır. Allah‟ı unuttular. Allah da onları unuttu. Gerçekten münafıklar, fasıktırlar. 

68. Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve tüm kafirlere içinde ebedi kalacakları cehennemi vaat 

etti. Bu onlara yeter. Allah, onları lanetlemiĢtir. Onlara kalıcı bir azap vardır. 

69. Sizden daha kuvvetli malları ve evlatları daha çok olanlar gibi... Nasipleri kadar yaĢadılar. Siz, öncekilerin 

nasiplerinden istifade ettikleri gibi siz de nasibinize düĢenden yararlandınız. Onların daldıkları gibi siz de 

daldınız. ĠĢte bunlar dünyada ve ahirette yaptıkları boĢa gidenlerdir. ĠĢte bunlar mahvolanlardır. 

70. Onlara, kendilerinden önce geçen Nuh, Ad, Semûd kavimlerinin, Ġbrahim kavminin, Medyen ve alt üst 

olmuĢ Ģehirlerin halklarının haberleri gelmedi mi? Resulleri onlara belgeler getirmiĢlerdi. Allah, onlara 

zulmetmemiĢ fakat onlar, kendi kendilerine zulmetmiĢlerdi. 

71. Mümin erkekler ve mümin kadınlar bir birlerinin velileridir. Ġyiliği emrederler; kötülüğe engel olurlar. 

Namaz kılarlar, zekat verirler. Allah‟a ve Resulüne itaat ederler. ĠĢte bunlara Allah rahmet edecektir. Allah 

Ģüphesiz güçlüdür, hakimdir. 

72. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, temelli kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler, Adn 

cennetlerinde hoĢ meskenler vaat etmiĢtir. Allah‟ın hoĢnutluğu ise en büyük Ģeydir. ĠĢte büyük kurtuluĢ 

budur. 

73. -Ey Nebi, Kafirlerle ve münafıklarla cihad et, onlara sert davran! Barınakları cehennemdir. Ne kötü 

dönüĢ yeri!  

74. Müslüman olduktan sonra küfre düĢüp kesinlikle küfür sözünü söylemiĢlerken, söylemedik diye Allah‟a 

yemin ettiler. BaĢaramayacakları bir Ģeye giriĢtiler. Allah ve Resulü onları Allah‟ın bol nimetinden 

zenginleĢtirdiği için intikam almaya yeltendiler. Eğer tevbe ederlerse kendileri için iyi olur. Eğer yüz 

çevirirlerse Allah onları dünya ve ahirette acı veren bir azapla cezalandırır. Onlar için yeryüzünde bir veli ve 

yardımcı da yoktur. 

75. Ġçlerinde „Allah bize bol nimetinden verirse, kesinlikle sadaka vereceğiz ve doğru kimselerden olacağız.‟ 

diye O‟na and verenler vardır. 

76. Allah onlara bol nimetinden verince, cimrilik ettiler. Zaten onlar dönektir.  
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77. Allah‟a verdikleri sözden caydıkları ve yalancı oldukları için, O‟nunla karĢılaĢacakları güne kadar Allah 

onların kalplerinde bir nifak ile cezalandırdı. 

78. Allah‟ın onların sırlarını ve gizli toplantılarını bildiğini bilmiyorlar mı? Allah gaybları çok iyi bilendir. 

79. Sadaka vermekle gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden geldiği kadar verebilenlerle 

alay eden kimselere bu davranıĢlarının cezasını Allah verir. Onları can yakıcı bir azap vardır.  

80. Onlar için ister bağıĢlanma dile ister dileme, Onlar için yetmiĢ kere bağıĢlanma dilesen bile Allah onları 

bağıĢlamayacaktır. Bu onların Allah‟a ve Resulü‟ne nankörlük etmelerinden dolayıdır. Allah fasık topluluğa yol 

göstermez. 

81. Allah'ın Elçisinin aksine geri kalanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla 

cihat hoĢlarına gitmedi de „sıcakta savaĢa çıkmayın!‟ dediler. De ki:  

-Cehennem ateĢi daha sıcaktır.‟ KeĢke anlayabilselerdi. 

82. Yaptıklarının cezası olarak az gülsünler çok ağlasınlar. 

83. Allah seni geri döndürüp, onlardan bir toplulukla karĢılaĢtırdığı zaman, senden savaĢa çıkmak için izin 

isterlerse de ki: 

-Benimle asla çıkamayacaksınız. Benim yanımda hiç bir düĢmanla savaĢamayacaksınız. Çünkü siz baĢtan oturup 

kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun! 

84. Onlardan ölen kimsenin namazını sakın kılma, mezarı baĢında da durma! Çünkü onlar Allah‟a ve Resulü‟ne 

nankörlük ettiler ve fasık olarak öldüler. 

85. Malları ve evlatları seni imrendirmesin, Allah bunlarla onları dünyada cezalandırmak istiyor. Onların canı 

kafir olarak zorlukla çıkar. 

86. Allah‟a iman edin ve O‟nun Resulü‟nün yanında cihad edin! diye bir sûre indirilse; onlardan gücü yetenler: 

„Bizi bırak, oturanlarla beraber olalım!‟ diyerek senden izin isterler. 

87. Geri kalan aciz kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Kalpleri kapanmıĢtır. Bu yüzden anlamazlar. 

88. Fakat, Resul ve O‟nunla birlikte iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. ĠĢte iyilik onlarındır. 

ĠĢte kurtuluĢa erenler onlardır. 

89. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıĢtır. ĠĢte bu büyük 

zaferdir. 

90. Bedevilerden özür beyan eden kimseler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah‟a ve Resulü‟ne yalan 

söyleyenler öte oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara acı bir azap dokunacaktır. 

91. Güçsüzlere, hastalara ve sarfedecek bir Ģeyi bulunmayanlara, Allah ve Resulü‟ne bağlı kaldıkları müddetçe 

sorumluluk yoktur. Ġyilik edenlere karĢı bir yol yoktur. Allah bağıĢlayandır, merhamet edendir. 

92. Binek vermen için sana geldiklerinde: 

-Size binek bulamıyorum, dediğin zaman, sarfedecek bir Ģey bulamadıkları için üzüntülerinden gözleri yaĢ 

dökerek geri dönenlere bir sorumluluk yoktur. 
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93. Sorumluluk ancak, zengin oldukları halde senden izin isteyen, geride kalanlarla beraber bulunmaya razı 

olanlara ve Allah, kalplerini mühürlemiĢ olduğu için anlamayanlaradır.  

94. Geri döndüğünüzde size özür beyan ederler. De ki:  

-Özür beyan etmeyin, size inanmayacağız. Allah haberlerinizi bize bildirmiĢtir. Allah da yaptıklarınızı 

görecektir, Resulü de. Sonra gaybı ve görünenleri bilene döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber 

verecektir. 

95. Döndüğünüzde onlara iliĢmemeniz için Allah‟a yemin edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin. Onlar pistir. 

Kazandıklarının karĢılığı olarak barınakları cehennemdir. 

96. Kendilerinden hoĢnut olasınız diye size yemin ederler. Siz onlardan hoĢnut olsanız bile Allah fasık 

topluluktan hoĢnut olmaz. 

97. Bedevilerin küfür ve nifakları daha ileridir. Allah‟ın Resulüne indirdiğinin sınırlarını bilmemek onlara daha 

uygundur. Allah alimdir, hakimdir. 

98. Bedevilerden yaptıkları infakı zarar sayanlar ve hezimete uğramanızı bekleyenler vardır. Onlar hezimete 

uğrayacak olanlardır. Allah iĢitendir, bilendir. 

99. Bedevilerden, Allah‟a ve ahiret gününe iman edin, infak ettiğini Allah katında yakınlık vesilesi ve resulün 

duasını almak için yapanlar vardır. Dikkat eden, iĢte yakınlık onlar içindir. Allah onları rahmetine dahil 

edecektir. Allah bağıĢlayan, merhamet edendir. 

100. Muhacir, Ensar ve onlara iyi yolda tabi olanlardan ilk önce koĢanlardan Allah hoĢnut olmuĢtur. Onlar da 

Allah‟tan hoĢnut olmuĢlardır. Allah onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler 

hazırlamıĢtır. ĠĢte en büyük mutluluk budur. 

101. Çevrenizdeki bedevi ve münafıklardan ve Medine halkından sizin bilmediğiniz nifakta direnen kimseler 

vardır. Biz onları biliyoruz. Onlara iki kere azap vereceğiz. Sonra da büyük bir azaba uğrayacaklar. 

102. Geri kalanlar günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi iĢi kötüsüyle karıĢtırdılar. Allah‟ın onların tevbesini 

kabul etmesi umulur.ġüphesiz Allah bağıĢlayandır, merhametlidir.  

103. Mallarının bir kısmını kendilerini temizleyip, arındıracak sadaka olarak al, ve onlar için dua et. Senin 

duan, onlar için bir huzurdur. Allah iĢitendir, bilendir. 

104. Allah‟ın kullarının tevbesini kabul ettiğini, sadakalar aldığını ve Allah‟ın tevbeleri, her zaman kabul eden 

ve merhametli olduğunu bilmiyorlar mı? 

105. De ki:  

-Ġstediğinizi yapın, Allah yaptıklarınızı görecektir. Resulü ve müminler de yaptığınızı görecektir. Görülmeyeni 

ve görüleni bilen Allah‟a döndürüleceksiniz. 

106. Bir kısmı da Allah‟ın emrine kalmıĢtır. Allah onlara ya azap eder; ya da tevbelerini kabul eder. O, alimdir, 

hakimdir. 
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107. Zarar vermek, inkar etmek, müminler arasında tefrika çıkarmak, Allah ve Resulü‟ne karĢı daha önce 

savaĢanlara gözcülük yapmak üzere bir mescit yapan kimseler: „Biz, yalnızca iyilik yapmak istedik.‟ diye yemin 

ederler. Onların kesinlikle yalancı olduklarına Allah Ģahitlik eder. 

108. O mescide hiç girme, ilk günden takva üzerinde bina edilen mescit içinde bulunmaya daha layıktır. Orada 

arınmayı arzulayan insanlar vardır. Allah, arınanları sever.  

109. Binasını, Allah‟tan korkma ve O‟nun rızası üzerine kuran kimse mi hayırlıdır; yoksa, binasını, kaymak 

üzere olan bir uçurum kenarına yapıp da onunla beraber cehennem ateĢine yuvarlanan kimse mi? Allah zalim 

topluma yol göstermez.  

110. Onların kalplerinde kurduğu bina, kalpleri paramparça olana kadar bir nifak olacaktır. Allah alimdir, 

hakimdir. 

111. Allah, müminlerden canlarını ve mallarını cennet karĢılığında satın almıĢtır. (onlar) Allah yolunda 

savaĢarak öldürürler ve öldürülürler. Bu, Tevrat‟ta, Ġncil‟de ve Kur‟an‟da verilen gerçek bir vaaddir. Verdiği 

sözü Allah‟tan daha çok tutan kim vardır? Öyleyse O‟nunla yaptığınız alıĢ veriĢe sevinin. Bu en büyük 

baĢarıdır. 

112. Allah‟a tevbe eden, kulluk eden, hamd eden, seyahat eden, boyun eğen, secde eden, iyilikleri emreden, 

kötülükleri yasaklayan, Allah‟ın yasalarını koruyan müminleri müjdele!  

113. Cehennemlik oldukları anlaĢıldıktan sonra, akraba bile olsalar müĢrikler için bağıĢlanma dilemek 

Peygambere ve iman edenlere yaraĢmaz.  

114. Ġbrahim‟in babası için bağıĢlanma dilemesi, sadece ona verdiği bir sözden dolayı idi. Allah‟ın düĢmanı 

olduğunu kesin olarak anlayınca ondan uzaklaĢtı. Ġbrahim gerçekten çok içli ve yumuĢak kalpli idi.  

115. Allah, bir topluma hidayet verdikten sonra, onlara sakınılmaları gereken Ģeyleri açıklamadan, onları 

sapıklıkta bırakmaz. ġüphesiz ki Allah, her Ģeyi bilendir.  

116. Göklerin ve yerin hükümranlığı elbette Allah‟ındır. Dirilten ve öldüren O‟dur. Sizin Allah‟tan baĢka bir 

veliniz ve yardımcınız yoktur.  

117. Allah, Peygamberin, muhacirin, ensarın; sıkıntılı bir zamanda bir kısmının kalpleri kaymak üzere iken 

Peygambere uyan kimselerin tevbelerini kabul etti. Tevbelerini, onlara karĢı Ģefkatli ve merhametli olduğu 

için kabul etmiĢtir.  

118. Bütün geniĢliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelip, canları çıkacak gibi oldu. Allah‟tan baĢka bir 

sığınak olmadığını anladılar. Tevbe ettikleri için Allah, onların tevbesini kabul etti ġüphesiz tevbeleri kabul 

eden ve merhamet eden O‟dur. 

119. Ey Ġman edenler!  

Allah‟tan korkun ve doğrularla beraber olun! 

120. Medine halkına ve çevrelerinde bulunan bedevilere Resulullah‟tan geri kalmaları ve kendilerini O‟na 

tercih etmeleri yaraĢmaz. Bu, onların Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa ve kafirleri kızdıracak bir 

yere ayak basmaları ve düĢmana karĢı zafer kazanmaları karĢılığında, onların doğru bir iĢ yaptıklarının 

yazıldığı içindir. ġüphesiz Allah, iyilik yapanların ecrini zayi etmez. 
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121. Allah tarafından yaptıklarının karĢılığı olarak en güzel Ģekilde ödüllendirilmek için, az ve çok infakta 

bulundukları her Ģey, yürüdükleri her yol onlar için yazılmıĢtır. 

122. Müminlerin toptan savaĢa çıkmaları gerekmez. Her topluluktan bir grubun dinde derinleĢmek ve 

kavimleri geri döndüklerinde onları uyarmak ve sakındırmak için savaĢa gitmeleri gerekmez mi? Umulur ki 

sakınırlar.  

123. -Ey Ġman edenler! 

Sizde büyük bir güç olduğunu görmeleri için yakınınızda bulunan kafirlerle savaĢın. Allah‟ın muttakilerle 

beraber olduğunu bilin. 

124. Bir sûre indirilince, aralarında:  

-Bu hanginizin imanını artırdı? diyen kimseler vardır. O, iman eden kimselerin imanını artırmıĢtır. Onlar, bunu 

birbirlerine müjdelerler. 

125. Kalplerinde hastalık bulunanların pisliklerine pislik katmıĢtır. Ve onlar, kafir olarak ölmüĢlerdir. 

126. Onlar, her yıl bir veya bir kaç kez belaya uğratıldıklarını görmüyorlar mı ki tevbe etmiyorlar ve ibret 

almıyorlar? 

127. Bir sûre inince,  

-Sizi bir kimse görüyor mu? diye birbirlerine bakarlar. sonra dönüp giderler. Allah, anlayıĢsız bir topluluk 

oldukları için Allah onların kalplerini (imandan) uzaklaĢtırmıĢtır. 

128. Andolsun ki, içinizden size, sizin sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düĢkün, müminlere 

Ģefkatli ve merhametli bir resul gelmiĢtir. 

129. Eğer imandan yüz çevirirlerse de ki:  

-Bana Allah yeter, O‟ndan baĢka ilah yoktur. Yalnız O‟na güveniyorum. O, büyük arĢın Rabbidir. 

10. YÛNUS SÛRESĠ 

 

(Mekke dönemin sonlarında indirilen sûre ismini 98. ayette geçen Yunus Peygamberin isminden almıĢtır. 109 

ayettir.) 

Rahman ve Rahim Allah‟ın adıyla .. 

1. Elif Lâm Râ,  

2. ĠĢte bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Ġçlerinden bir adama: 

-Ġnsanları uyar, iman edenlere Rab‟leri katında yüksek makamlar olduğunu müjdele! diye vahyetmemiz 

insanların tuhafına mı gitti ki, kafirler: 

-Bu açıkça bir büyücüdür, dediler? 

3. ġüphesiz, Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arĢa istivâ eden, iĢi düzenleyen Allah‟tır. Ġzni 

olmadan kimse Ģefaat edemez. iĢte sizin Rabbiniz Allah budur. O‟na kulluk edin, öğüt dinlemiyor musunuz?  
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4. Hepinizin dönüĢü O‟nadır. Allah‟ın va'di haktır. O, yaratmayı baĢlatır. Sonra da iman edip, doğruları 

yapanları adaletle mükafatlandırmak için yeniden diriltir. Kafirlere gelince, kafirlik yaptıkları için onlara 

kızgın bir içecek ve can yakan bir ceza vardır. 

5. GüneĢi ıĢık, ayı aydınlık kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aya menziller takdir eden O‟dur. Allah 

bunları sadece hak olarak yapmıĢtır, bilen bir toplum için ayetleri açıklıyor. 

6. Gece ile gündüzün birbiri ardınca geliĢinde, Allah‟ın göklerde ve yerde yarattığı Ģeylerde sakınan bir 

toplum için iĢaretler vardır. 

7. Bizimle karĢılaĢmayı ummayan ve geçici hayata razı olup onunla tatmin olanlar, iĢte onlar ayetlerimizden 

gafildirler. 

8. ĠĢte onlar, kazandıkların karĢılığı olarak ateĢ onların varacağı yerdir. 

9. Ġman edip, doğruları yapanları Rab‟leri inanmaları sebebiyle altından ırmakların aktığı nimet cennetlerine 

eriĢtirir. 

10. Orada duaları: "Allah‟ım sen ne yücesin" dir. Sağlık temennileri “Selam”dır, dualarının sonu ise:”Alemlerin 

Rabbine hamd olsun” dur. 

11. Eğer Allah, insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi Ģerri de çarçabuk verseydi, hemen ecellerine 

hükmedilirdi (helak edilirlerdi.) Bizimle buluĢmayı ümit etmeyenleri azgınlıkları için bocalar bir halde 

bırakırız. 

12. Ġnsana bir darlık dokunduğu zaman, yatarken otururken veya ayakta iken bize yalvarır. Biz onun darlığını 

giderdiğimizde sanki baĢına gelen darlık sebebiyle bize hiç yalvarmamıĢ gibi geçip gider. ĠĢte, böyle 

müsriflere yapmakta oldukları Ģey güzel görünür.  

13. And olsun ki , sizden önce nesilleri, resulleri onlara belgeler getirdikleri halde zulmedip, iman etmedikleri 

için yıkıma uğrattık. Suçlu bir toplumu iĢte böyle cezalandırırız.  

14. Sonra onların ardından, nasıl hareket edeceğine bakmak için sizi yeryüzünde iĢ baĢına getirdik.  

15. Ayetlerimiz açık açık onlara okununca, bizimle karĢılaĢmayı ummayanlar:  

-Bundan baĢka bir Kur‟an getir ya da bunu değiĢtir, dediler. De ki: 

-O‟nu kendi arzuma göre değiĢtirmem mümkün değildir. Ben, sadece bana vahyedilene uyarım. Ben eğer 

Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım. 

16. De ki: 

-Eğer Allah dileseydi onu size hiç okumazdım ve O‟nu size hiç bildirmezdi. Daha önce sizin aranızda bir ömür 

yaĢadım, hiç düĢünmüyor musunuz? 

17. Allah adına yalan uydurandan veya ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir. Suçlular kesinlikle 

kurtuluĢa eremezler. 

18. Kendilerine fayda da zarar da veremeyen Ģeylere: 

-Bunlar Allah katında bizim Ģefaatçilerimizdir, diyerek Allah‟tan baĢkalarına kulluk ederler. De ki: 
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-Allah‟a, göklerde ve yerde bilmediği bir Ģeyi mi haber veriyorsunuz? Allah, koĢtukları Ģirklerden münezzeh 

ve yücedir. 

19. Ġnsanlar tek ümmetti, sonra ayrıldılar. Rabbinden daha önce bir söz verilmemiĢ olmasaydı; ayrılığa 

düĢtükleri konuda aralarında hüküm verilirdi. 

20. -Rabbinden O‟na bir mucize indirilseydi ya! derler. De ki: 

-Gayb Allah‟ındır, bekleyiniz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. 

21. Ġnsanlara darlık/zorluk dokunduktan sonra, onlara bir rahmet tattırdığımız zaman, hemen ayetlerimiz 

hakkında hile kurarlar. De ki: 

-Allah hile kurmada daha hızlıdır. ġüphesiz bizim elçilerimiz onların kurdukları planı yazıyorlar. 

22. Sizi karada ve denizde yürüten O‟dur. Öyle ki siz bir gemide iken ve güzel bir rüzgar ile akıp giderken 

insanlar onunla neĢelenirler. ġiddetli bir rüzgar çıkıp, her taraftan onları dalgaların sardığı ve çepeçevre 

kuĢatıldıklarını anladıkları zaman dini tamamen O‟na has kılanlar olarak: 

-Eğer bizi bundan kurtarırsan andolsun ki Ģükredenlerden olacağız, diye Allah‟a dua ederler. 

23. Allah onları kurtarınca, hemen yeryüzünde haksız yere taĢkınlık ederler. Ey insanlar, sizin taĢkınlığınız 

dünya hayatı boyunca kendi aleyhinizedir. Sonra da dönüĢünüz bizedir. O zaman size yapmakta olduğunuz 

Ģeyleri haber veririz.  

24. Dünya hayatının örneği, gökten indirdiğimiz su gibidir. Onunla insanların ve hayvanların yiyeceği bitkiler, 

ürün, verir. Yeryüzü tüm güzellikleriyle süslenip bezenir. Ġnsanlar da ona güç yetirdiklerini sandıkları bir 

anda, geceleyin veya gündüzün emrimiz gelirde sanki dün hiçbir Ģey yokmuĢ gibi kırıp geçiririz. DüĢünen bir 

topluma ayetleri böyle açıklıyoruz. 

25. Allah esenlik diyarına çağırır, dileyeni de dosdoğru yola yöneltmektedir. 

26. Ġyi davranıĢta bulunanlara, cennet ve Allah azze ve celle'nin yüzüne bakma vardır.Onların yüzlerini 

karartı ve zillet bürümez. Onlar cennet dostlarıdır, onlar orada ebedidirler. 

27. Kötülük iĢleyenlere, kötülükleri kadar ceza vardır. Onların yüzünü zillet bürümüĢtür. Onları Allah‟a karĢı 

savunacak kimse yoktur. Sanki onların yüzleri gece gibi karanlık bir parçayla örtülmüĢtür. ĠĢte onlar ateĢin 

dostlarıdır. Onlar, orada ebedidirler. 

28-29. O gün onların hepsini bir araya toplarız. Sonra Ģirk koĢanlara: 

-Siz ve ortaklarınız (Ģirk koĢtuklarınız) yerlerinize!deriz. Ve aralarını ayırırız. Ortak koĢtukları : 

-Siz bize kulluk etmiyordunuz. Allah, sizinle bizim aramızda Ģahit olarak yeter. Sizin bize kulluk ettiğinizden 

haberimiz yoktu, derler. 

30. ĠĢte orada herkes dünyada yaptığı Ģeyin gerçek mahiyetini kavrar. Ve gerçek mevlaları olan Allah‟a 

döndürülürler. Ve uydurdukları düzmeceler onlardan kaybolup gider. 

31. De ki: 
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-Gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Kulak ve gözlere hükmeden kimdir? ölüden diriyi çıkaran; ölüyü de 

diriden çıkaran kimdir? Her iĢi düzenleyen kimdir? Onlar: 

-Allah‟tır! diyecekler.  

-O halde O‟na karĢı gelmekten sakınmaz mısınız? de. 

32. ĠĢte gerçek Rabbiniz Allah budur. Haktan sonra dalaletten baĢka ne vardır? O halde nasıl sırt 

çeviriyorsunuz.  

33. Böylece, fasık olanların inanmayacaklarına dair Rabbinin sözü gerçekleĢti. 

34. De ki: 

-Ortak koĢtuklarınızdan yaratmayı baĢlatan ve sonra bunu tekrar eden var mıdır? De ki: 

-Yaratmayı baĢlatan ve onu tekrarlayan Allah‟tır. Nasıl da uyduruyorsunuz.? 

35. De ki: 

-Ortak koĢtuklarınızdan gerçeğe eriĢtiren var mıdır? De ki: 

-Allah, gerçeği gösterir. Gerçeği gösteren mi uyulmaya daha layıktır; yoksa birisi yol göstermezse, doğruya 

ulaĢamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? 

36. Onların çoğu sadece zanna uyarlar. Gerçekte zan hakikat karĢısında bir Ģey ifade etmez. ġüphesiz ki 

Allah, onların ne yaptıklarını bilendir. 

37. Bu Kur‟an, Allah‟tandır. BaĢkası tarafından uydurulmuĢ değildir. Ancak kendinden öncekileri tasdik ve 

Alemlerin Rabbi‟nden (geldiğine) Ģüphe olmayan kitabın açıklamasıdır. 

38. Yoksa „Onu uydurdu.‟ mu diyorlar? De ki:  

-O‟nun sûrelerine benzer bir sûre meydana getirin, iddianızda samimi iseniz Allah‟tan baĢka 

çağırabileceklerinizi de çağırın. 

39. Onlar, ilmini kavrayamadıkları ve henüz açıklaması onlara gelmemiĢ olan bir Ģeyi yalanladılar. Onlardan 

öncekiler de böyle yalanlamıĢlardı. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak! 

40. Aralarında ona inananlar da vardır; inanmayanlar da, Rabbin ise bozguncuları daha iyi bilir. 

41. Seni yalanlarlarsa „Benim yaptığım banadır. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin 

yaptıklarınızdan sorumlu değilim.‟ de! 

42. Onlardan seni dinleyenler vardır. ġayet akletmez olduysalar sağırlara sen mi iĢittireceksin? 

43. -Onlardan sana bakanlar vardır. Basiretlerini kaybetmiĢlerse körlere sen mi yol göstereceksin? 

44. Allah insanlara hiç zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler. 

45. Onları toplayacağı gün, sanki gündüz birbirleriyle tanıĢacakları bir zaman kadar kalmıĢ gibidirler. Allah 

ile karĢılaĢmayı yalanlayıp doğru yolda olmayanlar kaybetmiĢlerdir.  

46. -Onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana ya gösteririz; ya da seni vefat ettiririz. Nasıl olsa onların 

dönüĢü bizedir. Sonra Allah, onların yaptıklarına zaten Ģahittir. 
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47. Her ümmet için bir resul vardır. Onlara Resulleri geldiğinde aralarında adaletle hükmedilir ve onlara 

zulmedilmez. 

48. -Doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman gerçekleĢecektir?‟ derler.  

49. De ki: 

-Allah‟ın dilediğinden baĢka kendim için bir zarar da fayda da sağlayamam. Her ümmetin bir eceli vardır. 

Eceli geldiği zaman bir saat bile geri de bırakılmaz; ileri de alınmaz.”  

50. De ki:  

-Allah‟ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular onu ne acele istiyorlar?! 

51. O, gerçekleĢtikten sonra mı ona inandınız? Siz onu acele istiyordunuz.  

52. Sonra zalimlere Ģöyle denir: 

-Sonsuz azabı tadın, Kazandıklarınızdan baĢkasıyla mı cezalandırılacaksınız? denir. 

53. -Gerçek mi bu? diye sana soruyorlar. De ki: 

-Evet, Rabbim hakkı için o gerçektir. Siz ondan kaçamayacaksınız. 

54. ZulmetmiĢ herkes yeryüzündeki her Ģeyi fidye olarak vermek ister.. Azabı gördüklerinde piĢmanlık 

duyarlar. Oysa onlara zulmedilmeden aralarında adaletle hükmedilmiĢtir. 

55. -Ġyi bilin ki, göklerde ve yerde olanlar Allah‟ındır. Ġyi bilin ki, Allah‟ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu 

bilmez. 

56. Dirilten ve öldüren O‟dur. O‟na döndürüleceksiniz!  

57. -Ey Ġnsanlar!  

Rabbinizden size bir öğüt, kalplerde olana bir Ģifa, kılavuz ve müminler için bir rahmet gelmiĢtir.  

58. De ki: 

-Bunlar, Allah‟ın fazlı ve O‟nun rahmetiyledir. ĠĢte buna sevinsinler. Bu onların biriktirdiklerinden hayırlıdır. 

59. De ki: 

-Allah‟ın size indirdiğinin bir kısmını haram, bir kısmını helal kıldığınızı görüyor musunuz? De ki:  

-Size Allah mı izin verdi; yoksa Allah hakkında yalan mı uyduruyorsunuz? 

60. Allah hakkında yalan uyduranlar kıyamet gününü ne zannettiler? ġüphesiz Allah insanlara karĢı bol ihsan 

sahibidir fakat, insanların çoğu Ģükretmezler. 

61. Ne durumda olursan ol, Kur‟an‟dan ne okursanız okuyun ve ne yaparsanız yapın; yaptıklarınıza daldığınız 

anda kesinlikle biz sizin üzerinizde Ģahit olmuĢuzdur. Yerde ve gökte zerre kadar bir Ģey; bundan küçüğü de 

büyüğü de Rabbinden gizli değildir, apaçık bir kitaptadır. 

62. -Ġyi bilin ki, Allah‟ın velilerine korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. 

63. Onlar Allah‟a inanmıĢ ve O‟na karĢı gelmekten sakınmıĢlardır. 
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64. Dünya hayatında da ahirette de müjde onlaradır. Allah‟ın sözlerinde hiç bir değiĢme yoktur. Bu büyük 

kurtuluĢtur. 

65. Ġnkarcıların sözleri seni üzmesin, çünkü bütün güç Allah‟ındır. O, iĢiten ve bilendir. 

66. Ġyi bilin ki, göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah‟ındır. Allah‟ı bırakıp da ortak koĢtuklarına dua 

edenler yalnızca zanna uyanlardır. Onlar sadece tahminde bulunuyorlar. 

67. Size geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve gündüzü de çalıĢasınız diye aydınlık olarak yaratan Allah‟tır. 

Kulak veren toplum için bunlarda ayetler vardır.  

68.“Allah bir çocuk edindi.” dediler. HâĢâ, O, bundan uzaktır. Göklerde ve yerde olan her Ģey O‟nundur. Bu 

hususta bir deliliniz de yoktur. O halde Allah hakkında bilmediğiniz bir Ģeyi mi söylüyorsunuz?  

69. De ki: 

-Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluĢa eremezler.  

70. Dünyada biraz geçimlik; sonra dönüĢleri yine bize olacaktır. Biz de onlara inkar etmiĢ olmaları sebebiyle 

Ģiddetli azabı tattıracağız. 

71. -Onlara Nuh‟un haberini oku! Hani kavmine demiĢti ki: 

-Ey Kavmim!  

Ġçinizde bulunmam ve Allah‟ın ayetlerini hatırlatmam eğer sizin zorunuza gidiyorsa -Ben zaten Allah‟a 

bağlanmıĢımdır- Haydi, ortak koĢtuklarınızla gücünüzü birleĢtirin, sonra da yapacağınız size dert olmasın. Hiç 

beklemeden vereceğiniz kararı bana uygulayın. 

72. Eğer yüz çevirmiĢseniz, ben sizden bir ücret istememiĢtim. Benim ücretim sadece Allah‟a aittir. Ben 

müslümanlardan olmakla emrolundum. 

73. O‟nu yalanlamıĢlardı. Biz de O‟nu ve O‟nunla birlikte gemide olanları kurtarmıĢ, ayetlerimizi yalanlayanları 

ise suda boğmuĢtuk. uyarılanların sonunun nasıl olduğuna bak! 

74. O‟ndan sonra da toplumlarına elçiler göndermiĢtik. (O toplumlara) elçiler belgelerle gelmiĢlerdi. Daha 

önce yalanladıkları Ģeye inanacak değillerdi. ĠĢte, haddi aĢanların kalplerini böyle mühürleriz. 

75. Sonra onların ardından Musa ve Harun‟u ayetlerimizle Firavun ve çevresine gönderdik. Fakat büyüklük 

taslamıĢlardı. Onlar zaten suçlu bir kavim idi. 

76. Katımızdan onlara gerçek geldiği zaman, onlar: 

-Bu, apaçık bir sihirdir! demiĢlerdi. 

77. Musa: 

-Size gelen gerçek için mi böyle söylüyorsunuz? Bu sihir midir? Sihirbazlar asla kurtuluĢa eremezler, 

demiĢti. 

78. Onlar ise: 

-Sen bize, babalarımızı bulduğumuz yoldan bizi ayırmak ve yeryüzünde büyüklük sadece ikinizin olsun diye mi 

geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. 
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79. Firavun ise: 

-Bütün bilgin sihirbazları bana getirin! dedi. 

80. Sihirbazlar gelince Musa onlara: 

-Ne ortaya koyacaksanız koyun! dedi. 

81. Onlar, ortaya koyunca, Musa: 

-Yaptığınız Ģeyler sihirdir. ġüphesiz Allah onları boĢa çıkaracaktır. Allah bozguncuların iĢlerini düzeltmez, 

dedi. 

82. Günahkarlar hoĢlanmasa da Allah sözleriyle hakk ortaya koyacaktır. 

83. Firavun ve çevresindekilerin iĢkence yapmasından korkmalarından dolayı kavminden Musa‟ya çok küçük bir 

grubun dıĢında inanan olmadı. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve O, aĢırı gidenlerdendi. 

84. Musa:  

-Ey Kavmim, Allah‟a inanıyorsanız ve teslim olmuĢsanız O‟na güvenin, dedi. 

85. -Allah‟a güvendik, ey Rabbimiz! “Rabbimiz bizi o zulmeden kavme fitne yapma” 

86. Rahmetinle bizi kafirlerden kurtar, dediler. 

87. Musa ve kardeĢine: 

-Mısır‟da milletinize evler hazırlayın; evlerinizi namazgah edinin. Namaz kılın ve iman edenlere müjde verin! 

diye vahyettik. 

88. Musa: 

-Rabbimiz, doğrusu sen Firavun‟a ve çevresine zinetler ve dünya hayatında mallar verdin. Rabbimiz, senin 

yolundan saptırsınlar diye mi? Rabbimiz, mallarını yok et, kalplerini sık; Çünkü onlar can yakıcı azabı 

görmedikçe inanmazlar, dedi. 

89. Allah:  

-Ġkinizin duası da kabul olundu, dürüst hareket edin; bilmeyenlerin yoluna asla uymayın, dedi.  

90. Ġsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri haksızlık ve düĢmanlıkla arkalarına düĢtüler. 

Firavun boğulacağı anda: 

-Ġsrailoğulları‟nın inandığından baĢka ilah olmadığına inandım. Artık ben O‟na teslim olanlardanım, dedi. 

91. -ġimdi mi? Sen, önceden isyan etmiĢ ve bozgunculardan olmuĢtun! 

92. Bugün senin cesedini arkandan gelenlere ibret olması için kurtaracağız. ġüphesiz, insanların çoğu bizim 

ayetlerimizden gafildir. 

93. Ġsrailoğullarını hoĢlanacakları evlere yerleĢtirmiĢ, temiz yiyeceklerle onları rızıklandırmıĢtık. Kendilerine 

ilim gelene kadar da anlaĢmazlığa düĢmemiĢlerdi. ġüphesiz Rabbin, anlaĢamadıkları konu hakkında kıyamet 

günü aralarında hüküm verecektir.  
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94. ġayet sana indirdiğimizden Ģüphede isen; senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki 

sana Rabbinden hak gelmiĢtir. Sakın Ģüphelenenlerden olma!  

95. Allah‟ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma; Yoksa kaybedenlerden olursun!  

96. ġüphesiz Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler inanmazlar. 

97. Can yakıcı azabı görene kadar, 

Kendilerine her türlü belge gelse bile... 

98. Bir Ģehir (halkı) inanmalı değil miydi ki imanları kendilerine fayda versin?! Ancak Yunus‟un Kavmi.. Onlar 

iman edince, dünya hayatında onlardan zillet azabını gidermiĢ ve belirli bir süre daha geçindirmiĢtik.  

99. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların tümü inanırdı. Öyleyken insanları inanmaya sen mi 

zorlayacaksın?!  

100. Allah‟ın izni olmadıkça hiç kimse inanamaz. O, aklını kullanmayanlara kötü bir azap verir. Ve pisliği 

akıllarını kullanmayanların üzerine koyar. 

101. “Göklerde ve yerde neler var bir bakın!” de inanmayacak bir topluma ayetler ve uyarmalar fayda vermez. 

102. Kendilerinden önce geçenlerin baĢlarına gelen olaylardan baĢka bir Ģey mi bekliyorlar? (Öyle mi) 

-Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim, de!  

103. Sonra biz Peygamberlerimizi ve iman edenleri böyle kurtarırız. Ġman edenleri verdiğimiz söz gereğince 

kurtarmamız bize haktır.  

104. De ki: 

-Ey Ġnsanlar! Benim dinimden Ģüphede iseniz bilin ki ben Allah‟tan baĢka taptıklarınıza tapmam; ancak sizi 

öldürecek olan Allah‟a kulluk ederim. Müminlerden olmakla emrolundum.  

105. Yönünü hanif olarak dine çevir, sakın müĢriklerden olma!  

106. Allah‟ı bırakıp, sana fayda da zarar da veremeyecek olan Ģeylere yalvarma! Eğer böyle yaparsan 

kesinlikle zalimlerden olursun!  

107. Allah sana bir sıkıntı verirse, onu O‟ndan baĢkası gideremez. Sana bir iyilik dilerse; O‟nun nimetini 

engelleyecek yoktur. Onu kullarından dilediğine verir. O, bağıĢlayandır, merhametlidir.  

108. De ki: 

-Ey Ġnsanlar!  

Rabbinizden size hak gelmiĢtir. Doğru yola giren sadece kendisi için girmiĢ ve sapıtan da kendi zararına 

sapıtmıĢtır. Ben, sizin bekçiniz değilim. 

109. Sana vahyedilene uy, Allah hükmünü verene kadar sabret! O, hüküm verenlerin en iyisidir. 
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11. HÛD SÛRESĠ 

 

(Peygamberlerin kıssalarından önemli örneklerin yer aldığı sûre Mekke döneminin sonunda indirilmiĢtir. Adını 

Hûd Peygamberlerin kıssasından almıĢtır. 123 ayettir.) 

Rahman ve Rahim Allah‟ın adıyla ..  

1. Elif Lâm Râ,  

Bu, âyetleri sağlam, hakim ve haberdar olan Allah tarafından açıklanmıĢ bir kitaptır. 

2-3. Ben, Allah‟tan baĢkasına kulluk etmeyesiniz, Rabbinize bağıĢlanma dileyip, kendisine yönelesiniz diye 

vakti belirlenmiĢ bir süreye kadar güzel bir geçimlikle sizi geçindirmesi ve her fazilet sahibine değerini 

vermesi için O‟ndan size bir uyarıcı ve müjdeciyim. ġayet yüz çevirirseniz, baĢınıza gelecek büyük günün 

azabından korkarım. 

4. DönüĢünüz Allah‟adır. O‟nun her Ģeye gücü yeter. 

5. Dikkat edin, O‟ndan gizlenmek için iki büklüm oluyorlar. Ġyi bilin ki, Allah elbiselerine büründükleri zaman 

da gizlediklerini ve açıkladıklarını bilir. O, kalplerin özünü bilir. 

6. Yeryüzünde hareket eden her canlının rızkı Allah‟a aittir. Onun yerleĢtiği yeri de ayrıldığı yeri de bilir. 

Hepsi açıklanmıĢ bir kitaptadır. 

7. O‟nun arĢı su üzerinde iken hanginiz daha güzel çalıĢacak diye denemek için gökleri ve yeri altı günde 

yaratan O‟dur. ġayet sen: 

-Kesinlikle siz, öldükten sonra yine dirileceksiniz, demiĢ olsan, inkar edenler: 

-Bu apaçık büyüden /aldatmadan baĢka bir Ģey değildir, derler. 

8. ġayet azabı onlardan sayılı bir süreye kadar ertelersek: 

-O'nu engelleyen nedir? derler. Dikkat edin. Alay ettikleri Ģey onlara geldiği gün; onlardan hiç ayrılmaz ve 

onları çepeçevre içine alır. 

9. Eğer insanlara tarafımızdan bir rahmet tattırıp, sonra onu kendisinden geri alırsak, o artık, ümitsiz bir 

nankör olur.  

10. Eğer ona, kendisine dokunan sıkıntıdan sonra nimetler verirsek Ģöyle söyleyecektir: 

-Kötülükler benden uzaklaĢtı. O, gerçekten Ģımaracak ve övüncektir. 

11. Sabreden ve doğru hareket eden kimseler böyle değildir. ĠĢte onlara, bağıĢlanma ve büyük bir ödül 

vardır. 

12. O halde sen:  

-Ona bir hazine indirilmeli veya Onunla birlikte bir melek gelmeli değil miydi? dedikleri için göğsün daralıp 

sana vahyedilenin bir kısmını terk mi edeceksin? 

Sen ancak bir uyarıcısın. Allah, her Ģeyin vekilidir. 
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13. Yoksa: 

-Onu kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki:  

-Ona benzer uydurulmuĢ on sûre getirin. Eğer doğru iseniz Allah‟tan baĢka gücünüzün yettiği kimseleri de 

çağırın! 

14. Eğer size karĢılık vermezlerse, onun ancak Allah‟ın bilgisi ile indirilmiĢ olduğunu ve O‟ndan baĢka ilah 

olmadığını bilin! Artık siz gerçeği kabul ettiniz mi? 

15. Dünya hayatını ve onun süslerini isteyenlere, orada yaptıklarının karĢılığını hiç eksiksiz öderiz. 

16. Bunlar için ahirette ateĢten baĢka bir Ģey yoktur. Orada yaptıkları Ģeyler boĢa gitmiĢtir ve iĢledikleri 

zaten batıldır.  

17. Rabbinden bir belgesi olup, onu izleyen bir Ģahit ve ondan önce Musa‟nın önder ve rahmet kitabı -Ki onlar, 

o kitaba inanırlar.- olan kimse ile gruplardan onu inkar eden kimse bir midir? AteĢ, onlara vaat edilen yerdir. 

Ondan Ģüphen olmasın. ġüphesiz O, Rabbinden gelen haktır. Fakat, insanların çoğu inanmazlar. 

18-19. Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Onlar, Rab‟lerinin huzuruna çıkarıldıklarında, 

Ģahitler: 

-Bunlar, Rab‟leri hakkında yalan söyleyen kimselerdir.” derler. Dikkat edin, Allah‟ın laneti, Allah‟ın yolundan 

engelleyen ve onda bir çarpıklık arayan ve ahireti de tanımayan zalimlerin üzerinedir.  

20. Bunlar, yeryüzünde aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah‟tan baĢka bir velisi de yoktur. Onlara kat kat 

azap vardır. Çünkü onlar, iĢitemezler, göremezlerdi. 

21. Bunlar kendilerini mahvedenlerdir. Onları uydurdukları da terketmiĢtir. 

22. Hiç kuĢkusuz ki onlar, ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. 

23. Ġman edip, doğru iĢler yapanlar ve Rab‟lerine kesinkes bağlananlar, Onlar, cennet halkıdırlar. Onlar orada 

temelli kalacaklardır. 

24. Bu iki grup; „kör - sağır‟ ile „görüp - iĢitene benzer. Örnekçe bu ikisi eĢit mi? Hiç düĢünmez misiniz? 

25-26. Nuh‟u halkına göndermiĢtik: 

-Ben, Allah‟tan baĢkasına kulluk etmeyesiniz diye size, açık bir uyarıcıyım. Ben, acı bir günün azabına 

uğramanızdan korkuyorum. 

27. Halkının ileri gelen kafir takımı:  

-Biz, senin sadece bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. Sana, görüĢü kıymetsiz ayak takımından baĢka 

kimsenin uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bizim üzerimize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine, sizin 

yalancı olduğunuzu sanıyoruz, dediler. 

28. -Ey Halkım, dedi. Sonunu düĢündünüz mü? Eğer ben, Rabbim tarafından açık bir belge ile gelmiĢsem ve 

O‟nun yanından bana, bir rahmet verilmiĢse; siz de bunu görmüyorsanız? Ġstemediğiniz halde sizi (onu kabul 

edin diye) zorluyor muyuz? 
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29. -Ey Halkım, ben sizden buna karĢılık bir mal istemiyorum. Benim ücretimi Allah verecektir. Ben, inanan 

kimseleri kovamam. Onlar, elbette Rab‟lerine kavuĢacaklardır. Fakat ben sizin cahillik eden bir halk 

olduğunuzu görüyorum. 

30. -Ey Halkım, eğer ben onları kovarsam, Allah‟a karĢı bana kim yardım edebilir?! Hiç düĢünmüyor musunuz? 

31. Ben, size, “Allah‟ın hazineleri yanımdadır” demiyorum. Gaybı bilmem. Ben, bir meleğim de demiyorum. 

Gözlerinizin hor gördüklerine “Allah kesinlikle iyilik vermez” de demiyorum. Onların kalplerinde olanı en iyi 

Allah bilir. Eğer bunları söylersem zalimlerden olurum. 

32. Dediler ki: 

-Ey Nuh, bizimle çok uğraĢtın ve çekiĢtin. Eğer doğru söylüyorsan haydi bize vaat ettiğini getir. 

33. -Eğer dilerse onu size getirecek olan ancak Allah‟tır. Siz ondan kaçamayacaksınız. 

34. Eğer Allah sizin azmanızı dilemiĢse ben size öğüt vermek istesem de, öğüdüm size fayda vermez. O, sizin 

Rabbinizdir ve O‟na döndürüleceksiniz. 

35. Yoksa, “Bunları uyduruyor” mu diyorlar? De ki: 

-Eğer, onu uyduruyorsam, suçu bana aittir. Ben sizin iĢlediğiniz suçlardan tamamen uzağım. 

36. Nuh‟a: “Gerçekten iman edenlerin dıĢında, kesin olarak konumdan kimse inanmayacak. O halde, onların 

yaptıklarına üzülme.” diye vahyedildi. 

37. “Bizim gözetimimizde vahyettiğimiz Ģekilde gemi yap, zulmedenler için beni muhatap alma, onlar 

boğulacaklardır. 

38. Nuh gemiyi yapar. Halkının önde gelenleri ona her uğrayıĢlarında, onunla alay ederler. O: 

-Bizimle alay edin bakalım, biz de, alay ettiğiniz gibi sizinle alay edeceğiz, der. 

39. Birazdan aĢağılatıcı azabın kime geleceğini ve kalıcı azabın kimi kuĢatacağını anlayacaksınız. 

40. Sonunda emrimiz gelip, yerden sular kaynamağa baĢlayınca: 

-Her Ģeyden ikiĢer çift aleyhlerinde hüküm verilmiĢ olan dıĢında aileni ve iman edenleri ona bindir, dedik. 

Zaten onun yanında iman etmiĢ olan kimseler çok azdı. 

41. -Ona binin, Onun yürümesi ve durması Allah‟ın adıyladır. ġüphesiz Rabbim, bağıĢlayan ve merhamet 

edendir, dedi. 

42. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Nuh, bir kenara çekilmiĢ oğluna: 

-Yavrucuğum, bizimle bin, kafirlerle olma! diye seslendi. 

43. Oğlu: 

-Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh: 

-Bugün, Allah‟ın kendisine acıdığından baĢkasının tutunacağı bir yer yoktur, derken aralarına bir dalga girdi 

de o da boğulanlardan oldu.  
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44. -Ey yeryüzü suyunu yut, ey gök tut denildi. Su çekildi, emir gerçekleĢti, gemi Cudi‟ye oturdu. Ve Ģöyle 

denildi: 

-Kahrolsun Zalim toplum! 

45. Nuh, Rabbine yalvararak Ģöyle dedi: 

-Rabbim, ġüphesiz oğlum benim ailemdendir ve Ģüphesiz senin vaadin de gerçektir. Sen hüküm verenlerin en 

doğru karar verenisin!  

46. Allah: 

-Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden değildi, çünkü doğru olmayanı yaptı. Öyleyse, bilmediğin Ģeyi benden 

isteme. Cahillerden olma diye sana öğüt veriyorum, dedi 

47. -Rabbim, bilmediğim Ģeyi senden dilemekten sana sığınırım. Eğer beni bağıĢlamaz ve bana acımazsan 

hüsrana uğrayanlardan olurum, dedi. 

48. -Ey Nuh, sana ve seninle birlikte olan topluluklara, bizden bir esenlik ve bereketle in. Ve daha sonraki 

toplumlara da geçimlikler vereceğiz. Sonra onlara katımızdan can yakıcı bir azap dokunacaktır, denildi. 

49. ĠĢte bunlar, sana vahyettiğimiz bilinmeyen haberlerdir. Bundan önce ne sen ne de kavmin onu 

bilmiyordunuz. O halde, Sabret, sonuç muttakilerindir 

50. Âd toplumuna da kardeĢleri Hûd‟u gönderdik: 

-Ey halkım, dedi. Allah‟a kulluk edin, sizin O‟ndan baĢka ilahınız yoktur. Ötekileri siz uyduruyorsunuz, dedi. 

51. Ey halkım, sizden bir mükafat beklemiyorum. Benim mükafatım, beni yoktan yaratana aittir. Aklınızı 

kullanmıyor musunuz? 

52. Ey halkım, Rabbiniz'den af dileyin. Sonra O‟na yönelin ki size bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize 

kuvvet katsın, siz de suçlular olarak yüz çevirmeyin. 

53. -Ey Hûd, sen bize apaçık bir belge getirmedin, biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakacak ve sana 

inanacak değiliz, dediler. 

54.-Biz ancak „seni ilahlarımızdan biri çarpmıĢ‟ demekten baĢka bir Ģey demeyiz, dediler. Hûd: 

-Ben, Allah‟ı Ģahit tutuyorum. Siz de Ģahit olun ki, ben sizin O‟nu bırakıp koĢtuğunuz Ģirklerden uzağım. 

55. O‟ndan baĢka Bana tüm tuzağınızı kurun. Göz açtırmayın, dedi.  

56. ġüphesiz ben, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah‟a dayandım. Hiç bir canlı yoktur ki O, onun 

perçeminden tutmuĢ olmasın. ġüphesiz Rabbimin yolu yolların dosdoğru olanıdır. 

57. Ben size elçisi olduğum Ģeyi açıkladım. Eğer yüz çevirirseniz, Rabbim, yerinize sizden baĢka bir toplum 

getirir. Ona hiç bir Ģekilde zarar veremezsiniz. KuĢkusuz Rabbim, herĢeyi koruyandır, dedi. 

58. Emrimiz gelince Hûd‟u ve yanındaki müminleri rahmetimizle kurtardık. Onları çetin bir azaptan koruduk. 

59. ĠĢte Âd, Rabbinin ayetlerini bile bile inkar ettiler ve O‟nun elçilerine isyan edip, her inatçı zorba emrine 

uydular. 
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60. Bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğradılar. Ġyi bilin ki Âd, Rabbini tanımadı. Dikkat edin, Hûd‟un 

toplumu Âd helak edildi.  

61. Semûd‟a kardeĢleri Salih‟i gönderdik. 

-Ey halkım, Allah‟a kulluk ediniz. Sizin, O‟ndan baĢka bir ilahınız yoktur. Sizi yeryüzünde meydana getiren ve 

sizin orayı imar etmenizi dileyen O‟dur. O halde O‟ndan af dileyin. Sonra da O‟na yönelin. KuĢkusuz Rabbim, 

yakındır, dedi. 

62. -Ey Salih, bundan önce aramızda kendisinden iyilik beklenen bir kimse idin. ġimdi, atalarımızın kulluk 

ettiklerine bizim kulluk etmemizi mi yasaklıyorsun? Doğrusu biz, davet ettiğin Ģeyden iyiden iyiye Ģüphe 

ediyoruz, dediler.  

63. Salih: 

-Ey halkım, Rabbimden bir belge üzerindeysem ve bana ondan bir rahmet verilmiĢ olduğu halde O‟na isyan 

edersem, bana Allah‟a karĢı kim yardım edebilir?! Bana zararımı artırmaktan baĢka bir Ģey yapamazsınız, 

dedi. 

64. -Ey halkım, Bu, size açık bir belge olarak Allah‟ın devesidir. Onu bırakın, Allah‟ın arzında yayılsın. Ona 

kötülük etmeyin; yoksa sizi çok yakında bir azap çarpar. 

65. Deveyi kestiler. “Ancak üç gün daha yurdunuzda yaĢarsınız, bu yalanlanmayacak bir sözdür.” dedi.  

66. Emrimiz gelince Salih‟i ve beraberindeki müminleri, katımızdan bir rahmet ile o günün aĢağılatıcı 

azabından kurtardık. KuĢkusuz Rabbin, güçlüdür, onurludur. 

67. Zalimleri ise bir çığlık aldı ve yurtlarında cansız olarak yığılıp kaldılar.  

68. Sanki orada hiç yaĢamamıĢlardı. Bilin ki, Semudlular,Rablerini yok saydılar. Bilin ki Semud, helak edildi. 

69. Elçilerimiz, müjde ile Ġbrahim‟e gelmiĢler ve “selam!” demiĢlerdi. Ġbrahim de:  

-Selam! deyip, hemen bir kızarmıĢ dana getirdi.  

70. Ellerini ona uzatmadıklarını görünce durumları hoĢuna gitmedi ve içine bir korku düĢtü.  

-Korkma, dediler. Biz, Lut halkına gönderildik.” 

71. Bu arada ayakta durmakta olan karısı güldü. Biz, Ona Ġshak‟ı müjdeledik. Ġshak‟ın ardından da Yakub‟u!  

72. -Vay baĢıma gelenler, Ben ihtiyar bir kadınım, kocam da yaĢlı olduğu halde nasıl doğurabilirim? Bu 

ĢaĢılacak bir Ģey! dedi. 

73. -Sen Allah‟ın iĢine mi ĢaĢırıyorsun? dediler, Ey evin halkı, Allah‟ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. 

ġüphesiz, övgüye layık ve eĢsiz cömert O‟dur. 

74. Ġbrahim‟in korkusu geçip, müjdeyi de alınca Lut halkı hakkında bizimle tartıĢmaya baĢladı.  

75. Çünkü Ġbrahim, çok yumuĢak ve yufka yürekliydi, kendisini Allah‟a vermiĢti. 

76. -Ey Ġbrahim, bundan vazgeç. ġüphesiz Rabbinin emri gelmiĢtir. Ve onlara kesinlikle geri çevrilemeyecek 

bir azap gelmektedir, dediler. 
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77. Elçilerimiz, Lut‟a gelince endiĢelendi. Onları korumaktan aciz olduğu için sıkıntı bastı ve “Zorlu bir gün.” 

dedi. 

78. Daha önce çirkin iĢler yapan halk , koĢarak ona geldiler. Lût: 

-Ey kavmim, ĠĢte bunlar, kızlarımdır. Onlar sizin için daha temizdir. Allah‟tan korkun, misafirlerime beni rezil 

etmeyin. Ġçinizde hiç mi doğru bir adam yok? dedi. 

79.-Senin kızlarınla bizim bir iĢimizin olmadığını biliyorsun. Sen bizim ne istediğimizi de elbette biliyorsun, 

dediler. 

80. -KeĢke size yetecek bir kuvvetim ya da sığınacak sağlam bir yerim olsaydı, dedi.  

81. -Ey Lût, Biz, Rabbinin elçileriyiz. Onlar, sana dokunamayacaklar. karanlık basınca ailenle beraber yola çık, 

karın dıĢında kimse geri kalmasın. Onların baĢına gelen, onun da baĢına gelecektir. Onlara vaat edilen 

sabahtır. Sabah da yakın değil mi?! dediler. 

82-83. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine Rabbin katından, iĢaretli olarak yığın yığın 

sert taĢ yağdırdık. Bunlar Ģimdi de zalimlerden uzak değildir. 

84. Medyen‟e de kardeĢleri ġuayib‟i (gönderdik). 

-Ey halkım, dedi. Allah‟a kulluk edin. Sizin O‟ndan baĢka ilahınız yoktur. Ölçü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben, 

sizin bolluk içinde olduğunuzu görüyorum. Ve ben, sizi kuĢatacak bir günün azabından korkuyorum.  

85. -Ey Halkım, ölçü ve tartıyı hakkıyla yapın. Kimsenin malını eksik vermeyin. Yeryüzünde fesatçı olup 

karıĢıklık çıkarmayın.  

86. Eğer mümin olursanız Allah‟ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben, sizin bekçiniz değilim. 

87. Onlar da: 

-Ey ġuayip, Atalarımızın kulluk ettiğini veya mallarımızı istediğimiz gibi kullanmamızı bırakmamızı senin 

salâtın27 mı emrediyor? Oysa sen olgun ve yumuĢak huylu birisiydin, dediler. 

88. ġuayib: 

-Ey Halkım, benim, Rabbimden bir belgem olduğu ve bana güzel bir rızık verdiği halde, O‟na karĢı 

gelebileceğimi düĢünüyor musunuz? Size yasak ettiğim Ģeylerde, size aykırı hareket etmek istemem. Sadece 

gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. BaĢarım yalnız Allah'a bağlıdır. O‟na dayandım, O‟na yöneldim, 

dedi.  

89. -Ey halkım, beni dinlememeniz, Nuh halkına veya Hûd halkına ya da Salih'in halkına gelen felaketler gibi 

bir felakete, sizi de uğratmasın. Lut halkı sizden uzak değildir. 

90. Rabbinizden af dileyin. O‟na yönelin, kuĢkusuz Rabbim, merhamet eder, çok sever. 

91. -Ey ġuayib, Biz, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve biz, senin aramızda zayıf olduğunu görüyoruz. 

Eğer taraftarların olmasaydı seni taĢa tutardık. Zaten senin bizim gözümüzde hiç bir değerinde yok, dediler. 

92. -Ey Halkım, Benim taraftarlarım size göre Allah‟tan daha mı değerlidir ki O‟nu hiç hesaba 

katmıyorsunuz? ġüphesiz Rabbim, sizin yaptıklarınızı kuĢatıcılar, dedi. 
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93. -Ey halkım, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kime rezil edici bir azabın geleceğini, kimin yalancı 

olduğunu bileceksiniz. Bekleyin, doğrusu ben de sizinle bekliyorum. 

94. Emrimiz gelince, ġuayib‟i ve beraberindeki mü‟fminleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zalimleri bir 

çığlık yakaladı. Oldukları yerde yapıĢıp kaldılar. 

95. Sanki orada hiç yaĢamamıĢlardı. Dikkat edin, Semûd‟un mahvolduğu gibi Medyen de mahvoldu. 

96-97. Musa‟yı da ayetlerimizle ve açık bir belge ile Firavun ve çevresine göndermiĢtik. Onlar, Firavun‟un 

emrine uydular; oysa Firavun‟un buyruğu doğru yola çıkarmazdı. 

98. (Firavun), Kıyamet günü halkına öncülük eder. Onları ateĢe götürür. Gittikleri yer ne kötü yerdir. 

99. Hem burada da kıyamet gününde de lanete uğrarlar. Bu ne kötü bir bağıĢtır. 

100. Bu sana anlattıklarımız, yerleĢim yerlerinin haberleridir ki onlardan bir kısmı hala sağlamdır; bir 

kısmının da kökü kazınmıĢtır. 

101. Onlara biz zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiği zaman Allah‟ı bırakıp 

yalvardıkları ilahları onlara hiç bir fayda sağlamadı. Kayıplarını artırmaktan baĢka bir iĢe yaramadı.  

102. Rabbin, zalim ülkeleri böyle yakalar. ġüphesiz O‟nun yakalaması acı verici, Ģiddetlidir. 

103. Ahiretin azabından korkanlara bunda ibretler vardır. Bu, toplanma günüdür. Bu, Ģahitlik günüdür.  

104. Biz, o günü belli bir süreye kadar erteleriz.  

105. O gün gelince, Allah‟ın izni olmadıkça hiç kimse konuĢamaz. Onların bir kısmı Ģakidir, bir kısmı mesuttur. 

106. ġaki olanlar ateĢtedirler. Orada ah edip inlerler.  

107. Rabbinin dilemesi dıĢında, gökler ve yer durdukça onlar da ateĢte daimidirler. ġüphesiz Rabbin, 

dilediğini yapandır.  

108. Mesut olanlar ise cennettedirler. Rabbin dilemesi dıĢında gökler ve yer durdukça, orada temelli 

kalacaklardır. Bu sonsuz bir lütufdur. 

109. Öyleyse sakın onların taptığı Ģeylerden kuĢkun olmasın ki onlar, daha önce babalarının tapındığı gibi 

tapınıyorlar. Biz, onlara nasiblerini hiç eksiksiz ödeyeceğiz. 

110. Musa‟ya kitab vermiĢtik. Onda ihtilaf ettiler. Daha önce Rabbin tarafından verilmiĢ bir söz olmasaydı, 

aralarındaki ihtilaf halledilirdi. Onlar, hala ondan Ģek ve Ģüphe içindedirler. 

111. Rabbin onların yaptıklarının karĢılığını tam olarak verecektir. Allah, onların yaptıklarından haberdardır.  

112. Sen, yanındaki yönelmiĢ insanlarla birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! taĢkınlık yapmayın. KuĢkusuz 

O, yaptıklarınızı görür. 

113. Zalimlere yönelmeyin, yoksa ateĢ size de dokunur. Sizin Allah‟tan baĢka bir veliniz yoktur. Sonra yardım 

da görmezsiniz. 

114. Gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl, iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlara 

bir hatırlatmadır.  
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115. Sabret, Allah iyilerin ecrini zayi etmez. 

116. Sizden önceki devirlerde yeryüzünde fesattan vazgeçirmeye çalıĢacak fazilet sahipleri bulunmalı değil 

miydi? Onlardan sadece çok azını kurtardık. Fakat zalimler kendilerine verilen nimetlerle azdılar. Günahkar 

oldular. 

117. Rabbin, halkı dürüst olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. 

118. Eğer Rabbin dileseydi, insanları tek bir toplum kılardı. Fakat onlar bir türlü ihtilaftan kurtulamazlar. 

119. Yalnız Rabbinin merhamet ettikleri bunun dıĢındalar. Esasen, Onları bunun için yarattı. Rabbinin 

“Cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağım.” diye buyurduğu söz yerine gelmiĢtir. 

120. Bizim sana her bir peygamberin haberini anlatmamız senin kalbini sağlamlaĢtırmak içindir. Bu konuda 

sana gerçek olan, güzel öğüt ve uyarı gelmiĢtir. 

121. Ġman etmeyenlere Ģöyle de: 

-Elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. 

122. Bekleyin, biz de bekliyoruz. 

123. Göklerin ve yerin gizlisi Allah‟a aittir. Bütün iĢler O‟na döner. Yalnız O‟na kulluk et, O‟na bağlan. Rabbin 

yaptıklarınızdan habersiz değildir. 

12. YÛSUF SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminde Hûd sûresinden sonra vahyedilmiĢtir. 111 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Elif, Lâm, Râ. Bunlar açıklayan kitabın ayetleridir. 

2. Biz, onu anlayasınız diye Arapça Kur‟an olarak indirdik. 

3. Biz, sana bu Kur‟an‟ı vahyederek daha önce haberdar olmadığın en güzel olayı hikaye edeceğiz. 

4. Yusuf, babasına: 

-Babacığım, dedi. Rüyamda on bir yıldız, GüneĢ ve Ay‟ın bana saygıyla boyun eğdiklerini gördüm. 

5. -Oğlum, dedi, rüyanı kardeĢlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü Ģeytanın insana düĢmanlığı 

meydandadır. 

6. Rabbin seni rüyandaki gibi seçecek ve sana olayları yorumlamayı öğretecek. Önceden, Ataların Ġbrahim ve 

Ġshak‟a lütfunu tamamladığı gibi sana ve Yakub ailesine de lütfunu tamamlayacak. KuĢkusuz Rabbin her Ģeyi 

bilen ve hikmet sahibidir. 

7. Gerçekten Yusuf ve kardeĢlerinde, isteyenlere nice ibretler vardır. 

8. KardeĢleri: 

-Biz bir aile olduğumuz halde babamız Yusuf‟u ve kardeĢini daha çok seviyor. Doğrusu babamız açıkça 

ĢaĢkınlık içinde, demiĢlerdi.  
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9. Yusuf‟u öldürün veya onu ıssız bir yere bırakın ki babanız size kalsın. Siz de ondan sonra dürüst bir 

topluluk olursunuz. 

10. Ġçlerinden biri: 

-Yusuf‟u öldürmeyin, onu bir kuyunun derinliklerine bırakın. Yolculardan biri alıp götürsün. Yapacaksanız böyle 

yapın, dedi. 

11. -Baba, Sana ne oldu ki Yusuf için bize güvenmiyorsun? Biz, Onun iyiliğini isteriz.  

12. Yarın onu da bizimle beraber gönder. Gezsin, oynasın, biz onu koruruz, dediler. 

13. Babaları:  

-Eğer onu götürürseniz tasalanırım. Siz ondan habersizken, Onu bir kurt yemesinden korkarım, dedi. 

14. Onlar: 

-Biz sağlam bir topluluk iken eğer onu kurt yerse yazıklar olsun bize, dediler. 

15. Yusuf‟u götürdüler, kararlaĢtırdıkları gibi onu bir kuyunun dibine bıraktılar. Biz de ona, onlara bu 

yaptıklarını haber vereceksin, fakat onlar seni tanımayacak diye vahyettik. 

16. AkĢamleyin, ağlaĢarak babalarına geldiler. 

17. - Babamız, inan ki biz yarıĢ yapıyorduk. Yusuf‟u eĢyalarımızın yanına bırakmıĢtık, o sırada kurt onu yemiĢ. 

Her ne kadar doğru söylüyorsak da sen yine bize inanmazsın, dediler. 

18. Ve ona üzerine sahte bir kan ile Yusuf‟un gömleğini getirdiler. Babaları: 

-Hayır, sizi nefsiniz bu iĢi yapmaya sürükledi. Bana da sabretmek kaldı. Anlattıklarınıza ancak Allah‟tan 

yardım istenir, dedi. 

19. Bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Kuyuya kovayı saldı. “Müjde, bir çocuk!” dedi. Onu satmak için 

gizlediler. Allah ise ne yapacaklarını çok iyi biliyordu. 

20. Onu düĢük bir fiyatla bir kaç dirheme sattılar. Onu pek önemsemediler. 

21. Mısır‟da onu satın alan kimse, karısına: -Ona güzel bak, belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz, 

dedi. Yusuf‟u biz, oraya böyle yerleĢtirdik. Ona olayların yorumunu öğrettik. Allah, iĢinde hakimdir fakat 

insanların çoğu bunu bilmez  

22. Erginlik çağına ulaĢınca ona hikmet ve ilim verdik. Ġyileri iĢte böyle ödüllendiririz. 

23. Evinde bulunduğu kadın ona karĢı arzu duymaya baĢladı. Kapıları sıkı sıkı kapadı: 

-Haydi, gelsene! dedi. Yusuf: 

-Allah‟a sığınırım, O benim efendimdir. Bana iyi güzel bir mevki verdi. Zalimlerin sonu iyi olmaz.  

24. Kadın ona arzu duyuyordu. Rabbinin iĢaretini görmeseydi Yusuf da ona arzu duyacaktı. Onu hainlik ve 

fuhuĢtan uzak tutmak için bu iĢareti gösterdik. Çünkü O, bizim çok samimi kullarımızdandı.  

25. Ġkisi de kapıya koĢtu. Kadın arkadan Yusuf‟un gömleğini yırttı. Kapının önünde kocasına rastladılar. Kadın: 

-Senin eĢine karĢı kötü istekte bulunmanın cezası, hapisten veya Ģiddetli bir dayaktan baĢka nedir? dedi. 
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26. Yusuf:  

-O, kendisi, benden murat almak istedi, dedi. Kadının ailesinden bir Ģahit: 

-Eğer, gömleği önden yırtılmıĢsa kadın doğru söylüyor. Erkek yalancıdır. 

27. Eğer gömleği arkadan yırtılmıĢsa kadın yalan söylüyor, erkek doğrudur, diye Ģahitlik etti. 

28. Kocası gömleğin arkadan yırtılmıĢ olduğunu görünce: 

-Bu, sizin hilelerinizden biri, sizin hileleriniz büyüktür, dedi. 

29. Yusuf sen bunu unut, kadın sen de günahına tevbe et, çünkü sen hata iĢleyenlerdensin. 

30. ġehirde bazı kadınlar: 

-Vezirin karısı, kölesiyle beraber olmak istiyormuĢ, onun sevdası bağrını delmiĢ. Biz, onu açıkça sapıtmıĢ 

görüyoruz, dediler. 

31. Kadınların çekiĢtirmelerini duyunca onları davet etti. Onlara koltuk hazırladı ve her birine bir bıçak verdi. 

Yusuf‟a „onların yanına çık!‟ dedi. Kadınlar, onu görünce kendilerinden geçtiler, ellerini kestiler. ve: 

-HaĢa, Allah için bu bir insan değil, dediler. Bu çok güzel bir melek.  

32. -ĠĢte hakkında beni kınadığınız budur. Arzuma uymasını istedim. Fakat O, kabul etmedi. Ona emrettiğim 

iĢi yine yapmazsa zindana atılıp, küçük düĢenlerden olacak, dedi. 

33. -Rabbim, benim için zindan, bunların beni davet ettiği Ģeyden daha hayırlıdır. Eğer tuzaklarını benden 

uzaklaĢtırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi. 

34. Rabbi, duasını kabul etti ve kadınların tuzağına engel oldu. Çünkü O, iĢiten ve bilendir. 

35. Onun suçsuz olduğunu anladıkları halde, yine de bir süre için hapsetmeyi uygun gördüler. 

36. Hapse onunla beraber iki genç daha girdi. Onlardan biri: 

-Rüyamda, Ģarablık üzüm sıktığımı gördüm, dedi; diğeri:  

-BaĢımın üstünde, kuĢların yediği bir ekmek taĢıdığımı gördüm. dedi, Senin iyi birisi olduğunu görüyoruz. Bizi 

bunu yorumla. 

37. Yusuf: 

-Rabbimin bana öğrettiği bilgi ile, daha yiyeceğiniz yemek gelmeden size onu yorumlarım, dedi. Doğrusu ben, 

Allah‟a inanmayan ve ahireti inkar eden bir toplumun dinini bıraktım. 

38. Atalarım Ġbrahim, Ġshak ve Yakub‟un dinine uydum. Biz, Allah‟a Ģirk koĢmayız. Bu, Allah‟ın bize ve 

insanlara olan Allah‟ın lütfundandır, Fakat, insanların çoğu buna Ģükretmezler. 

39. -Ey zindan arkadaĢlarım, ayrı ayrı bir sürü rabler mi hayırlıdır; yoksa her Ģeye hakim olan bir tek Allah 

mı?  

40. Siz ve atalarınız, Allah‟ı bırakıp kendi icadınız olarak, kutsadığınız Ģeylere kulluk ediyorsunuz. Oysa Allah, 

onlar hakkında hiç bir delil indirmemiĢtir. Hüküm, yalnız Allah‟ındır. Kendisinden baĢkasına kulluk etmemenizi 

emretmiĢtir. Dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. 
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41. Ey zindan arkadaĢlarım, biriniz efendisine Ģarap sunacak, diğeri asılacak ve kuĢlar baĢından yiyecek. Bana 

sorduğunuz rüyanın gerçekleĢecek olan yorumu budur. 

42. Onlardan kurtulacağını zannettiği kimseye:  

-Efendinin yanında beni hatırla, dedi. Ama Ģeytan, efendisine onu hatırlatmayı unutturdu ve Yusuf bu yüzden 

bir kaç yıl daha hapiste kaldı.  

43. Hükümdar:  

-Ben, yedi semiz ineği yedi zayıf ineğin yediğini; yedi yeĢil baĢak ve yedi kuru baĢak gördüm. Ey ileri gelenler, 

eğer rüya tabirini biliyorsanız bana söyleyin, dedi. 

44. -Bunlar, karıĢık rüyalardır. Bunları yorumlamasını bilemeyiz, dediler. 

45. Zindandan kurtulmuĢ olan, uzun bir süreden sonra hatırlayıp: 

-Beni gönderin ben size onun yorumunu haber vereyim. 

46. -Yusuf, ey doğru sözlü arkadaĢım. dedi, yedi besili ineği, yedi zayıf ineğin yemesi ve yedi yeĢil baĢak ve 

yedi kuru baĢağın ne olduğunu bize yorumla da dönüp onlara bildireyim, ümit ederim ki seni anlarlar. 

47. (Yusuf): -Yedi sene her zaman ki gibi, ekin ekersiniz. birazını yiyip, biçtiğiniz ekini sapında bırakın.  

48. Bundan sonra yedi yıl kıtlık olacak. Bütün biriktirdiğinizi yer, yalnız az bir miktar saklarsınız.  

49. Sonra halkın yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman bolluğa çıkarlar, dedi. 

50. Hükümdar:  

-O‟nu bana getirin, dedi. Yusuf‟a elçi gelince: 

-Efendine dön, kadınların niçin ellerini kestiğini sor. ġüphesiz Rabbim, onların hilesini bilir, dedi. 

51. (Hükümdar kadınlara): 

-Ġsteklerinizle Yusuf‟a ısrar ettiğiniz zaman durumunuz neydi? dedi. Kadınlar: 

-HaĢa, Onun bir kötülüğünü görmedik, dediler. Vezirin karısı: 

-ġimdi gerçek anlaĢıldı. Nefsine uyan bendim. O, tamamen doğrulardandır.  

52. Bu, gıyabında ona ihanet etmediğimi bilmesi içindir. Allah, hainlerin tuzağına yol vermez. 

53. -Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü nefis, Rabbimin merhameti olmadıkça, kötülüğü emreder. Doğrusu 

Rabbim, bağıĢlayandır, merhamet edendir. 

54. Hükümdar: 

-Onu bana getirin, yanıma alayım, dedi. Onunla konuĢunca: 

-Bugün senin yanımızda önemli bir yerin ve güvenilir bir durumun vardır, dedi. 

55. (Yusuf):  

-Beni memleketin hazinelerine memur et, çünkü ben korumasını ve yönetmesini bilirim, dedi. 
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56. Yusuf‟u böylece o memlekete yerleĢtirdik;istediği yerde oturabilirdi. Rahmetimizi tıpkı bu misalde olduğu 

gibi istediğimize veririz.; iyi davrananların ecrini zayi etmeyiz. 

57. Ahiret ödülü, inananlar ve (kötülüklerden) sakınanlar için daha iyidir. 

58. Yusuf‟un kardeĢleri gelip yanına girdiler. Onu tanımadılar; Yusuf, onları tanıdı. 

59. Onların yüklerini hazırlatınca: 

-Baba bir kardeĢinizi bana getirin. Sizlere ölçüyü bol tuttuğumu ve benim konukseverlerin en iyisi olduğumu 

görmüyor musunuz? dedi. 

60. -Eğer onu bana getirmezseniz bundan böyle benden bir ölçek erzak bile alamazsınız ve bana yaklaĢmayın 

da.  

61.KardeĢleri:  

-Babasını ikna etmeye çalıĢacağız ve her halde bunu yaparız, dediler. 

62. Yusuf memurlarına:  

-KarĢılık olarak getirdiklerini de yüklerine koyun. Belki ailelerine varınca, onu anlarlar da bir daha dönerler, 

dedi.  

63. Babalarına döndüklerinde:  

-Ey babamız! Bize yiyecek yasak edildi, kardeĢimizi bizimle beraber gönder de yiyecek alalım. Biz, onu 

koruruz, dediler. 

64. -Daha önce kardeĢini size emanet ettiğim gibi, Ģimdi onu emanet eder miyim? Ama Allah en iyi 

koruyandır, O merhametlilerin en merhametlisidir, dedi. 

65. Yüklerini açınca karĢılık olarak götürdükleri sermayelerinin kendilerine iade edilmiĢ olduğunu gördüler.  

-Ey babamız! Daha ne isteriz; iĢte sermayemiz de bize iade edilmiĢ; ailemize onunla yine yiyecek getirir, 

kardeĢimizi de korur ve bir deve yükü de artırmıĢ oluruz; esasen bu az bir Ģeydir, dediler.  

66. Babaları:  

-Hepiniz kuĢatılmadıkça onu bana geri getireceğinize dair Allah‟a karĢı sağlam bir söz vermezseniz, onu 

sizinle göndermeyeceğim, dedi. Söz verdiklerinde:  

-Sözümüze Allah vekildir, dedi.  

67. Babaları:  

-Oğullarım! Tek bir kapıdan değil, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah katında size bir faydam olmaz, hüküm 

ancak Allah‟ındır, O‟na güvendim, güvenenler de O‟na güvensinler, dedi. 

68. Babalarının emrettiği gibi girdiler. Esasen bu, Allah‟tan gelecek hiçbir Ģeyi onlardan savamazdı ancak 

Yakub içindeki arzuyu ortaya koymuĢ oldu. O, Ģüphesiz kendisine öğrettiğimizi bilir; fakat insanların çoğu 

bilmezler. 

69. Yusuf‟un yanına girdiklerinde, kardeĢini bağrına bastı ve: 
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-Ben senin kardeĢinim, onların yaptıklarına artık üzülme, dedi. 

70. Yusuf onların yüklerini yükletirken, bir su kabını kardeĢinin yüküne koydurdu. Sonra bir çağırıcı: 

-Ey kafile, siz hırsızsınız! diye bağırdı.  

71. Geri dönerek: 

-Ne kaybettiniz? dediler. 

72. -Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü (mükafat) vardır. Buna ben kefil oluyorum, 

dediler. 

73. -Vallahi, ülkede bozgunculuk çıkarmak için gelmediğimizi ve hırsız da olmadığımızı biliyorsunuz, dediler. 

74. -Yalancı iseniz, hırsızlığın cezası nedir? dediler. 

75. -Kimin yükünde bulunursa, ceza olarak o alıkonulur. Biz zalimleri iĢte böyle cezalandırırız, dediler.  

76. Yusuf kardeĢinin eĢyalarından önce onlarınkini aramaya baĢladı. Sonra kardeĢinin yükünden su kabını 

çıkardı.  

Yusuf‟a böyle bir plan öğrettik. Çünkü hükümdarın dinine göre kardeĢini Allah dilemeseydi alıkoyamazdı. 

Dilediğimizin derecesini yükseltiriz. Her ilim sahibinden üstün bir bilen vardır 

77. - ÇalmıĢsa, daha önce kardeĢi de çalmıĢtı, dediler. Yusuf bunu içinde gizledi. Onlara açmadı. Ġçinden, 

“Sizin durumunuz daha kötüdür; anlattığınızı en iyi Allah bilir” dedi. 

78. - Ey Vezir! Onun ihtiyar bir babası var, bizden birini onun yerine al. Biz senin iyi kimselerden olduğunu 

görüyoruz, dediler. 

79. -Allah korusun! Biz, malımızı kimde bulmuĢsak ancak onu alıkoruz, yoksa haksızlık etmiĢ oluruz, dedi. 

80. Ümitsizliğe düĢünce, konuĢmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri Ģöyle dedi: 

-Babanızın Allah‟a karĢı sizden bir söz aldığını, daha önce Yusuf meselesinde de ileri gittiğinizi bilmiyor 

musunuz? Artık babam bana izin verene veya Allah hakkımda hüküm verene kadar bu yerden ayrılmayacağım. 

O, hükmedenlerin en iyisidir. 

81. Siz dönün, babanıza gidin ve deyin ki:  

-Ey Babamız! Senin oğlun hırsızlık yaptı, bu bildiğimizden baĢka bir Ģey görmedik; görülmeyeni de bilmeyiz. 

82. Bulunduğumuz kasabanın halkına ve beraberinde olduğumuz kervana da sorabilirsin; biz Ģüphesiz doğru 

söylüyoruz.  

83. Yakup:  

-Sizi nefsiniz bir iĢ yapmağa sürükledi, artık bana güzelce sabır gerekir; belki Allah hepsini birden bana 

getirecektir, çünkü O bilendir, hakimdir, dedi. 

84. Onlara sırt çevirdi,  

-Vah, Yusuf‟a yazık oldu! dedi ve üzüntüden gözlerine ak düĢtü. Artık acısını içinde saklıyordu. 

85. -Allah‟a yemin ederiz ki, Yusuf‟u anıp durman seni bitkin düĢürecek veya helak olacaksın, dediler.  
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86. -Ben üzüntü ve tasamı yalnız Allah‟a açarım. Allah tarafından, sizin bilmediklerinizi bilirim, dedi. 

87. -Ey Oğullarım! Gidin, Yusuf‟u ve kardeĢini arayıp, sorun. Allah‟ın rahmetinden de ümidinizi kesmeyin; 

doğrusu kafirlerden baĢkası Allah‟ın rahmetinden ümidini kesmez. 

88. KardeĢleri Yusuf‟un yanına girdiklerinde:  

-Ey Aziz! Biz ve ailemiz sıkıntı ve ihtiyaç içerisindeyiz; pek değersiz bir malla geldik; ölçeği bize bol tut ve 

sadaka ver; Allah sadaka verenleri Ģüphesiz mükafatlandırır, dediler. 

89. -Siz, Yusuf ve kardeĢine bilmeden neler yaptığınızı biliyor musunuz? dedi. 

90. - Yoksa sen Yusuf musun? dediler.  

-Ben Yusuf‟um, bu da kardeĢim. Allah bize bağıĢta bulundu; doğrusu kim kötülükten sakınır ve sabrederse 

bilsin ki Allah iyi kimseleri mükafatsız bırakmaz, dedi. 

91. -Vallahi, Allah seni bize üstün kıldı; Biz gerçekten hataya düĢmüĢ kimseleriz, dediler.  

92. -Bugün sizi kınama yok, baĢınıza kakma yoktur. Allah sizi affetsin. O, merhametlilerin en 

merhametlisidir. 

93. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, görmeğe baĢlar; tüm ailenizle bana gelin, dedi. 

94. Kafile, yola çıktığında, babaları:  

-Doğrusu ben Yusuf‟un kokusunu alıyorum; ne olur beni bunak zannetmeyin, dedi. 

95. Çevresindekiler:  

-Vallahi sen, hala eski ĢaĢkınlığındasın, dediler. 

96. Müjdeci gelip, gömleği Yakub‟un yüzüne atınca, hemen gözleri açıldı. Bunun üzerine: 

-Ben size, Allah tarafından sizin bilmediğinizi biliyorum dememiĢ miydim? dedi. 

97. Oğulları:  

-Ey Babamız! Günahlarımızın bağıĢlanmasını dile, biz gerçekten günahkarız, dediler. 

98. -Rabbim‟den bağıĢlanmanızı dileyeceğim; O Ģüphesiz bağıĢlar ve merhamet eder, dedi. 

99. Yusuf‟un yanına girdiklerinde, o, anne ve babasını bağrına bastı: 

-Mısır‟a yerleĢin, inĢallah güven içinde olursunuz, dedi. 

100. Ana babasını tahtın üzerine oturttu, hepsi onun önünde (Allah‟a secde edip) eğildiler. O zaman Yusuf:  

-Babacığım! ĠĢte bu, önceden gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleĢtirdi. ġeytan, benimle 

kardeĢlerimin arasını bozduktan sonra, beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim bana çok iyilikte 

bulundu. Gerçekten Rabbim dilediğine lütfeder, O Ģüphesiz bilir (ve en iyi) hükmü verir, dedi.  

101. -Rabbim! Bana güç verdin, rüyaların yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaradan! Dünya ve ahirette 

velîm sensin; benim canımı müslüman olarak al ve beni salihler arasına kat! 
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102. ĠĢte sana vahyettiklerimiz, gaybe ait haberlerdir. Onlar bir araya gelip, düzen kurarlarken yanlarında 

değildin. 

103. Sen ne kadar çok istesen de, insanların çoğu inanmazlar. 

104. Oysa sen buna karĢılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. O, âlemler için sadece bir öğüttür.  

105. Göklerde ve yerde nice belgeler vardır ki, yanlarından yüzlerini çevirerek geçerler. 

106. Onların çoğu, Ģirk katmadan Allah‟a iman etmezler. 

107. Allah tarafından, onları kuĢatacak bir azaba uğramayacaklarından veya farkına varmadan, kıyamet 

saatinin ansızın gelmeyeceğinden emin midirler? 

108. De ki:  

-Bu, benim yolumdur; ben ve bana uyanlar basiretle Allah‟a çağırırız. Allah‟ı tenzih ederim. Ben asla 

müĢriklerden değilim. 

109. Senden önce de, ülkelerin içinden yalnızca kendilerine vahyettiğimiz adamlar gönderdik. Yeryüzünde 

gezmiyorlar mı ki, kendilerinden önce geçenlerin sonlarının nasıl olduğuna baksınlar? Ahiret yurdu takva 

sahipleri için hayırlıdır. Aklınızı kullanmıyor musunuz? 

110. Peygamberler ümitsizliğe düĢüp, yalanlandıklarını gördükleri bir anda kendilerine yardımımız gelmiĢtir. 

Böylece, istediğimizi kurtarırız. Azabımız suçlu milletten geri döndürülemez. 

111. Andolsun ki, peygamberlerin kıssalarında, sağduyu sahipleri için ibretler vardır. Bu, uydurma bir söz 

değildir. Kendinden önceki Kitabları tasdik eden, iman eden bir toplum için her Ģeyi açıklayan, doğru yolu 

gösteren bir rehber ve rahmettir. 

13. RA‟D SÛRESĠ 

 

(Mekke'de nazil olmuĢtur. 43 Ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Elif, Lâm, Mîm, Râ. ĠĢte Kitabın ayetleri. Sana Rabbinden indirilenler haktır; fakat insanların çoğu iman 

etmezler. 

2. Allah, gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yükseltti. Sonra arĢq istiva etti. Her biri belli bir süreye 

kadar hareket edecek olan güneĢ ve ayı buyruğu altına aldı. Kesin olarak Rabbinizle buluĢacağınıza inanmanız 

için buyruğunu yürütüp, ayetleri uzun uzun açıklıyor. 

3. Yeryüzünü yayıp döĢeyen, orada sabit dağlar, nehirler var eden, her türlü ürünü ikiĢer çift kılan, gündüzü 

geceyle bürüyen de O‟dur. ġüphesiz bunlarda, düĢünen toplum için deliller vardır. 

4. Yeryüzünde, hepsi de aynı su ile sulanan, birbirine komĢu kara parçaları, üzüm bağları, bir kökten sürgün 

verip tek baĢına yada kümeler halinde boy veren ekinler, hurma ağaçları vardır. Fakat onları Ģekil ve lezzetçe 

birbirinden farklı kılmıĢızdır. DüĢünen toplum için bunda da deliller vardır. 

5. Eğer ĢaĢacaksan, onların: 
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-Biz toprak olduktan sonra yeniden mi yaratılacağız? demelerine ĢaĢman gerekir. ĠĢte onlar Rablerini 

tanımayanlardır. ĠĢte onlar, boyunlarına zincir vurulanlardır. Onlar, ateĢ halkıdır. Orada temelli 

kalacaklardır. 

6. Ġyilikten önce hemen fenalığı getirmeni isterler, oysa onlardan önce benzer örnekler geçmiĢtir. Doğrusu 

Rabbinin, insanların zulümlerine rağmen onlara mağfireti vardır. Rabbinin cezalandırması ise çetindir. 

7. Ġnkar edenler:  

-Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi? derler. Oysa sen ,sadece bir uyarıcısın. Her topluma doğru 

yolu gösteren biri vardır. 

8. Allah her diĢinin rahminde ne taĢıdığını, rahimlerin neyi düĢürdüğünü ve neyi alıkoyduğunu bilir. O‟nun 

katında her Ģeyin bir ölçüsü vardır. 

9. Gizliyi de ortada olanı da bilen, yücelerin yücesi büyük Allah‟tır. 

10. Ġçinizden sözü saklayan ile, açığa vuran ve geceye bürünerek gizlenip gündüzün ortaya çıkan arasında 

fark yoktur. 

11. Ġnsanoğlunu arkasında ve önünde takip edenler vardır; Allah‟ın emriyle onu gözetirler. Bir toplum kendi 

durumunu değiĢtirmedikçe Allah onların durumunu değiĢtirmez. Allah bir toplumun kahrını dileyince artık o 

geri döndürülemez. Onların Allah‟tan baĢka koruyucusu da yoktur. 

12. Korku ve ümide düĢürmek için size ĢimĢeği gösteren, yağmurla yüklü bulutları vareden O‟dur. 

13. Gök gürültüsü hamd ederek, melekler de korku ile O‟nu tenzih ederler. Onlar Allah hakkında 

tartıĢırlarken; O, yıldırımları gönderir de onlarla dilediğini çarpar. O, Ģiddetle cezalandırandır. 

14. Gerçek dua yalnızca O‟nadır. O‟ndan baĢka dua ettikleri, kendilerine hiçbir cevap veremezler. Durumları, 

suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmıĢ bekleyen adama benzer. Hiçbir zaman suya kavuĢamaz. ĠĢte 

kafirlerin duası sapıklıktan baĢka bir Ģey değildir. 

15. Yerde ve göklerde olanlar gölgeleriyle beraber sabah akĢam, ister istemez Allah‟a secde ederler.  

16. De ki:  

-Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?  

-Allah‟tır, de!  

-Onu bırakıp, kendilerine bir fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz?! de.  

-Kör ile gören bir olur mu?! Veya karanlıkla aydınlık bir midir?! de. Yoksa Allah‟a, O‟nun gibi yaratması olan 

ortaklar buldular da, yaratmaları birbirine mi bezettiler? De ki:  

-Her Ģeyi yaratan Allah‟tır. O, her Ģeye hakim olan tek ilahtır. 

17. Allah gökten su indirir, dereler onunla dolar taĢar. Sel, üste çıkan köpüğü alır götürür. Süslenmek veya 

faydalanmak için ateĢte erittiklerinizin üzerinde de buna benzer bir köpük vardır. Allah, hak ve batıl için Ģu 

örneği verir: Köpük uçup gider, insanlara faydalı olan ise yerde kalır. Allah bunun gibi daha nice misaller 

verir. 
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18. Rablerinin çağrısına uyanlara en güzel karĢılık vardır. O‟nun çağrısına uymayanlar ise, yeryüzünde olan her 

Ģey ve daha bir katı onların olsa, kurtulmak için fidye verirlerdi. ĠĢte hesapları kötü olanlar bunlardır. 

Barınakları cehennemdir; ne kötü bir yerdir!  

19. Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, onu bilmeyen köre benzer mi? Ancak sağduyu 

sahipleri bunu düĢünebilirler. 

20. Onlar, Allah‟a verdikleri sözü yerine getirenler, antlaĢmayı bozmayanlardır.  

21. Allah‟ın birleĢtirilmesini emrettiği Ģeyi birleĢtirenler, Rab‟lerinden korkanlar; kötü hesaptan korkanlardır. 

22. Onlar, Rablerinin rızasını kazanmak için sabredenler, namazı kılanlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan, 

gizli ve açık olarak sarfedenler; iyilik yaparak kötülüğü ortadan kaldıranlardır. ĠĢte onlar için yurdun en iyisi 

vardır. 

23. Adn cennetleri girecekleri yerdir; babalarının, eĢlerinin, çocuklarının iyi olanları da oradadır. Melekler 

her kapıdan yanlarına girip: 

24. -Sabretmenize karĢılık size selam olsun; burası yurdun en iyisi, ne güzeldir! derler. 

25. Allah‟ın birleĢtirilmesini emrettiğini ayırarak ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak; Allah‟a verdiği sözü, 

ant içtikten sonra bozanlar, ĠĢte lanet onlaradır. En kötü yurt/cehennem onlarındır. 

26. Allah dilediği kimseye rızkını geniĢletir ve güçlendirir. O da dünya hayatıyla kendinden geçer. Oysa, 

dünya hayatı, ahiret için bir araçtan baĢka bir Ģey değildir. 

27. Ġnkar edenler:  

-O‟na Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? derler. De ki:  

-KuĢkusuz Allah dileyeni saptırır ve Kendisine yöneleni doğru yola eriĢtirir. 

28. Ġman edenlerin kalpleri Allah‟ın zikriyle huzura kavuĢmuĢtur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah‟ın zikri ile 

huzura kavuĢur. 

29. Ġman edip doğruları yapanlar için hoĢ bir hayat ve güzel bir istikbal vardır. 

30. ĠĢte böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki; 

vahyettiklerimizi onlara okuyasın. Oysa onlar Rahman‟ı tanımadılar. De ki:  

-O benim Rabbim‟dir, O‟ndan baĢka ilah yoktur. Yalnızca O‟na bağlandım, dönüĢüm de O‟nadır! 

31. Kur‟an ile dağlar yürütülse veya yeryüzü parçalansa yahut ölüler konuĢturulsa... Bilakis, bütün emir 

Allah‟ındır. Ġman edenler bilmiyorlar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletebilirdi. Allah‟ın sözü 

yerine gelinceye kadar, yaptıkları iĢler sebebiyle inkar edenlere bir belanın dokunması veya evlerinin yakınına 

inmesi devam eder durur. Allah, verdiği sözden dönmez. 

32. Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiĢti. Ġnkar edenleri önce erteledim, sonra tuttum. 

Cezalandırmam nasıl oldu? 

33. Herkesin yaptığını gözeten, bunu yapamayanlarla bir olur mu? Onlar Allah‟a ortaklar koĢtular. De ki: 
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-Onları kutsayın bakalım; yeryüzünde bilmediği bir Ģeyi mi Allah‟a haber veriyorsunuz? Yoksa boĢ sözlere mi 

aldanıyorsunuz? Fakat inkar edenlere, kurdukları düzenler güzel gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldular. 

Allah‟ın sapıklıkta bıraktığına yol gösteren bulunmaz. 

34. Onlara, dünya hayatında azap vardır, ahiret azabı ise daha çetindir. Allah‟a karĢı onların bir koruyucusu 

da yoktur. 

35. Takva sahiplerine vaadedilen cennet Ģöyledir: Altından ırmaklar akar; yiyecekleri ve gölgeleri devamlıdır. 

Bu, muttakilerin kazanacağı sonuçtur, kafirlerin sonucu ise ateĢtir. 

36. Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilene memnun olurlar. Bazı gruplar içinde, onun bir kısmını inkar 

edenler vardır. De ki:  

-Ben ancak Allah‟a kulluk etmekle ve O‟na asla Ģirk koĢmamakla emrolundum. Duâm O‟nadır, dönüĢüm de 

O‟nadır! 

37. ĠĢte böylece Kur‟an‟ı Arabça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilim geldikten sonra onların heveslerine 

uyarsan, and olsun ki, Allah katında sana bir veli ve koruyucu olamaz. 

38. Senden önce de peygamberler göndermiĢtik; onları eĢ ve çocuk sahibi kılmıĢtık. Allah‟ın izni olmadan 

hiçbir peygamberin bir ayet getirmesi mümkün değildir. Her ecel bir yazgıdır. 

39. Allah dilediğini yok eder, dilediğini sabit kılar; Ana Kitap O‟nun katındadır. 

40. Onlara vaadettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek ya da (daha önce) senin ölümünü takdir etsek, 

senin görevin ancak tebliğdir. Hesaba çekmek bize aittir. 

41. Bizim yeryüzünün etrafından gitgide eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Hüküm Allah‟ındır, O‟nun hükmünü 

bozacak yoktur. O, çabucak hesabı görür. 

42. Onlardan önce de tuzak kurdular, oysa bütün tuzaklar Allah‟ındır, herkesin ne kazandığını bilir. Kafirler 

de bilecektir, dünyanın akibeti kimindir?! 

43. Kafir olanlar:  

-Sen peygamber değilsin, derler; de ki:  

-Benimle sizin aranızda Ģahit olarak Allah ve kitap ilmine sahip olanlar yeter. 

14. ĠBRAHĠM SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminde indirilen sûre ismini 35-41 ayetlerde dile getirilen Hz. Ġbrahimini duasından almıĢtır. 52 

ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Elif lâm râ! Bu, Ġnsanları Rabb‟lerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, Aziz ve Hamîd olanın dosdoğru yoluna 

çıkarman için, sana indirdiğimiz Kitaptır.  

2. Göklerde ve yerde olanların sahibi Allah‟tır. Uğrayacakları Ģiddetli azabdan dolayı vay kafirlere! 
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3. Onlar dünya hayatını ahiretten daha çok severler, Allah‟ın yolundan alıkoyup, onun eğri büğrü olmasını 

isterler. ĠĢte onlar derin bir sapıklık içindedirler. 

4. Kendilerine apaçık anlatabilsin diye, her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik. Allah dilediğini 

sapıklıkta bırakır ve dilediğini de doğru yola çıkarır; güçlü olan, Hakim olan O‟dur. 

5. Musa‟yı ayetlerimizle,  

-Toplumun karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah‟ın günlerini onlara hatırlat diye göndermiĢtik. Bunda, çok 

çok sabreden ve Ģükreden herkese belgeler vardır. 

6. Musa, kavmine Ģöyle dedi: 

-Allah‟ın size olan nimetlerini düĢünün; size iĢkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan 

Firavun ailesinden sizi kurtardı; bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardır. 

7. Rabbiniz: 

-ġükrederseniz and olsun ki, size karĢılığını artıracağım; nankörlük ederseniz bilin ki azabım pek çetindir, 

diye duyurmuĢtu. 

8. Musa:  

-Siz ve yeryüzünde olanlar, hepiniz nankörlük etseniz, Allah yine de zengin ve övülmeğe layık olandır, demiĢti. 

9. Sizden önce geçen Nuh, Àd, Semûd halklarının ve onlardan sonra gelenlerin haberleri size ulaĢmadı mı? ki 

onları Allah‟tan baĢkası bilmez. Onlara peygamberleri belgelerle geldiler, fakat elleriyle ağızlarını kapatıp:  

-Biz sizinle gönderilene inanmıyoruz. Bizi çağırdığınız Ģeyden de Ģüphe ve endiĢe içindeyiz, dediler. 

10. Peygamberleri:  

-Gökleri ve yeri yaratan, günahlarınızı bağıĢlamaya çağıran ve bir süreye kadar sizi erteleyen Allah‟tan mı 

Ģüphe ediyorsunuz? dediler. Onlar da: 

-Siz de sadece bizim gibi birer insansınız; bizi babalarımızın kulluk ettiklerinden alıkoymak istiyorsunuz. 

Öyleyse bize apaçık bir delil getirmelisiniz, dediler. 

11. Peygamberleri onlara dedi ki:  

-Biz ancak sizin gibi birer insanız ama, Allah, kullarından dilediğine iyilikte bulunur. Allah‟ın izni olmadıkça biz 

size delil getiremeyiz. Müminler sadece Allah‟a dayansınlar. 

12. -Bize yollarımızı gösteren Allah‟a niçin bağlanmayalım? Bize ettiğiniz eziyete elbette katlanacağız. 

Bağlananlar ancak Allah‟a bağlansın. 

13. Kafir olanlar ise, Peygamberlerine : 

-Ya bizim yolumuza geri dönersiniz ya da sizi ülkemizden çıkarırız, dediler. Rab‟leri peygamberlere Ģöyle 

vahyetti: 

-Zalimleri elbette helak edeceğiz,  

14. Onlardan sonra yeryüzüne sizi yerleĢtireceğiz. Bu, makamımdan korkanlar ve azabımdan korkanlar içindir. 
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15. Fetih istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı. 

16. Arkasından cehennem var; orada kanlı irinli su içirilecektir. 

17. Onu yudumlayacak fakat bir türlü yutamayacaktır. Ölüm ona her yerden geldiği halde, ölemeyecek, 

arkasından ise ağır bir azap gelecektir. 

18. Rablerini tanımayanların iĢleri, fırtınalı bir günde, rüzgarın Ģiddetle savurduğu küle benzer; 

kazandıklarından hiçbir Ģey elde edemezler. ĠĢte en uzak sapıklık odur. 

19. Gökleri ve yeri Allah‟ın hak ile yarattığını görmüyor musunuz? Dilerse sizi yok edip yeni bir topluluk 

getirir. 

20. Bu, Allah için hiç zor değildir. 

21. Hepsi Allah‟ın huzuruna çıkarlar; güçsüzler, büyüklük taslayanlara:  

-Biz size uymuĢtuk, Allah‟ın azabından bizi koruyabilir misiniz? derler. Onlar da: 

-Allah bizi doğru yola eriĢtirseydi biz de sizi eriĢtirirdik. Artık sızlansak da sabretsek de birdir, çünkü 

kaçacak yerimiz yok, derler. 

22. ĠĢ olup bitince, Ģeytan:  

- Allah, size gerçeği vaadetmiĢti. Ben de size vaadettim, sonra caydım; sizi zorlayaak bir gücüm yoktu; 

sadece çağırdım, siz de geldiniz. Öyleyse, beni değil kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni 

kurtaramazsınız. Beni ortak koĢmanızı daha önce kabul etmemiĢtim; doğrusu zalimlere can yakan bir azap 

vardır, der. 

23. Ġman eden ve doğruları yapanlar, içlerinden ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Rablerinin izniyle orada 

kalıcıdırlar. Oradaki esenlik dilekleri “Selam!”dır. 

24. Allah‟ın nasıl örnek verdiğini görmüyor musunuz? Ġyi bir söz; kökü sağlam, dalları göğe doğru uzanan güzel 

bir ağaca benzer. 

25. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Ġnsanlar düĢünsünler diye Allah onlara örnekler veriyor. 

26. Kötü bir sözün benzeri de, yerden koparılmıĢ, kökü olmayan kötü bir ağaç gibidir. 

27. Allah iman edenleri, dünya hayatında ve ahirette sabit bir söz üzerinde tutar; zalimleri de sapıklıkta 

bırakır. Allah ne dilerse yapar. 

28. Allah‟ın verdiği nimeti nankörlük edenleri ve halklarını helak olacakları yere götürenleri görmüyor musun? 

29. Onları cehenneme sokacaklardır. Ne kötü bir durak! 

30. Allah‟ın yolundan saptırmak için O‟na eĢler koĢmuĢlardı. De ki:  

-YaĢayın bakalım, hiç Ģüphesiz varacağınız yer ateĢ olacaktır. 

31. Ġman eden kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar; alıĢ veriĢin ve dostluğun olmadığı bir gün gelmeden 

önce, kendilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli olarak sarfetsinler. 
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32. Gökleri ve yeri yaratan, gökten indirdiği su ile rızık olarak ürünler çıkaran, emri ile denizde yüzmek 

üzere gemileri, nehirleri sizin emrinize veren Allah‟tır. 

33. Yörüngelerinde yürüyen Ay ve GüneĢi de sizin emrinize verdi. Geceyle gündüzü de sizin buyruğunuza 

verdi. 

34. Kendisinden dilediğiniz her Ģeyi size vermiĢtir. Allah‟ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Doğrusu 

insan pek zalim ve çok nankördür. 

35. Ġbrahim Ģöyle demiĢti:  

-Rabbim! Bu Ģehri güvenli kıl; beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut! 

36. Rabbim! Onlar çok insanları saptırdı; Kim bana uyarsa o bendendir. Kim bana isyan ederse.. Sen 

bağıĢlarsın, merhamet edersin. 

37. -Rabbimiz! Ben çocuklarımdan kimini, namaz kılabilmeleri için Senin kutsal evinin yanında, ziraata 

elveriĢsiz bir vadiye yerleĢtirdim. Rabbimiz! Ġnsanların gönüllerini onlara meylettir, Ģükretmeleri için onları 

ürünlerle rızıklandır.  

38. -Rabbimiz! ġüphesiz sen gizlediğimizi de, açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir Ģey Allah‟tan 

gizli kalmaz. 

39. Ġhtiyar halimde, bana Ġsmail ve Ġshak‟ı bağıĢlayan Allah‟a hamdolsun. Doğrusu Rabbim duaları iĢitendir. 

40. -Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamı kabul buyur. 

41. Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve müminleri Hesap görülecek günde bağıĢla! 

42. Sakın Allah‟ı, zalimlerin yaptıklarından habersiz zannetme; sadece gözlerin dehĢetten dıĢarı fırlayacağı 

bir güne kadar onları ertelemektedir. 

43. Gözleri, bakıĢları kendilerine dönemeyecek Ģekilde donuklaĢmıĢ ve baĢları dikilmiĢ olarak dururlar. 

Gönülleri ise bomboĢ... 

44. Ġnsanları, kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zulmedenler:  

-Rabbimiz! Bizi yakın bir süreye kadar ertele de çağrına uyalım, peygamberlere tabi olalım, derler. Siz daha 

önce, sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiĢ miydiniz?!  

45. Ve zalimlerin yerlerinde oturdunuz, onlara, yaptıklarımız da size açıklanmıĢtı. Size de örnekler vermiĢtik. 

46. Onlar tuzaklar kurmuĢlardı; oysa dağları yerinden oynatacak olsa bile, bu tuzakları hep Allah‟ın elindeydi. 

47. Sakın Allah‟ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını zannetme! ġüphesiz Allah güçlüdür, intikam 

sahibidir.  

48. Yerin baĢka bir yerle, göklerin de baĢka göklerle değiĢtirildiği gün, her Ģeye üstün gelen tek Allah‟ın 

huzuruna çıkarılırlar.  

49. Suçluları o gün zincirlere vurulmuĢ görürsün. 

50. Gömlekleri katrandandır, yüzlerini ise ateĢ bürümüĢtür. 
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51. Bu, Allah herkese yaptığının karĢılığını vereceği için böyledir. Allah, hesabı çabuk görür. 

52. ĠĢte bu, insanlara bir tebliğdir. Onunla uyarılsınlar ve ancak onun tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl 

sahipleri öğüt alsınlar diye... 

15. HĠCR SÛRESĠ 

(Mekke‟de nazil olmuĢtur 99 ayettir.) 

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla ..  

1. Elif, Lâm, Râ! ĠĢte kitabın ayetleri ve apaçık Kur‟an! 

2. Kafirler bir zaman gelir ki müslüman olmayı Ģiddetle isterler. 

3. Onları bırak, yesinler, eğlensinler, beklentileri onları oyalasın. Nasıl olsa öğrenecekler. 

4. Bilinen bir yazgısı olmayan hiçbir ülkeyi yok etmedik. 

5. Hiç bir ümmet ecelinin önüne geçemez ve erteleyemez. 

6. Nitekim Ģöyle demiĢlerdi: 

- Ey kendisine zikir indirilen, kesinlikle sen delisin! 

7. Eğer doğru söylüyorsan, bize melekleri getirmeli değil miydin? 

8. Melekleri haksız yere indirmeyiz, indirince de onlara süre verilmez. 

9. Kur‟an‟ı Ģüphesiz biz indirdik. O‟nu koruyacak olan da Ģüphesiz biziz. 

10. Senden önce de geçmiĢ toplumlara elçiler göndermiĢtik. 

11. Onlara hiç bir elçi gelmedi ki onunla alay etmemiĢ olsunlar. 

12. ĠĢte biz onu suçluların kalplerine sokarız. 

13. Onlar da öncekilerin yaptığı gibi ona inanmazlar. 

14. Onlara gökten bir kapı açsak da onlar oradan yukarı çıksalar bile, 

15. Yine de: “gözlerimiz bağlandı, belki de hepimiz büyülendik” derler. 

16. Gökte burçlar varettik ve onları bakanlar için süsledik. 

17. Onu lanetlenmiĢ Ģeytanlardan koruduk. 

18. Ancak kulak hırsızlığı yapmak isteyen olursa onu parlak bir ateĢ kovalar. 

19. Yeri de yaydık. Oraya sabit dağlar yerleĢtirdik. Orada her Ģeyden ölçülü olarak ürün verdik. 

20. Orada sizin için ve sizin beslemediğiniz kimseler için geçimlikler belirledik. 

21. Kaynağı yanımızda olmayan hiçbir Ģey yoktur. Ancak biz onu belli bir ölçüye göre indiririz. 

22. Sert rüzgarlar gönderdik, onunla sizi suladığımız suyu gökten indirdik. Siz onun sahibi değilsiniz. 

23. ġüphesiz biz, hem hayat veririz hem de öldürürüz. Ebedi olan da biziz. 
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24. Sizden önce geçenleri bildiğimiz gibi, sizden sonra gelecekleri de biliriz. 

25. Kesinlikle, Rabbin onları bir araya toplayacaktır. Çünkü O, hakimdir, alimdir.  

26. Ġnsanı, kuru bir çamurdan, olgunlaĢmıĢ bir balçıktan yarattık. 

27. Daha önce de cinleri yakıp kavuran bir ateĢten yaratmıĢtık.  

28. Rabbin, meleklere Ģöyle demiĢti: 

- Ben, kuru bir çamurdan, olgunlaĢmıĢ balçıktan bir beĢer yaratacağım. 

29-31. Onu düzenleyip, canlandırdığım zaman, derhal onun için secdeye kapanınız. Meleklerin hepsi topluca 

secde etti. Ġblis hariç, O, büyüklendi ve secde edenlerle beraber olmadı. 

32. Allah: 

-Ey Ġblis, secde edenlerle beraber olmanı engelleyen nedir? dedi. 

33. -Ben, kuru bir çamurdan, olgun bir balçıktan yarattığın bir beĢere secde etmek için var olmadım, dedi. 

34. - Defol oradan, sen kovuldun! dedi. 

35. Hesap gününe kadar lanet sana!  

36. -Rabbim, dedi. Yeniden diriliĢ gününe kadar beni ertele.  

37. -Sen, ertelenenlerdensin! dedi. 

38. Vakti bilinen bir güne kadar..  

39. -Rabbim, dedi. (Ġblis) beni azdırdığın Ģey adına yemin ederim ki, yeryüzündekileri onlara süslü 

göstereceğim ve saptıracağım hepsini!  

40. Ancak, içlerinde ihlas sahibi kulların hariç. 

41. -Bu benim gösterdiğim dosdoğru yoldur, dedi. 

42. Senin, kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur, sana uyan azgınlar dıĢında. 

43. Onların hepsine vaat olunan yer cehennemdir. 

44. Onun yedi kapısı vardır. Her kapısının kısımlara ayrılmıĢ bölümleri vardır.  

45. Takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlardadır. 

46. Esenlikle, güvenle girin oraya! 

47. Biz, onların gönlündeki tüm kini söküp attık. Onlar, kardeĢler olarak karĢılıklı koltuklarda otururlar. 

48. Onlara, orada hiçbir yorgunluk ve zahmet hissetmeleri yoktur. Ve onlar, oradan hiç çıkarılmazlar. 

49. -Kullarıma benim, çok bağıĢlayıcı ve merhametli olduğumu haber ver. 

50. Azabıma gelince o acı bir azaptır.  

51. Onlara Ġbrahim‟in misafirlerinden haber ver.  

52. Onun yanına girdikleri zaman: “Selam! “ demiĢlerdi. O da: “Biz, sizden endiĢe ediyoruz” demiĢti.  
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53. Onlar:  

-EndiĢelenme, biz sana bilgin bir erkek evlat müjdeliyoruz, dediler.  

54. -Bana ihtiyarlık gelmiĢ olduğu halde mi müjde veriyorsunuz? Neye dayanarak müjde veriyorsunuz? dedi 

55. -Seni gerçekten müjdeliyoruz. Ümitsizliğe düĢenlerden olma! “dediler.  

56. -Rabbin rahmetinden, sapıklardan baĢka kim ümidini keser? dedi.  

57. Ey elçiler asıl göreviniz nedir? dedi.  

58. -Biz, günahkar bir topluma gönderildik” dediler.  

59-60. Lût ailesini, geride kalanlardan olması kesinleĢen karısı dıĢında- hepsini kurtaracağız. 

61. Elçiler, Lût ailesine gelince: 

62. - Siz, tanınmayan kimselersiniz, dedi Lût. 

63. -Biz sana hakkında Ģüphe ettiklerini (azabı) getirdik. 

64. Sana hak olanı getirdik, Ģüphesiz biz doğru söyleyenleriz.  

65. Bu sebeple, gecenin bir saatinde aileni yola çıkar. Sen de onların arkasından git. Sizden hiç kimse 

arkasına bakmasın, emrolonduğunuz yere gidin. 

66. Ona, Sabahleyin onların arkasının kesilmiĢ olacağı hususunu da açıklamıĢtık. 

67. ġehir halkı sevinçle geldi.  

68. Lût: 

-Bunlar benim misafirlerim, beni rezil etmeyin, dedi. 

69. Allah‟tan korkun, beni utandırmayın.  

70. -Biz sana insanları misafir etmeni yasaklamadık mı? dediler.  

71. -Eğer evlenecekseniz iĢte kızlarım! dedi. 

72. Hayatına and olsun ki onlar sarhoĢlukları içerisinde bocalayıp duruyorlar.  

73. GüneĢin doğuĢuyla birlikte onları bir çığlık yakaladı. 

74. Tavanlarını yerin dibine geçirdik. Üzerlerine de yağmur gibi piĢmiĢ taĢlar yağdırdık.  

75. Ġbret almak isteyenlere bu olayda iĢaretler vardır. 

76. Orası iĢlek bir yol üstündedir. 

77. Bunda müminler için de bir belge vardır. 

78. Eyke halkı zalimlik etti. 

79. Biz de onlardan intikam aldık. ġüphesiz bu iki olayda apaçık (göz) önündedir.  

80. Hicr halkı da elçileri yalanlamıĢlardı. 
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81. Onlara ayetlerimizi göndermiĢtik ama ondan yüz çevirmiĢlerdi.  

82. Onlar, dağları oyarak güvenli evler yapıyorlardı. 

83. Sabahladıklarında onları da bir çığlık yakalayıverdi. 

84. Kazandıkları onlara bir fayda sağlamadı.  

85. Biz, gökleri, yeri ve arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet elbette gelecektir. Öyleyse 

(kavminden) güzel bir ayrılıĢla ayrıl.  

86. Elbette, Rabbin, her Ģeyi yaratan ve bilendir. 

87. Sana, tekrarlanan yedi ayeti ve büyük Kur‟an‟ı verdik.  

88. Onlardan bir kısmını faydalandırdığımız Ģeylere sakın gözünü dikme! Onlar için üzülme, müminler için 

Ģefkat kanatlarını indir!  

89. Ve ben apaçık bir uyarıcıyım! de  

90. Bölücülere indirdiğimiz gibi...  

91. Onlar, Kur‟an‟ı parçalayan kimselerdir.  

92-93. Rabbine andolsun ki, onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz.  

94. Emrolunduğun Ģeyi açıkla ve müĢriklerden yüz çevir!  

95. Alaycılara karĢı biz sana yeteriz.  

96. Onlar, Allah ile beraber bir baĢka ilah tanıyorlar. Ġleride öğrenecekler!  

97. Onların söyledikleri Ģeyler sebebiyle göğsünün daraldığını bilmekteyiz. 

98. Övgü ile Rabbinin yüceliğini ifade et, ve secde edenlerden ol!  

99. Sana ölüm gelene kadar Rabbine kulluk et!  

16. NAHL SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin son aylarında indirilmiĢti. 128 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Allah‟ın emri geldi. Onu acele istemeyin. Allah, onların koĢtukları ortaklardan uzak ve çok yücedir.  

2. Melekleri, vahiyle birlikte emri gereği kullarından dilediğine indirir. Benden baĢka ilah yoktur. Öyleyse 

benden sakının diye uyarmak üzere... 

3. Gökleri ve yeri hakkıyla yarattı ve müĢriklerin ortak koĢmalarından çok yücedir.  

4. Ġnsanı bir damladan yarattı. Buna rağmen insan apaçık bir hasım kesildi. 

5. Ve o evcil hayvanları yarattı. Pek çok yararları yarında sizi ısıtan giysiler, besleyen yiyecekler elde 

ediyorsun. 
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6. Ve onların gidiĢ geliĢlerinde ayrı bir güzellik bulursunuz.  

7. Çok güçlükle varabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taĢırlar. ĠĢte Rabbiniz, böyle Ģefkatli ve 

merhametlidir. 

8. Hem onlara binmeniz için hem de zinet için size atları, katırları ve merkepleri yarattı. Sizin bilmediğiniz 

Ģeyleri de yaratır.  

9. Yolun doğrusunu göstermek Allah‟a aittir. Eğri yol da vardır. Eğer dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.  

10. Gökten size su indiren O‟dur. O sudan içersiniz ve bitkileri de o su ile yetiĢtirirsiniz. 

11. Allah, onunla size ekinler, zeytin ve hurma ağaçları, üzüm ve her türlü ürünü yetiĢtirir. DüĢünen bir 

toplum için bunda deliller vardır. 

12. Geceyi, gündüzü, güneĢi, ayı sizin istifadenize vermiĢtir. Yıldızlar da O‟nun emrine boyun eğmiĢtir. 

Bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için ayetler vardır. 

13. Yeryüzünde rengarenk Ģeyleri de sizin için var etmiĢtir. Bunda öğüt alan bir toplum için birer ayet vardır. 

14. Taze et yemeniz ve takındığınız süs eĢyalarını ondan çıkarmanız için denizi sizin istifadenize sunmuĢtur. 

O‟nun lütfundan aramanız için gemilerin onu yara yara gittiğini görürsün. Artık belki Ģükredersiniz. 

15-16. Yeryüzünde sabit dağlar yarattı size; sarsılırsınız diye. 

(Gideceğiniz yere) ulaĢmanız için de nehirler ve yollar.. ve iĢaretler.. Yıldız ile de onlar yollarını bulurlar. 

17. Yaratıcı, yaratamayan gibi midir? Hiç düĢünmez misiniz?  

18. Allah‟ın nimetlerini saymaya kalkıĢsanız, onları sayamazsınız. Allah, gerçekten bağıĢlayıcı ve çok 

merhametlidir. 

19. Allah, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. 

20. Onlar, Allah‟tan baĢkalarına dua ediyorlar. Yaratamayan Ģeylere, kendileri yaratılmıĢ olanlara.  

21. Onlar, ölüdür, diri değil. Ne zaman diriltileceklerinin de bilincinde değillerdir. 

22. Ġlahınız tek ilahtır. Ahirete inanmayanlar ise, onların kalpleri inkarcıdır. Aslında onlar, büyüklük 

taslayanlardır. 

23. Dikkat edin, Allah onların içlerinde gizlediklerini de açığa koyduklarını da elbette bilir. O, büyüklenenleri 

hiç sevmez. 

24. Onlara, Rabbiniz ne indirdi?” diye sorulduğunda “öncekilerin masallarını” derler. 

25. Kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak; saptırdıkları bilgisiz kimselerin günahlarından bir kısmını 

yüklensinler. Dikkat, ne kötü bir yük yükleniyorlar. 

26. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuĢlardı da Allah, bir anda binalarını temellerinden çökertmiĢ ve çatıları 

baĢlarına devrilmiĢti. Azap, onlara hissetmedikleri bir yönden gelmiĢti. 

27. Sonra, Allah, kıyamet günü onları rezil edip Ģöyle der: 

-Nerede benim ortaklarım olduğu konusunda tartıĢtıklarınız?!” kendilerine ilim verilenler: 
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-Bugün, rezillik ve azap kafirlerin üzerinedir, der.  

28. Melekler, kendilerine zulmedenlerin canlarını alırlarken “biz bir kötülük yapmamıĢtık.” diyerek teslim 

olurlar. ġüphesiz, Allah, onların ne yaptıklarını çok iyi bilir. 

29. Bu sebeple, içinde ebedi kalacağınız cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların ikametgahı ne 

kötüdür! 

30. Allah‟tan korkan kimselere “Rabbiniz size ne indirdi?” denildiğinde, “iyilik!” diye karĢılık verirler. Bu 

dünyada güzel davrananlara, “nimet ve güzel akibet” vardır. Ahiret yurdu ise daha iyidir. Allah‟tan 

korkanların yurdu ne güzeldir. 

31. Adn Cennetleridir, girecekleri yer... Oranın alt tarafından ırmaklar akar, orada diledikleri Ģey onlarındır. 

ĠĢte Allah, takva sahiplerini böyle mükafatlandırır.  

32. Melekler, arınmıĢ kimselerin canlarını alırken: 

-Selam size! Yaptıklarınızın karĢılığı olarak girin cennete! derler. 

33.Onlar, kendilerine meleklerin veya Rabbinin emrinin gelmesinden baĢka bir Ģey mi bekliyorlar? Onlardan 

öncekiler de böyle yapmıĢtı. Onlara Allah zulmetmedi. Onlar, kendi kendilerine zulmettiler. 

34. Onlara, yaptıklarının kötülüğü dokundu ve onları alay ettikleri Ģey, çepeçevre kuĢattı. 

35. ġirk koĢanlar, “Allah dilemiĢ olsaydı, O‟ndan baĢka hiç bir Ģeye ne biz ne de atalarımız kulluk etmezdik. 

Onun izni olmadan bir Ģeyi haram kılmazdık.” dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıĢlardı. Elçiye düĢen 

açıkça duyurmaktan baĢka bir Ģey midir? 

36. -Allah‟a kulluk edin ve tağuttan sakının, diye her topluma bir elçi gönderdik. Böylece, onların içinden 

kendilerine Allah‟ın yol gösterdiği de vardır. Sapıklığı hak edenler de vardır. Yeryüzünde dolaĢın da 

yalanlayanların sonu nasıl oldu, bir bakın! 

37. Sen, onların doğru yola girmelerini çok arzu etsen de Allah saptırıcılara yol göstermez. Onların hiç bir 

yardımcısı da yoktur. 

38. Allah‟ın ölen bir kimseyi yeniden diriltmeyeceğine tüm güçleri ile Allah adına yemin ettiler. Hayır, 

verilmiĢ bir söz olarak o gerçektir. Fakat, insanların çoğu bilmiyor. 

39. (Bu diriliĢ,) Hakkında ayrılığa düĢtükleri Ģeyi açıklamak ve kafirlerin yalancı olduklarını ortaya çıkarmak 

içindir. 

40. Biz bir Ģeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sadece “ol!” demektir. O da hemen oluverir.  

41. Zulme uğradıktan sonra Allah için hicret edenleri biz, dünyada güzel bir yere yerleĢtiririz. Ahiret sevabı 

ise daha büyüktür. Bir bilseler.  

42. Onlar, sabreder ve Rablerine bağlanırlar. 

43. -Senden önce de kendilerine vahiy ilettiğimiz adamlardan baĢkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız 

kitap ehline sorun.  
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44. Onları açıklanmıĢ belgeler ve kitaplarla (gönderdik.) Sana da “zikri” indirdik. Kendilerine indirileni 

insanlara açıklaman için. Umulur ki onlar da düĢünürler.  

45. Sinsice kötülük kuranlar, Allah‟ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya farkında olmadıkları 

bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?  

46. Veya Onlar, dolaĢıp dururlarken, kaçamayacakları bir azabın kendilerine gelmesinden güvende midirler? 

47. Veya Onlar, korktuklarının baĢlarına gelmeyeceğinden emin midirler? ġüphesiz Rabbin çok Ģefkatli, çok 

merhametlidir. 

48. Allah‟ın yarattığı Ģeyleri görmüyorlar mı? Boyun eğip, Allah‟a secde ederek gölgeleri sağa sola eğilir.  

49. Göklerde ve yerde olan tüm canlılar ve melekler hiç büyüklenmeden Allah‟a secde ederler. 

50. Üstün olan Rab‟lerinden korkarlar ve yalnızca kendilerine emredileni yaparlar. 

51. Allah:  

-Ġki ilah edinmeyin, O, ancak tek ilahtır. Öyleyse benden korkun, dedi. 

52. Göklerde ve yerdeki her Ģey O‟nundur. Her zaman otorite O‟na aittir. O halde Allah‟tan baĢkasından mı 

çekiniyorsunuz? 

53. Sizin sahip olduğunuz her nimet Allah‟tandır. Sonra size bir sıkıntı dokunduğu zaman da hemen O‟na 

yalvarırsınız. 

54. Sonra, sıkıntıyı sizden giderdiğimiz zaman içinizden bir grup hemen Rab‟lerine Ģirk koĢarlar. 

55. Onlara verdiğimize nankörlük etsinler bakalım, Ģimdilik yaĢayın, nasıl olsa anlayacaksınız. 

56. Onlara verdiğimiz rızıktan bilmedikleri Ģeylere pay ayırıyorlar. Allah adına andolsun ki, uydurmakta 

olduklarınızın hesabı sorulacaktır. 

57. Allah‟a kızları isnat ederler. O, bundan uzaktır. Kendilerine de arzu ettiklerini..(erkek çocukları)  

58. Onlardan birine bir kız çocuğu müjdelendiği zaman, kederlenerek yüzü simsiyah kesilir. 

59. Kendisine verilen kötü müjdeden dolayı halktan gizlenmeye çalıĢır. Utana utana onu tutsun/yaĢatsın mı; 

yoksa toprağa mı gömsün? Dikkat et, verdikleri hüküm ne kötüdür! 

60. Kötülük örneği ahirete inanmayanlarındır. En yüce örnek ise Allah‟ındır. Çünkü O, saygındır, hakimdir.  

61. Eğer Allah, zulümleri sebebiyle hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiç bir canlı bırakmazdı. Fakat O, 

belli bir süreye kadar erteler. Onların eceli gelince de bir dakika geciktirmesi de; öne alması da beklenemez. 

62. HoĢlarına gitmeyen Ģeyleri Allah‟a mal ederler ve yalana alıĢkın dilleri en güzel Ģeylerin kendilerine ait 

olduğunu ifade eder. KuĢkusuz onlara ait olan “ateĢ”tir. Ve onlar “cehennem”e doldurulacaklardır.  

63. -Allah‟a andolsun ki, senden önceki ümmetlere de (peygamberler) gönderdik. Fakat, Ģeytan onlara 

yaptıklarını süslü gösterdi. Bugün de o, onların velisidir ve onlara can yakıcı bir azap vardır. 

64. Biz, kitabı ancak hakkında ihtilaf ettikleri Ģeyleri onlara açıklaman için, yol gösterici ve iman eden bir 

halka rahmet olarak sana indirdik. 
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65. Allah, gökten su indirdi ve onunla ölümünden sonra yere hayat verdi. ġüphesiz bunda, iĢiten bir toplum 

için bir belge vardır. 

66. Sizin için hayvanlarda da ibretler vardır. Size, onların karınlarındaki dıĢkı ile kan arasında halis, içenlerin 

boğazından kolayca geçen bir süt içiriyoruz. 

67. Hurma ve üzüm ürünlerinden de bir sarhoĢluk verici bir de güzel rızık elde edersiniz. ĠĢte bunda da aklını 

kullanan bir toplum için bir iĢaret vardır. 

68. Rabbin bal arısına Ģöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan ve kovanlardan kendine evler yap. 

69. Sonra “bütün ürünlerden ye, ve Rabbinin sana tahsis ettiği yollardan yürü.” Arıların karnından, çeĢitli 

renklerde ve insanlar için Ģifa olan bir içecek çıkar. ĠĢte bunda da düĢünen bir toplum için bir iĢaret vardır. 

70. -Allah, sizi yarattı, daha sonra da sizi öldürecektir. Sizden kiminiz de hayatın en rezil dönemine itilir ki, 

daha önce bildikleri Ģeyleri bilmez olur. ġüphesiz Allah, her Ģeyi bilen ve güç yetirendir. 

71. Allah, rızık konusunda kiminizi, kiminizden üstün kılmıĢtır. Fakat, üstün kılınanlar, gözetimleri altında 

bulunanlara, kendileriyle eĢit olurlar diye rızıklarını vermezler. Bile bile Allah‟ın nimetini inkar mı ediyorlar? 

72. Kendi canlarınızdan sizin için eĢler kıldı Allah. Ve yine kendi eĢlerinizden size oğullar ve torunlar 

vermiĢtir. Sizi temiz ve güzel rızıklarla rızıklandırmıĢtır. Buna rağmen batıla inanıp, Allah‟ın nimetini inkar mı 

ediyor onlar?! 

73. Allah‟ı bırakıp onlara göklerden ve yerden verecek hiç rızka sahip olmayan ve vermeye de gücü 

yetmeyenlere kulluk ediyorlar. 

74. Allah hakkında örnek göstermeyin. Allah elbette bilir fakat siz bilmezsiniz. 

75. Allah, size, baĢkasının mülkiyetinde olan ve hiç bir Ģeye gücü yetmeyen bir köle ile tarafımızdan güzel bir 

rızıkla rızıklandırdığımız ve kendisi de ondan gizli ve açıktan infak eden kimseyi örnek gösteriyor. Hiç bunlar 

eĢit olur mu? Hamd Allah‟a mahsustur. Fakat, onların çoğu bilmiyor.  

76. Allah Ģu iki adamı da örnek olarak veriyor: Birisi, dilsiz, hiçbir Ģeye gücü yetmeyen ve efendisine yük. 

Onu nereye gönderse hayır getirmez. Onunla; adaleti emreden ve dosdoğru bir yolda olan kimse eĢit olur mu? 

77. Göklerin ve yerin gaybı Allah‟a aittir. Kıyamet vakti ancak bir göz açıp kapama kadardır. Veya daha 

kısadır. ġüphesiz Allah‟ın her Ģeye gücü yeter. 

78. Allah sizi, hiçbir Ģey bilmez olduğunuz halde annelerinizin karnından çıkarmıĢ ve size, Ģükür edesiniz diye 

kulak, göz ve kalp vermiĢtir. 

79. Gök boĢluğunda, Allah‟ın emrine boyun eğen kuĢları görmüyorlar mı? Onları, Allah‟tan baĢka kimse 

tutmuyor. ĠĢte bunda da iman eden bir toplum için belgeler vardır.  

80. Allah, evlerinizi sizin için huzur yeri kıldı. Size hayvanların derisinden, yolculuğunuzda ve oturduğunuzda 

kolayca taĢıyacağınız evler ve onların yününden, tüyünden ve kıllarından belli bir süre kullanacağınız, ev 

eĢyası ve değerli mallar hazırladı.  
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81. Allah yine sizin için yarattığı Ģeylerden gölgeler, dağlardan sığınaklar ve sizi sıcaktan koruyacak elbiseler 

ve tehlikeden koruyacak zırhlar vermiĢtir. Kendisine teslimiyet arzedesiniz diye, üzerinizdeki nimetini iĢte 

böyle tamamlar. 

82. Buna rağmen yine de yüz çevirirlerse, O zaman sana düĢen açıkça tebliğdir. 

83. Onlar Allah‟ın nimetini bildikleri halde onu inkar ederler ve onların çoğu kafirdir.  

84. Her toplumdan birer Ģahit getirdiğimiz gün, artık küfredenlere izin verilmeyecek ve onların özürleri de 

dinlenmeyecektir. 

85. Zulmedenler azabı gördükleri zaman, artık onlardan bu azap hafifletilmeyecek ve onlara mühlet de 

verilmeyecektir.  

86. Allah‟a Ģirk koĢanlar, koĢtukları ortakları görünce: 

- Rabbimiz, seni bırakıp, kendilerine dua ettiğimiz ortak koĢtuklarımız iĢte bunlardı.” derler. Onlar da: 

- Siz, kuĢkusuz yalancısınız” diye laf atarlar.  

87. ĠĢte o gün hepsi Allah‟a teslimiyet arzederler. uydurmuĢ oldukları Ģeyler ise onlardan uzaklaĢıp kaybolur. 

88. Küfredenlere ve Allah‟ın yolundan alıkoyanlara, bozgunculuk yaptıkları için azap üstüne azap veririz. 

89. Her topluma, kendi içlerinden bir Ģahid getirdiğimiz gün, seni de bunlara Ģahid olarak getireceğiz. Çünkü, 

sana her Ģeyi açıklamak için ve yol gösterici, müslümanlar ve rahmet için müjde olarak kitabı indirdik.  

90. Allah, adaleti, iyiliği ve yakınlara vermeyi emreder. Ahlaksızlığı, kötülüğü ve taĢkınlığı yasaklar. 

DüĢünesiniz diye size öğüt verir.  

91. SözleĢtiğiniz zaman, Allah‟a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah‟ı kendinize kefil tutarak Sağlama 

bağladıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Allah, sizin ne yaptığınızı elbette bilir. 

92. Ġpliğini iyice eğirip sağlamlaĢtırdıktan sonra bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum, diğer bir toplumdan 

daha çok diye yeminlerinizi bozuyorsunuz. Ancak, Allah sizi onunla imtihan ediyor, kıyamet günü hakkında 

ihtilaf ettiğiniz Ģeyi açıklayacaktır. 

93. Eğer Allah dileseydi, sizi elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğine 

de doğru yolu gösterir. Yaptıklarınızdan elbette hesaba çekileceksiniz. 

94. Birbirinizi aldatmak için yemin etmeyin. Eğer böyle yaparsanız, ayak sağlamca yere bastıktan sonra 

kaymıĢ olur. Allah yolundan saptığınız için azabı tadarsınız. Ve size büyük bir azap dokunur.  

95. Allah‟a verdiğiniz sözü az bir bedele satmayın! Eğer, bilirseniz gerçekten Allah‟ın yanındakiler sizin için 

daha hayırlıdır. 

96. Sizin yanınızda olanlar tükenir, fakat Allah‟ın yanındakiler tükenmez. Sabırlı olanları ödüllendireceğiz. 

Onların mükafatını yaptıklarının en iyisiyle öderiz. 

97. Erkek ve kadınlardan her kim mümin olarak doğru olanı yaparsa, ona güzel bir hayat yaĢatırız, ve onları 

yaptıklarının en iyisi ile ödüllendiririz. 

98. Kur‟an okuduğun zaman, kovulmuĢ Ģeytandan Allah‟a sığın.  
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99. ġüphesiz ki, onun iman edenler ve Rabbine güvenenler üzerinde hiçbir gücü yoktur. 

100. Onun nüfuzu, sadece kendisini veli edinenler ve (Allah‟a) Ģirk koĢanlar üzerindedir. 

101. Bir ayetin yerini baĢka bir ayetle değiĢtirdiğimiz zaman -ki Allah ne indirdiğini çok iyi bilir- Ģöyle derler: 

“sen ancak uyduruyorsun.” Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. 

102. De ki: “O‟nu Ruhul Kudüs (Cebrail), müminlerin imanının pekiĢmesi, müslümanlara doğru yolu göstermek 

ve müjde vermek için Rabbinin katından indirmiĢtir.” 

103. Onların, “Muhammed‟e bir insan öğretiyor” dediklerini elbette biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili 

yabancıdır. Kur‟an ise apaçık Arapça'dır. 

104. Allah‟ın ayetlerine inanmayanları, Allah doğru yola iletmez. Ve onlara acı bir azap vardır. 

105. Allah‟ın ayetlerine iman etmeyenler sadece yalan uydururlar. Onlar gerçekten yalancıdırlar. 

106. Kim iman ettikten sonra Allah‟a nankörlük ederse, kalbi iman ile dopdolu olduğu halde küfre zorlanan 

kimseden baĢka kim de göğsünü inkarcılığa açarsa, Allah‟ın gazabı onların üzerinedir. Ve onlara büyük bir 

azap vardır. 

107. Bu, dünya hayatını ahirete üstün tutmaları ve Allah‟ın kafir toplumu doğru yola iletmemesinden dolayıdır. 

108. Onlar, Allah‟ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Çünkü onlar gafil olanların ta 

kendileridir. 

109. Hiç kuĢkusuz, onlar, ahirette de hüsrana uğrayacak olanlardır.  

110. Sonra,Rabbin, eziyete uğradıktan sonra hicret eden, mücadele veren ve sabreden kimseleri, Rabbin, 

ondan sonra da bağıĢlar ve merhamet eder. 

111. O gün herkes kendi canını kurtarmaya çalıĢır. Herkese çalıĢmasının bedeli haksızlık yapılmadan ödenir.  

112. Allah bir Ģehri örnek veriyor. Güven ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden kendilerine bol bol geliyordu. 

Sonra Allah‟ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıklarının bedeli olarak açlık ve korku giysisi 

giydirdi. 

113. Onlara içlerinden bir peygamber gelmiĢti. Ama onu yalanladılar. ĠĢte o zaman, zalimlikleri içinde iken 

onları bir azap yakaladı. 

114. O halde, eğer yalnızca Allah‟a kulluk ediyorsanız, size Allah‟ın verdiği rızıklardan helal ve temiz olanı 

yiyin ve Allah‟ın nimetine Ģükredin.  

115. Ancak O, size ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah‟tan baĢkasına kurban edileni haram kıldı. Fakat kim zorda 

kalırsa, saldırmadan ve sınırı da aĢmadan (yiyebilir). ġüphesiz Allah bağıĢlayan ve merhamet edendir.  

116. Dilleriniz yalana alıĢkın olması sebebiyle “Allah hakkında yalan uydurmuĢ olmamak için “bu helaldir, Ģu 

haramdır” demeyin. ġüphesiz, Allah hakkında yalan uyduranlar kurtuluĢa eremez. 

117. Az bir menfaat ve onlara acı bir azap! 

118. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudilere de haram kılmıĢtık. Onlara biz zulmetmedik, fakat onlar 

kendi kendilerine zulmediyorlardı. 
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119. Sonra, Rabbin, cahillikle kötülük iĢleyen, daha sonra onun ardından tevbe edip, halini düzelten kimseleri, 

Ģüphesiz Rabbin böyle yaptıkları takdirde bağıĢlar ve merhamet eder. 

120. Ġbrahim, Allah‟a itaatkar hanif bir önderdir. Asla müĢriklerden değildir. 

121. Allah‟ın nimetlerine Ģükredici idi. Allah, onu seçti ve onu dosdoğru yola iletti.  

122. Dünyada ona iyilik vermiĢtik. Ahirette de o salihlerdendir. 

123. Sonra sana “müĢriklerden olmayan Ġbrahim‟in hanif yoluna uy” diye vahyettik.  

124. Cumartesi (yasağı) sadece onun hakkında ihtilaf edenlere buyurulmuĢtur. Rabbin, onların hakkında 

ihtilafa düĢtükleri konuda, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. 

125. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel Ģekilde mücadele et. ġüphesiz Rabbin, 

kimlerin kendi yolundan saptığını, kimlerin de doğru yolda olduğunu en iyi bilendir.  

126. Eğer karĢılık verecekseniz, size yapılanın aynıyla karĢılık verin. Eğer sabrederseniz, bu sabredenler için 

daha iyidir.  

127. Sabret, senin sabrın ancak Allah içindir. Onlar için üzülme, Onların hilelerinden de sakın dara düĢme.  

128. ġüphesiz Allah, takvalı olanlar ve iyi kimselerin yanındadır. 

17. ĠSRA SÛRESĠ 

 

(Hicretten hemen önce vahyedilmiĢ Mekki sûrelerdendir. 

ĠSRA, Gece yolculuğu demektir. Rasul, mahiyeti ve içeriği bizim için ayrıntılı olarak bilinmeyecek olan ferdi 

bir tecrübe yaĢamıĢtır. Rabbimiz elçi seçtiği kuluna bir gecede bazı ayetler vermiĢ veya göstermiĢtir. ĠSRA, 

mucize gibi, gözle görülebilir, herkesin müĢahade edebileceği bir olay değildir.111 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Bir gece kulunu, Mescid-i Haram‟dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa‟ya ayetlerimizi O‟na 

göstermek için götüren (Allah) her türlü noksanlıktan uzaktır. ġüphesiz O, her Ģeyi iĢiten ve görendir.  

2. Musa‟ya kitap verdik. O kitabı, Ġsrailoğulları için, „benden baĢkasını vekil edinmeyin!‟ diye rehber kıldık.  

3. -Ey Nuh‟la birlikte taĢıdığımız kimselerin soyu/torunları! Doğrusu Nuh çok Ģükreden bir kuldu. 

4. Kitapta, Ġsrailoğullarına: “Yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız, büyük bir azgınlıkla zorbalık 

yapacaksınız.” diye bildirmiĢtik. 

5. Birincisinin zamanı gelince, üzerinize çok Ģiddetli savaĢçı kullarımızı gönderdik de ülkeyi baĢtan baĢa ele 

geçirdiler. Bu, gerçekleĢmiĢ bir hüküm idi.  

6. Sonra sizi yeniden onlara karĢı galip getirmiĢ, mallar ve çocuklarla sizi güçlendirerek, sayınızı çoğaltmıĢtık. 

7. Eğer iyilik ederseniz kendinize, kötülük ederseniz yine kendinize etmiĢ olursunuz. Ġkincinin zamanı 

geldiğinde de yüzünüzü karartsınlar, birincisinde Mescid‟i yıktıkları gibi yine yıksınlar ve ele geçirdikleri her 

Ģeyi mahvetsinler. 
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8. Rabbinizin size acıması umulur, eğer yine dönerseniz, biz de döneriz. Cehennemi kafirler için zindan yaptık 

9. ġüphesiz bu Kur‟an, en doğru yolu gösterir. Doğruları yapan müminlere, büyük mükafat olduğunu,  

10. Ahirete inanmayanlara ise, onlara da acı veren bir azap hazırlamıĢ olduğumuzu müjdeler. 

11. Ġnsan, iyilik için dua ettiği gibi kötülük için de dua eder. Zaten insan çok acelecidir. 

12. Gece ve gündüzü iki ayet/iĢaret kıldık. Bir ayet/iĢaret olan geceyi kaldırıp, yine bir ayet/ iĢaret olan 

gündüzü Rabbinizin bol nimetini aramanız, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aydınlık kıldık. HerĢeyi de 

ayrıntılı olarak açıkladık.  

13. Her insanın boynuna amelini dolarız. Kıyamet günü, onun için ortaya konacak bir kitap çıkarırız. 

14. Kitabını oku, bugün hesabını görmek için kendi kendine yetersin. 

15. Doğru yola giren kimse ancak kendisi için girmiĢ olur. Sapan kimsenin de sapıklığı ancak kendi aleyhinedir. 

Hiç bir günahkar bir baĢkasının günahını yüklenmez. Biz, elçi göndermedikçe azap etmeyiz. 

16. Bir ülkeyi yok etmeyi dilediğimizde oranın ileri gelenlerine emir veririz. Onlar ise emrimizden dıĢarı 

çıkarlar. Hüküm onların aleyhinde gerçekleĢir. Orayı yerle bir ederiz. 

17. Nuh‟tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahından haberdar olan ve gören Rabbin (hesap 

görmeye) yeter. 

18. Kim, çarçabuk olanı/dünyayı isterse, burada dilediğimize acele isteğini veririz. Sonra ona cehennemi 

hazırladık. YerilmiĢ ve koğulmuĢ olarak oraya girecektir. 

19. Kim de ahireti isterse ve tüm çabasıyla onun için çalıĢırsa, o mümindir ve böyle yapanların çalıĢması 

övülmeye değerdir. 

20. Hepsine, hem onlara hem bunlara Rabbinin nimetlerinden veririz. Rabbinin bağıĢı kimseye yasak kılınmıĢ 

değildir. 

21. Onları birbirlerinden nasıl üstün kıldığımıza bir bak! Ahiretin üstünlük ve fazileti ise daha büyüktür. 

22. Allah ile birlikte bir baĢka ilah edinme! Yoksa, kınanmıĢ ve terkedilmiĢ olursun. 

23. Rabbin, kendisinden baĢkasına kulluk etmemenizi ve ana babaya iyilik etmenizi emretmiĢtir. Eğer, 

onlardan biri veya her ikisi de senin yanında ihtiyarlayacak olurlarsa, onlara “öf” bile deme! Onları azarlama. 

Onlara güzel söz söyle. 

24. Onlara merhamet ile tevazu kanadını indir ve Ģöyle dua et: “Rabbim, onların küçükken bana merhametle 

muamele ettikleri gibi Ģimdi de sen onlara merhamet et.” 

25. Ġçinizdekini en iyi Rabbiniz bilir. Eğer salih kimseler olursanız, Ģüphesiz O, kendisine sığınanları bağıĢlar. 

26-27. Akrabaya, düĢküne ve yolda kalmıĢa hakkını ver. Fakat, saçıp savurma! Çünkü saçıp savuranlar, 

Ģeytanların kardeĢleridir. ġeytan ise Rabbine karĢı pek nankördür. 

28. Eğer Rabbinden ümit ettiğin rahmeti kazanmak için onlardan uzaklaĢırsan, hiç olmazsa onlara yumuĢak 

söz söyle. 

29. Elini boynuna asıp bağlama, büsbütün de açıp, tutumsuz olma; yoksa piĢman olur, açıkta kalırsın. 
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30. Rabbin dilediği kimsenin rızkını geniĢletir ve bir ölçüye göre verir. ġüphesiz o, kullarından haberdardır, 

onları görmektedir. 

31. Yoksulluk korkusu ile sakın çocuklarınızı öldürmeyin. Biz onları da rızıklandırırız sizi de. Onları öldürmek 

büyük günahtır. 

32. Zinaya asla yaklaĢmayın; Çünkü o, çirkin bir iĢtir, kötü bir yoldur. 

33. Allah‟ın haram kıldığı bir cana, haklı bir sebep olmadıkça asla kıymayın! Kim, haksız yere öldürülürse, onun 

velisine bir yetki verdik. Fakat, o da öldürme konusunda aĢırıya gitmesin. Çünkü ona yardım edilmiĢtir. 

34. Ergenlik çağına gelinceye kadar, en güzel tarzda olmadıkça yetimin malına yaklaĢmayın. SözleĢmeye de 

bağlı kalın. Çünkü söz vermek sorumluluktur. 

35. Bir Ģeyi tarttığınız zaman, tam tartın. Doğru terazi ile tartın. Bu hayırlıdır ve sonuç itibariyle de en 

iyisidir. 

36. Bilmediğin bir Ģeyin ardına düĢme; zira kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. 

37. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Sen, ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara eriĢebilirsin. 

38. Bunların hepsi de Rabbinin katında beğenilmeyen kötü Ģeylerdir. 

39. ĠĢte bu, Rabbinin sana hikmet olarak vahyettiği Ģeylerdir. Allah ile birlikte bir baĢka ilah edinme! Yoksa, 

kınanmıĢ ve kovulmuĢ olarak cehenneme atılırsın. 

40. Rabbiniz, oğulları size ayırdı da meleklerden kız mı edindi? Siz, çok büyük söz söylüyorsunuz. 

41. Bu Kur‟an‟da, öğüt alsınlar diye açıklamalar yaptık. Fakat, bu onların sadece nefretini artırdı.  

42. De ki: Eğer O‟nunla birlikte, dedikleri gibi baĢka bir ilah olsaydı, O zaman ArĢın sahibine savaĢmak için 

bir yol ararlardı. 

43. Allah, çok yüce ve çok büyük olup, onların söylediklerinden uzak ve yücedir. 

44. Yedi gök, yer ve onların içinde kim varsa O‟nu tesbih eder. O‟na hamd ederek, tesbih etmeyen hiç bir Ģey 

yoktur. Fakat, siz onların tesbihini anlayamazsınız. ġüphesiz O, yumuĢak davranan ve bağıĢlayandır. 

45. Sen Kur‟an okuduğun zaman seninle, ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz.  

46. Onu anlarlar diye kalplerine örtüler, kulaklarına da ağırlık koyduk. Kur‟an‟da Rabbini tek olarak andığın 

zaman nefretle ardlarına dönerler. 

47. Biz, onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini ve gizli konuĢmalarında zalimlerin ”Siz büyülenmiĢ 

bir adama uyuyorsunuz.” dediklerini de çok iyi biliyoruz. 

48. Sana nasıl örnek verdiklerine bir bak! Bu sebeple onlar sapıtmıĢlardır. Artık yol da bulamazlar.  

49. “Biz kemik ve ufalanmıĢ toprak olduğumuz zaman, yeni bir yaratılıĢla mı diriltileceğiz?“ derler. 

50-51. De ki:  

-Ġster taĢ olun, ister demir! Ġsterse kalplerinizde tasavvur ettiğiniz hayal ötesi bir yaratık olun! diyecekler 

ki:  
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-Bizi tekrar kim diriltecek? De ki: 

-Sizi ilk defa yaratan! Bunun üzerine sana baĢlarını sallayarak: 

-O, ne zaman olacak? diyecekler. De ki: 

-Yakın olsa gerek!  

52. Sizi çağırdığı gün, O‟na hamd ederek çağrısına koĢarsınız. Ve dünyada az bir zaman kaldığınızı 

zannedersiniz.  

53. Kullarıma, en güzel Ģekilde konuĢmalarını söyle! Sonra Ģeytan aralarını bozar. Çünkü Ģeytan, insanın 

amansız, apaçık bir düĢmanıdır. 

54. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder veya dilerse azap eder. Biz seni onlara vekil 

olarak göndermedik. 

55. Rabbin, göklerde ve yerde olan kimseleri en iyi bilendir. Bazı peygamberleri de diğerlerinden üstün 

kılmıĢızdır. Davud‟a Zebur verdik. 

56. De ki: 

-Allah‟tan baĢka ilah olduğunu iddia ettiğiniz kimselere dua edin bakalım,sizin sıkıntınızı ne giderebilirler ne 

de değiĢtirebilirler.  

57. Onların dua ettikleri de Rablerine daha yakın olmak için vesile ararlar. O‟nun rahmetini dilerler, 

azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. 

58. Kıyamet gününden önce helak etmeyeceğimiz veya Ģiddetli bir azapla cezalandırmayacağımız bir ülke 

yoktur. Kitapta yazılı olan iĢte budur.  

59. Bizi mucize göndermekten alıkoyan, ancak öncekilerin onları yalanlamıĢ olmalarıdır. Semud kavmine 

mucize olarak gözleri önündeki Deve‟yi vermiĢtik. Ama ona zulmettiler. Oysa biz mucizeyi sadece korkutmak 

için göndeririz. 

60. Sana “Rabbin tüm insanları çepeçevre kuĢatmıĢtır” demiĢtik. Sana gösterdiğimiz rüyayı da ve Kur‟an‟da 

lanetlenmiĢ ağacı da insanlar için bir imtihan yaptık. Onları korkutuyoruz, ancak bu onların büyük 

taĢkınlıklarından baĢka bir Ģeyini artırmıyor. 

61. Meleklere:  

-Adem için secde edin! dediğimiz vakit, Ġblis dıĢında hepsi secde etti. Ġblis: 

-Çamurdan yarattığın kimse için mi secde edeyim? dedi. 

62. Benden üstün kıldığın adam bu mu? Eğer, beni kıyamet gününe kadar süre verirsen, çok azı dıĢında onun 

soyunu emir ve kumandam altına alacağım! dedi.  

63. Allah: 

-Defol, onlardan kim sana tabi olursa, sizin cezanız cehennemdir. Eksiksiz ve tam bir ceza! 

64. Ġnsanlardan gücünün yettiklerini sesinle titret! Atlı ve yayalarınla onların üzerine yürü! Onların mallarına 

ve evlatlarına ortak ol, onlara vaadde bulun! ġeytan onlara aldatmadan baĢka ne vaat edebilir? 
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65. ġüphesiz kullarımın üzerinde senin bir gücün yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. 

66. Denizde nimetini arıyasınız diye gemileri sizin için sevk ve idare eden Rabbinizdir. Çünkü O, size çok 

merhamet eder. 

67. -Denizde baĢınıza bir felaket gelse O‟ndan baĢka dua ettikleriniz kaybolur. Fakat sizi kurtarıp, karaya 

çıkarınca hemen yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. 

68. Kara tarafında da sizi batırmayacağından veya üzerinize taĢlar yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden 

güvende misiniz? O zaman bir koruyucu da bulamazsınız.  

69. Yoksa sizi, bir baĢka sefer için denize döndürdüğümüzde, üzerinize kırıp geçiren bir fırtına gönderip, 

nankörlük ettiğiniz için sizi suda boğmayacağından güvencede misiniz? Sonra bizim karĢımızda sizin 

intikamınızı alacak birini de bulamazsınız. 

70. Andolsun ki Ademoğullarını Ģereflendirdik. Onları karada ve denizde taĢıdık. Onları temiz rızklarla 

rızıklandırdık. Yarattığımız Ģeylerin çoğuna onları üstün kıldık. 

71. Bütün insanları, liderleriyle birlikte çağırdığımız gün, kimin kitabı sağından verilirse, iĢte onlar kitablarını 

okurlar ve onlara en küçük bir haksızlık yapılmaz. 

72. Her kim dünyada kör olursa, o ahirette de kördür ve daha da ĢaĢkındır. 

73. -Sana vahyettiğimizden baĢka bir Ģeyi bizim hakkımızda uydurarak neredeyse seni fitneye 

düĢüreceklerdi. ĠĢte o zaman seni dost edineceklerdi.  

74. Eğer seni sağlam tutmamıĢ olsaydık, az da olsa onlara meyledecektin. 

75. O zaman ise, sana hayatın da ve ölümün de azabını kat kat tattırırdık. Hem de bize karĢı bir yardımcı da 

bulamazdın. 

76. Neredeyse seni yurdundan çıkarmak için zorlayacaklar. O zaman, onlar da senin ardından çok az bir 

zaman kalabilirler.  

77. Bu, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerin sünnetidir. Bizim sünnetimizde bir değiĢiklik bulamazsın. 

78. GüneĢin batıya yönelmesinden, gece karanlığı bastırıncaya kadar namazı ve fecr okumasını da yerine 

getir. Çünkü fecir Kur‟an‟ının Ģahitleri vardır. 

79. Geceleyin uykudan uyanınca da senin için nafile olan namazı kıl! Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir 

mevkiye yükseltir 

80. De ki: “Rabbim, beni girdireceğin yere hoĢnutluk ve esenlikle girdir. Çıkaracağın yerden hoĢnutlukla çıkar 

ve bana katından yardımcı bir kuvvet ver.” 

81. Deki, “Hak geldi, batıl yıkıldı. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur.” 

82. Kur‟an‟dan müminler için Ģifa ve rahmeti indiriyoruz. Bu, zalimlere de hüsrandan baĢka bir Ģeyi 

artırmıyor. 

83. Ġnsana bir nimet verdiğimiz zaman yüzçevirir ve yan çizer. BaĢına bir bela gelince de ümitsizliğe düĢer. 

84. De ki:  
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-Herkes aldığı Ģekle göre hareket eder. Hanginizin en doğru yolda olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir.  

85. Sana ruhtan soruyorlar. De ki:  

-Ruh, Rabbimin emrindendir. Onun hakkında size çok az bilgi verilmiĢtir. 

86. Eğer dileseydik, sana vahyettiğimizi elbette giderirdik. Sonra sen kendine, bize karĢı bir vekil de 

bulamazdın.  

87. Ancak, Rabbinden bir rahmettir. Onun üzerindeki ikramı çok büyüktür. 

88. De ki: “Ġnsanlar ve cinler, bu Kur‟an‟ın bir benzerini yapmak için bir araya gelseler; birbirlerine arka 

çıksalar bile, onun bir benzerini yapamazlar. 

89. Bu Kur‟an‟da insanlar için her türlü örneği açıkladık, fakat, insanların çoğu küfürde direndi. 

90. -Yerden bize bir pınar fıĢkırtmadıkça asla sana inanmayacağız, demiĢlerdi. 

91. Veya senin hurma bahçen ya da üzüm bağın olmadıkça ve de aralarından ırmaklar fıĢkırtmadıkça!  

92. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düĢürmeli ya da karĢımıza Allah‟ı ve melekleri 

getirmelisin. 

93. -Veya altından bir evin olmalı ya da göğe yükselmelisin oradan bize okuyacağımız bir kitap getirmedikçe 

yine de sana inanmayacağız. De ki: 

-Rabbimi tenzih ederim, ben elçi olan bir insandan baĢka bir Ģey miyim? 

94. Ġnsanlara kılavuz geldiği halde, onların inanmasına “Allah elçi olarak bir insan mı gönderdi?” demeleri 

engel olmaktadır.  

95. De ki: 

-Eğer yeryüzünde yürüyen ve nimetlerinden istifade eden melekler olsaydı; biz onlara elçi olarak gökten bir 

melek indirirdik. 

96. De ki: 

-Benimle sizin aranızda Ģahit olarak Allah yeter. O kullarından haberdardır. 

97. Allah kime doğru yolu gösterirse o doğru yolu bulmuĢtur. Kimi de sapıklıkta bırakırsa, artık onlar için 

Allah‟tan baĢka veli bulamazsın. Biz onları Kıyamet günü yüzleri üzeri, kör, sağır ve dilsiz olarak haĢrederiz. 

Varacakları yer cehennemdir. Sönmeye yüz tuttukça onun alevini artırırız. 

98. Bu, ayetlerimizi inkar etmeleri ve “Kemik haline gelip, ufalanıp toprak olduktan sonra yeni bir yaratılıĢla 

tekrar mı diriltileceğiz?” demeleri sebebiyle onların cezasıdır. 

99. Gökleri ve yeri yaratan Allah‟ın, onların benzerlerini de yaratmaya ve onlara hiç Ģüphesiz bir ecel tayin 

etmeye gücünün yettiğini görmüyorlar mı? Buna rağmen zalimler yine de küfürde direnmektedirler.  

100. De ki:  

-Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, yine de harcamaktan korkardınız. Gerçekten insan çok 

cimridir. 
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101. Andolsun ki Musa‟ya apaçık dokuz ayet verdik. Ġsrailoğullarına sor! Musa onlara geldiğinde Firavun 

kendisine:  

-Ey Musa, ben senin kesinlikle büyülenmiĢ olduğunu zannediyorum, demiĢti. 

102. Musa da ona:  

-Elbette bunları deliller olarak göklerin ve yerin Rabbinden baĢkasının indirmediğini bilirsin. Ben de kesinlikle 

senin mahvolacağını zannediyorum ey Firavun! dedi. 

103. Firavun onları ülkeden çıkarmak istedi. Biz de onu yanındakilerin hepsini suda boğduk. 

104. Ġsrailoğullarına:  

-Ülkede oturun, ahiret vaadi geldiği zaman hepinizi bir araya getireceğiz. dedik. 

105. Hak olanı indirdik. O da hak olarak indi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.  

106. Kur‟an‟ı, insanlara dura dura okuyasın diye kısım kısım indirdik. O‟nu yavaĢ yavaĢ indirdik. 

107. De ki: 

-Ġster iman edin; ister iman etmeyin. Daha önce kendilerine ilim verilenlere o okunduğu zaman ağız üstü 

secdeye kapanırlar.  

108. Ve Ģöyle derler: “Rabbimiz sen her türlü eksiklikten uzaksın, Eğer Rabbimiz bir söz verdiyse o elbette 

yerine gelecektir.  

109. Ağlayarak artan bir huĢu içinde yüzüstü secdeye kapanırlar.  

110. De ki: 

-Ġster Allah diyerek dua edin, ister Rahman diyerek. Hangisiyle dua ederseniz edin, çünkü en güzel isimler 

O‟nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma! Ġkisinin arasında bir yol tut.  

111. De ki:  

-Hamd, çocuk edinmeyen, hakimiyetinde ortağı olmayan, düĢkün olmayıp, bir yardımcıya da ihtiyacı 

bulunmayan Allah‟a mahsustur.” Öyleyse O‟nun büyüklüğünü “Allahu Ekber” diyerek dile getir. 

18. KEHF SÛRESĠ 

 

(Kehf sûresi Mekke döneminin sonunda indirilmiĢtir. Genel mesajı, dünyevileĢmenin, dünyaya bağlanmanın 

“zengin insan-yoksul insan” kıssasıyla eleĢtirilmesi üzerine kuruludur. 13-20. ayetlerde anlatılan Ashab-ı 

Kehf‟den adını almıĢtır.110 ayettir.) 

Rahman ve Rahim Allah‟ın adıyla .. 

1. Kuluna kitabı, onda hiç bir eğrilik bırakmadan, dosdoğru olarak indiren Allah‟a hamd olsun.  

2-3. Kitabı, O‟ndan gelecek Ģiddetli bir azabın uyarısını yapması ve doğruları yapan müminlere de içinde ebedi 

kalacakları güzel bir mükafaatın olduğunu müjdelemesi  

4. Ve “Allah çocuk edinmiĢtir.” diyen kimseleri uyarması için indirmiĢtir. 
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5. Onların da atalarının da o konu hakkında bir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz büyük bir günahtır. 

Çünkü söyledikleri yalandan baĢka bir Ģey değildir. 

6. -Belki de sen, bu söze iman etmiyorlar diye onların arkasından üzüntüden kendini helak edeceksin.  

7. Ġnsanların hangisi daha güzel hareket edecek diye denemek için yeryüzünde bulunanları, oranın süsü 

yaptık. 

8. Aynı zamanda biz, yerin üzerindekileri çorak bir arazi de yapabiliriz. 

9. Ashab-ı Kehf ve Rakim‟i, ĢaĢılacak ayetlerimizden mi zannettin sen?  

10. Hani bir kaç genç mağaraya sığınmıĢtı ve Ģöyle demiĢlerdi: 

-Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve iĢimizde doğruyu baĢarmayı bize nasip et! 

11-12. Mağarada onları yıllarca uyuttuk. Sonra iki gruptan hangisinin bekledikleri sonucu daha iyi hesaplamıĢ 

olduğunu belirtmek için onları kaldırdık.  

13. Biz sana onların haberlerini doğru olarak anlatıyoruz. Onlar, Rab‟lerine iman etmiĢ gençlerdi. Biz onların 

hidayetini artırmıĢtık. 

14. Ayağa kalkarak: 

-Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan baĢka bir ilaha dua etmeyeceğiz. Yoksa batıl söz söylemiĢ 

oluruz, dedikleri zaman onların kalplerini sağlamlaĢtırmıĢtık. 

15. Onlar düĢünüp, Ģöyle konuĢuyorlardı 

-ġu bizim halkımız, Allah‟tan baĢka ilah edindiler. Onların hakkında açık delil getirmeleri gerekmez miydi? 

16. Onlardan ve onların Allah‟tan baĢka kulluk ettikleri Ģeylerden ayrıldınız. O halde mağaraya çekilin ki 

Rabbiniz size rahmetini yaysın ve iĢlerinizde kolaylık sağlasın. 

17. GüneĢ doğduğunda mağaranın sağ tarafından meyledip, batarken de sol yanından onları makaslayıp 

geçtiğini görürdün. Onlar, mağarada geniĢ bir alan içinde idiler. ĠĢte bu Allah‟ın ayetlerindendir. Allah kime 

yol gösterirse o, doğru yolu bulmuĢtur. Kimi de dalalette bırakırsa, ona da yol gösterecek bir veli bulamazsın. 

18. Onlar uykuda iken sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola döndürüyorduk. Köpekleri de ön 

ayaklarını eĢiğe uzatmıĢtı. Onları görseydin, onlardan korkup arkana dönüp kaçardın. 

19. Böylece, birbirlerine sorsunlar diye onları tekrar uyandırdık. Onlardan biri Ģöyle dedi: “Ne kadar 

kaldınız?” 

-Bir gün veya daha az.” dediler. Ne kadar kaldığınızı en iyi Rabbiniz bilir. ġimdi, içinizden birine para verip 

Ģehre gönderin de baksın hangi yiyecek daha temiz ise ondan size azık getirsin. Çok dikkatli olun, sizi kimse 

hissetmesin.” dediler. 

20. Eğer onların sizden haberi olacak olursa, taĢa tutarlar veya sizi dinlerine döndürürler. O zaman asla 

kurtuluĢa eremezsiniz. 

21. ĠĢte bu Ģekilde insanların onları bulmalarını sağladık ki Allah‟ın vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet 

hakkında Ģüphe olmayacağını bilsinler. Aralarında onların durumunu tartıĢıyorlardı. 
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-Onların üzerine bina yapın. Onları en iyi Rableri bilir, diyorlardı. Onlar hakkında tartıĢmada galip gelenler: 

-Oraya mescid yapacağız, dediler. 

22. Karanlığa taĢ atarak,  

-Onlar üç kiĢi idiler, dördüncüleri köpekleriydi, diyecekler. BeĢ kiĢi idiler altıncıları köpekleriydi, diyecekler. 

Ya da altı kiĢiydiler, yedincileri köpekleriydi, diyecekler.  

De ki:  

-Onların sayısını en iyi Rabbim bilir. Onları çok az kimseden baĢkası bilmez.  

O halde, onlar hakkında açık olarak ortaya konandan baĢka bir Ģeyi tartıĢma. Onlar hakkında kimseye bir Ģey 

sorma! 

23. Hiç bir Ģey için “Ben onu yarın mutlaka yapacağım.” deme!  

24. “Allah dilerse..” de. Bunu unuttuğun zaman da Rabbini an ve Rabbim umulur ki beni doğruya en yakın olana 

eriĢtirir, de!  

25. Onlar, mağarada üç yüz sene kaldılar ve buna dokuz sene daha eklediler. 

26. De ki: “Ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Göklerin ve yerin gaybı Allah‟a aittir. O ne güzel gören ve 

iĢitendir. Onların Allah‟tan baĢka bir velisi yoktur. Otoritesine hiç kimseyi ortak etmez. 

27. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku! O‟nun sözlerini değiĢtirebilecek yoktur. O‟ndan baĢka bir 

sığınak da bulamazsın. 

28. Sabah, akĢam Rab‟lerinin rızasını dileyerek O‟na dua edenlerle beraber sen de sabret. Dünya hayatının 

süslerini isteyip, gözünü onlardan ayırma. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız, arzularına uymuĢ ve iĢi taĢkınlık 

olan kimseye itaat etme!  

29. De ki:  

-Hak Rabbinizdendir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için, duvarları kendilerini çepeçevre 

kuĢatan bir ateĢ hazırladık. Yardım isterlerse, onlara erimiĢ maden gibi yüzleri kavuran bir su ile yardım 

edilir. O, ne kötü bir içecektir, ne kötü bir dayanaktır. 

30. Ġman edip, doğruları yapanlar, elbette biz, iyi hareket edenlerin ecrini zayi etmeyiz. 

31. Onlara, altlarından ırmaklar akan Adn Cennetleri vardır. Orada altın bilezikler takarlar, ince ve kalın 

ipekten yeĢil elbiseler giyerler. Orada koltuklarına yaslanırlar. Ne güzel mükafat, Ne güzel nimetler! 

32. Onlara iki adamı örnek ver. Onlardan birisine iki üzüm bağı vermiĢtik. Çevresini de hurmalıklarla çevirmiĢ, 

bu ikisinin arasında da ekinler bitirmiĢtik.  

33. Her iki bahçe de ürünlerini vermiĢ, hiç bir Ģeyi eksik bırakmamıĢlardı. Ġkisinin arasından da bir ırmak 

akıtmıĢtık. 

34. Onun baĢka ürünleri de vardı. ĠĢte böyle bir halde arkadaĢıyla konuĢurken: 

-Benim malım senden daha çok, nüfus olarak da senden üstünüm, dedi. 
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35. Kendine zulmederek, bahçeye girdiğinde: 

-Bu bahçenin batacağını hiç sanmam,  

36. Kıyametin kopacağını da hiç zannetmiyorum. Eğer Rabbime döndürülürsem, elbette bundan daha iyisini 

bulurum, derdi. 

37. ArkadaĢı ona cevap vererek derdi ki: 

-Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni adam haline getirene mi nankörlük ediyorsun?  

38. Oysa, O Allah, benim Rabbimdir ve ben, Rabbime hiç kimseyi ortak koĢmam. 

39. Her ne kadar beni kendinden mal ve evlat bakımından az görüyorsan da, bahçene girdiğin zaman „Allah‟ın 

dilediği olur, bütün güç sadece Allah‟ındır.‟ demen gerekmez miydi? 

40. Rabbim bana, senin bahçenden daha iyisini verebilir. Seninkinin üzerine de gökten bir bela gönderir de 

kupkuru boĢ bir arazi haline gelir.  

41. Ya da suyu çekilir de bir daha bulamazsın.  

42. Bir sabah kalktığında ürünleri yok edilmiĢ, çardakları ise çökmüĢtü: 

-KeĢke Rabbime kimseyi ortak koĢmasaydım, diyerek; ona sarfettiği emeğe avuçlarını ovuĢturuyordu.  

43. Allah‟tan baĢka ona yardım edecek topluluk da yoktu. Yardım edilen de olmadı. 

44. ĠĢte burada hakimiyet, Ģüphesiz Allah‟ındır. En iyi mükafatı O verir. En iyi cezayı da O verir. 

45. Onlara dünya hayatının örneğini ver: O, gökten indirdiğimiz su gibidir. Suyla yerin bitkisi birbirine 

karıĢır. Sonunda rüzgarın savuracağı çerçöpe döner. Her Ģeyin üstünde güç sahibi olan Allah vardır. 

46. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Rabbinin katında baki kalacak doğrular, mükafat bakımından en 

iyisidir; ümit bakımından da en iyisidir. 

47. O gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Onlardan hiç birini bırakmadan, toplarız.  

48. Saf saf Rablerinin huzuruna arz edilirler.  

-Ġlk defa sizi yarattığımız gibi yine bize geldiniz. Oysa sizi toplayacağımıza dair bir söz vermediğimizi iddia 

etmiĢtiniz. 

49. Kitap ortaya konulduğunda suçluların onda (kayıtlı) olandan korktuklarını görürsün. Eyvah bize, bu kitap 

büyük küçük demeden hepsini olduğu gibi ortaya koyuyor. Yaptıklarını hazır bulurlar, Rabbin hiç kimseye 

zulmetmez.  

50. Hani meleklere:  

-Adem için secde edin, demiĢtik de Ġblis dıĢında hepsi secde etmiĢti. O, cinlerden olduğu için Rabbinin 

emrinden dıĢarı çıktı. O halde siz, onlar sizin düĢmanınız olmasına rağmen, benim dıĢımda onu ve soyunu 

kendinize dost mu ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel! 

51. Onları, göklerin ve yerin yaratılmasına veya kendilerinin yaratılıĢına Ģahit tutmadım. Saptıranları da hiç 

bir zaman yardımcı edinmedim. 
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52. -”Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiklerinizi çağırın”, dediği gün; onları çağırırlar. Fakat, onların 

çağrısına cevap veremezler. Aralarına bir uçurum koyarız. 

53. Suçlular ateĢi görünce, ona düĢeceklerini anlarlar. Ama ondan kaçacak bir yer de bulamazlar. 

54. Andolsun ki, bu Kur'an‟da insan için her örneği verdik. Fakat insanın en çok yaptığı Ģey tartıĢmadır.  

55. Ġnsanlara doğruluk kılavuzu geldiği zaman, onları iman etmekten ve Rablerinden af dilemekten alıkoyan 

ancak öncekilere uygulananın baĢlarına gelmesini veya göz önünde bir azabın kendilerine gelmesini 

beklemeleridir. 

56. Peygamberleri ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler, batıl ile hakkı ortadan kaldırmak için 

mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alay konusu yaparlar. 

57. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, ondan yüz çeviren ve önceden yaptıklarını unutan 

kimseden daha zalim kim vardır? Biz, onların kalplerine, iyice anlamalarına engel örtüler ve kulaklarına da 

ağırlık koyduk. Sen onları doğru yol göstericisine çağırsan da; onlar hiç bir zaman doğru yola girmezler.  

58. Rabbin ise bağıĢlayıcı ve merhametlidir. Eğer onları yaptıkları dolayısıyla hemen sorgulasaydı, elbette 

onları çabucak cezalandırırdık. Fakat onlara bir süre tanınmıĢtır. Ondan baĢka bir sığınak asla bulamazlar. 

59. ĠĢte zulmettikleri için helak ettiğimiz Ģehirler, onlara da yok etmek için bir süre tanıdık. 

60. Hani Musa, genç arkadaĢına: 

-Ġki denizin birleĢtiği yere ulaĢmaya veya yıllarca yürümeye kararlıyım, demiĢti.  

61. Onlar, iki denizin birleĢtiği yere ulaĢtıklarında balıklarını unuttular. O da denizde kaybolup gitti. 

62. O yeri geçtikleri zaman genç arkadaĢına:  

-Yiyeceğimizi getir, bu yolculuğumuzda bir hayli yorgun düĢtük, dedi. 

63. -Gördün mü, kayalığa sığındığımızda ben balığı unuttum. Onu bana ġeytandan baĢkası unutturmadı. 

ġaĢılacak Ģekilde o, denizde yol aldı, demiĢti.  

64. Musa: 

-ĠĢte, aradığımız buydu, dedi. Ġzleri üzerine gerisin geriye döndüler. 

65. Orada, kendisine esenlik verip, katımızdan bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular.  

66. Musa o kula:  

-Sana öğretilen ilimden bana öğretmen için senin peĢinden gelebilir miyim? dedi.  

67. O da:  

-Sen benimle olmaya sabredemezsin, dedi.  

68. Gerçek yönünü bilmediğin bir Ģeye nasıl sabredebilirsin? 

69. -ĠnĢallah, benim sabırlı olduğumu göreceksin ve senin emrine karĢı gelmeyeceğim, dedi. 

70. -Eğer bana uyacaksan, ben sana anlatmadıkça hiç bir Ģey sormayacaksın, dedi.  
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71. Musa da bu Ģartı kabul etti. Bunun üzerine kalkıp yürüdüler. Sonunda bir gemiye bindiler. O kul, gemiyi 

deldi. Musa: 

-Gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Acayip bir iĢ yaptın, dedi. 

72. -Ben sana benimle olmaya dayanamazsın demedim mi? diye cevap verdi. 

73. -Unuttuğum Ģeyden dolayı beni suçlama, zor olan iĢimden dolayı bana süre tanı,dedi. 

74. Yine yola devam ettiler. Sonunda bir gençle karĢılaĢtılar. O, hemen onu öldürdü: 

-Bir cana karĢılık olmaksızın, masum bir cana mı kıydın? Gerçekten çok kötü bir iĢ yaptın. 

75. -Ben sana, benimle birlikte olmaya sabredemezsin demedim mi? dedi. 

76. - Eğer bundan sonra sana bir Ģey sorarsam, benimle arkadaĢlık etme. O zaman, benim tarafımdan mazur 

görülürsün, dedi. 

77. Yine yola koyuldular, sonunda ulaĢtıkları kasaba halkından kendilerine yiyecek istediler. Kasaba halkı 

onları misafir etmek istemedi. Onlar da orada yıkılmaya yüz tutmuĢ bir duvar buldular. O kul, bunu doğrulttu. 

Musa: 

-Eğer isteseydin buna karĢılık bir ücret alabilirdin, dedi. 

78. -Bu aramızdaki ayrılık noktasıdır. ġimdi sana sabredemediğin Ģeylerin gerçek yüzünü haber vereceğim. 

79. Birincisi gemi, denizde çalıĢan fakirlere aitti. Onun kusurlu görünmesini istedim. Çünkü arkalarında, her 

sağlam gemiyi gasp eden bir kral vardı. 

80. Gence gelince, onun, anne ve babası mümin idi. Gencin onları azdırıp, küfre sürüklemesinden korktuk. 

81. Rab‟lerinin ondan daha temiz ve daha merhamete yakın, hayırlı bir evlat vermesini istedik. 

82. Duvar ise, Ģehirdeki iki yetim gence aitti. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları temiz ve iyi bir 

insandı. Rabbin, onların olgunluk çağına ulaĢmasını ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarmalarını 

istedi. Ben, bunları kendiliğimden yapmadım. ĠĢte bu sabredemediğin iĢlerin gerçek yüzüdür.  

83. Sana Zülkarneyn‟i soruyorlar. Ondan size bir öğüt okuyacağım, de. 

84. Biz, onu yeryüzünde güçlendirmiĢ ve ona her Ģeyin yolunu öğretmiĢtik. 

85. O da bir yol tuttu. 

86. Sonunda, güneĢin battığı yere varınca, ona kara bir çamurda, bir göze de batarken buldu. Orada da bir 

kavim buldu. Ona dedik ki:  

-Ey Zülkarneyn, onları ister cezalandır; ister iyi davran.  

87. Dedi ki:  

-Kim, zulmederse onu cezalandıracağız, sonra Rabbine döndürülür ve Rabbi onu görülmemiĢ bir azapla 

cezalandırır.  

88. Fakat, kim de iman eder ve doğruları yaparsa, ona da iyi bir karĢılık vardır. Ona emrimizden kolay olanı 

Ģöyle yapacağız. 
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89. Sonra bir yol tuttu. 

90. Sonunda, güneĢin doğduğu yere vardığında onun, güneĢe karĢı hiçbir siper yapmadığımız bir kavmin 

üzerine doğduğunu gördü. 

91. ĠĢte böyle, onun yanındakilerin hepsini baĢtan baĢa biliyorduk.  

92. Sonra yoluna devam etti.  

93. Sonunda iki dağ arasında, hemen hemen hiçbir söz anlamayan bir kavme rastladı. 

94. -Ey Zülkarneyn, dediler, Ye‟cüc ve Me‟cüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir 

set yapman için sana vergi verelim mi? 

95-96. -Rabbimin bana verdikleri, sizinkinden daha hayırlıdır. Bana gücünüzle yardım edin, Bana demir 

kütleleri getirin de sizinle onlar arasına sağlam bir duvar yapayım, dedi. 

Bunlar iki dağın arasını doldurunca:  

-Körükleyin, dedi. Sonunda onu ateĢ haline getirdi.  

-Bana erimiĢ bakır getirin de üzerine dökeyim, dedi.  

97. Artık, seddi aĢmaya güçleri yetmedi ve delip geçmediler. 

98. -Bu, Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi gelince onun yerle bir eder. Bu, Rabbimin gerçek bir 

vaadidir, dedi.  

99. Günü gelince biz onları bırakırız. Dalgalar halinde birbirlerine girerler. Sur‟a üflendiği zaman da hepsini 

bir araya toplarız. 

100. O gün, kafirlere cehennemi tam bir gösteriĢle sunarız.  

101. Onların gözleri öğütlerime/uyarılarıma karĢı örtülü ve kulakları da duymuyordu. 

102. Kafirler, benden baĢka, kullarımı da veli edinebileceklerini mi sandılar. Biz, cehennemi kafirler için 

konut olarak hazırladık.  

103. De ki: 

ÇalıĢma bakımından en büyük kayba uğrayan kimseleri size haber verelim mi? 

104. Bunlar, güzel iĢ yaptıkları halde, dünyadaki tüm çalıĢmaları boĢa gitmiĢ olan kimselerdir. 

105. Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve onunla karĢılaĢmayı tanımamıĢ, bu sebeple yaptıkları boĢa gitmiĢtir. 

Kıyamet günü biz onlara bir değer vermeyeceğiz. 

106. ĠĢte onların cezası, inkarcı oldukları, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya aldıkları için cehennemdir. 

107. Ġman edip doğruları yapanların ise, konak iniĢ yeri olarak firdevs cennetleri vardır.  

108. Orada ebedi kalacaklardır, oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir.  

109. De ki:  
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-Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsaydı Rabbin sözleri bitmeden denizler tükenirdi. Hatta 

bir misli daha mürekkep getirsek bile..  

110. De ki: 

-Ben de ancak sizin gibi bir insanım! Bana ilahınızın sadece tek ilah olduğu vahyediliyor. Kim Rabbine 

kavuĢmayı umuyorsa, salih amel iĢlesin ve Rabbine kullukta hiç kimseyi O‟na ortak koĢmasın! 

19. MERYEM SÛRESĠ 

 

(Meryem sûresi 98 ayettir. Mekke döneminde indirilmiĢ olup Hz. Ġsa‟nın gerçek kiĢiliğinden, annesi Hz. 

Meryem‟den Hz. Yahya ve Zekeriyya (a.s)‟dan, Hıristiyanlıktan söz etmektedir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. 

2. Rabbinin, kulu Zekeriyya‟ya rahmetinin zikridir. 

3. Hani o, Rabbine gizlice yalvarmıĢtı.  

4. Rabbim, dedi Ģüphesiz kemiklerim zayıfladı, baĢ yaĢlılık ateĢiyle tutuĢtu. Rabbim, sana ettiğim dualarda 

hiç bir Ģeyden mahrum olmadım. 

5. Ben arkamdan gelecek yakınlarım için endiĢeliyim. Karım ise kısır, bana bir evlat bağıĢla katından..  

6. Bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim onu razı olacağın bir kimse kıl. 

7. -Ey Zekeriyya, sana Yahya adında bir oğlan müjdeliyoruz. Daha önce hiç kimseyi bu isimle isimlendirmedik. 

8. -Rabbim, dedi, nasıl benim bir çocuğum olabilir ki karım kısır ben ise son derece yaĢlayım?  

9. -ĠĢte böyle, dedi. Senin Rabbin o bana çok kolaydır, dedi. Daha önce sen de yoktun, seni de yaratmıĢtım. 

10. -Rabbim, bana bir iĢaret ver! dedi.  

-Senin iĢaretin, ardı ardınca üç gece insanlarla konuĢmamandır, buyurdu.  

11. Mabedden, kavminin karĢısına çıkınca onlara sabah akĢam Allah‟ı tesbih etmelerini iĢaret etti. 

12. -Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl. Ona daha çocukluğunda hikmet vermiĢtik. 

13. Katımızdan bir kalp yumuĢaklığı ve arınmıĢlık vermiĢtik. O takva sahibiydi.  

14. Anne ve babasına iyi davranırdı. Zorba ve isyankar değildi.  

15. Doğduğu gün öldüğün gün ve yeniden dirileceği gün ona selam olsun. 

16. -Kitapta Meryem‟i de an! Hani o, ailesinden ayrılarak doğuda bir yere gitmiĢti. 

17. Kendisini onlardan gizlemek için bir de perde çekmiĢti. O‟na ruhumuzu2 göndermiĢtik. O da tam bir insan 

sûretinde görünmüĢtü ona. 

18. -Eğer Allah‟tan korkan biriysen senden Rahman‟a sığınırım, dedi. 

19. -Ben, ancak Rabbinin bir elçisiyim, sana tertemiz bir oğul vermek için gönderildim.  
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20. -Benim nasıl bir oğlum olabilir ki, bana hiçbir beĢer dokunmamıĢtır ve ben kötü bir iĢ de yapmadım, dedi.  

21. -Bu, iĢte böyle, Rabbin dedi ki: “O bana çok kolaydır. Onu insanlar için bir ayet ve bizden bir rahmet 

kılacağız” dedi. Ve iĢ olup bitti.  

22. Nihayet ona gebe kaldı ve bu sebeple uzak bir yere çekildi.  

23. Doğum sancısı onu bir hurma dalına getirdi.  

-KeĢke, dedi Bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. 

24. Altından ona Ģu nida geldi. 

-Üzülme sakın, Rabbin senin ayağının altından bir ırmak akıttı. 

25. Hurma dalını kendine doğru salla, üstüne taze hurma dökülsün. 

26. Ye, iç, gözün aydın olsun. Ġnsanlardan birini görürsen,  

-Ben, Rahman‟a konuĢmama sözü verdim. Bunun için bugün hiç kimseyle konuĢmayacağım, de. 

27. Sonra çocuğu alıp kavmine getirdi. 

-Ey Meryem, utanılacak bir iĢ yaptın! dediler  

28. Ey Harun‟un kızkardeĢi, baban kötü birisi değildi, annen de iffetsiz değildi dediler. 

29. Bunun üzerine çocuğu iĢaret etti. 

- Biz, beĢikteki bir çocukla nasıl konuĢabiliriz? dediler.  

30. (Çocuk Ģöyle konuĢtu:) 

-Ben, Allah‟ın kuluyum. Bana kitap verecek ve beni peygamber yapacak. 

31. Nerede olursam olayım beni bereketlendirdi ve yaĢadığım müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi 

emretti.  

32. Bir de anneme iyi davranıĢlı kıldı ve beni zorba ve asi kılmadı.  

33. Doğduğum gün, öldüğüm gün ve yeniden dirileceğim gün selam olsun bana dedi. 

34. ĠĢte Meryemoğlu Ġsa! Hakkında Ģüphe ettikleri kimsenin gerçek sözü. 

35. Çocuk edinmek Allah‟a yakıĢmaz. O bundan uzaktır. Bir iĢin olmasını istediği zaman sadece ona “ol” der o 

da oluverir. 

36. -ġüphesiz Allah, benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O‟na kulluk edin. dosdoğru yol budur. 

37. Gruplar aralarında ayrılığa düĢtüler. Vay o büyük günü görecek kafirlerin haline!.. 

38. Bize geldikleri gün, neler görüp iĢitecekler. Ne var ki zalimler, bugün apaçık bir fasıklık içindedirler. 

39. -Sen, onları hasret günü ile korkut. Onlar gaflet içinde iman etmezken iĢ bitirilmiĢ olur. 

40. ġüphesiz yeryüzüne ve üzerindekilere biz varis olacağız. Ve bize döndürülecekler. 

41. Kitapta Ġbrahim‟i de an, O çok sadık bir peygamberdi. 
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42. -Babacığım, iĢitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan Ģeylere niçin kulluk ediyorsun? 

43. Babacığım, gerçekten bana, sana gelmeyen bir bilgi gelmiĢtir. Hadi bana uy da seni dosdoğru bir yola 

ileteyim. 

44. Babacığım, Ģeytana kulluk etme! Çünkü Ģeytan Rahman‟a isyan etmiĢtir. 

45. Babacığım eğer Ģeytana dost olarak kalırsan Rahman‟dan sana bir azabın dokunmasından korkuyorum.  

46. Benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun Ey Ġbrahim?! Eğer bundan vazgeçmezsen seni elbette kovarım, 

benden uzun bir müddet ayrıl dedi.  

47. Ġbrahim: 

- Selam olsun sana dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Zira o buna çok lütufkardır. 

48. Sizden ve sizin Allah‟tan baĢka dua ettiklerinizden uzaklaĢıyorum. Ben, Rabbim'e yalvarıyorum. Umulur ki 

Rabbine dua etmekle bedbaht olmam. 

49. Onlardan ve Allah‟tan baĢka kulluk ettikleri Ģeylerden uzaklaĢınca, O‟na Ġshak‟ı ve Yakub‟u bahĢettik. 

Hepsini de peygamber yaptık. 

50. Onlara rahmetimizden bağıĢta bulunduk ve onlara üstün bir doğruluk dili verdik. 

51. -Kitapta Musa‟yı da an. O , ihlas sahibi idi. Ve peygamber olarak gönderilmiĢti. 

52. O‟na Tur‟un sağ yanından seslenmiĢtik. Samimi olarak söyleĢmek için onu yaklaĢtırmıĢtık.  

53. O‟na rahmetimizin (bir eseri olarak) KardeĢi Harun‟u Peygamber olarak bağıĢlamıĢtık. 

54. -Kitapta Ġsmail‟i de an. O, sözüne sadıktı. Peygamber olarak gönderilmiĢti. 

55. Ailesine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbinin yanında kendisinden hoĢnut olunan birisiydi. 

56. -Kitapta Ġdris'i de an. O, çok dürüst bir peygamberdi.  

57. Biz onu üstün bir mevkiye yükseltmiĢtik. 

58. ĠĢte onlar, Adem‟in ve Nuh ile birlikte taĢıdıklarımızın soyundan gelen, Allah‟ın kendilerine nimet verdiği 

peygamberlerden ve Ġbrahim‟in, Ġsrail'in ve doğru yolu gösterip, seçtiğimiz kimselerin soyundandır. Onlara 

Rahman‟ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. 

59. Sonra onların ardından namazı bırakan ve arzularına uyan bir nesil geldi. Bunlar da hüsrana 

uğrayacaklardır. 

60. Ancak tevbe edip, iman ederek doğruları yapanlar, iĢte bunlar cennete girecekler ve hiç bir Ģekilde 

haksızlığa uğramayacaklardır. 

61. Rahman‟ın kullarına gelecekteki vaat ettiği Adn cennetleridir. Onun vaadi Ģüphesiz yerine gelecektir.  

62. Orada boĢ söz iĢitmezler ancak esenlik. Sabah akĢam rızıklarını da orada hazır bulurlar. 

63. ĠĢte bu cennetlere kullarımızdan takva sahiplerini mirasçı kılacağız. 

64. Biz, ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve bunların arasındaki her Ģey O‟na aittir. 

Rabbin unutmuĢ değildir. 
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65. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O halde O‟na kulluk et ve bu kulluğunda devamlı ol! 

O‟nun hiç adaĢının olduğunu biliyor musun? 

66. Ġnsan, öldükten sonra tekrar yeniden diriltilecek miyim? diyor.  

67. Ġnsan, daha önce hiç bir Ģey değilken kendisini yarattığımızı hiç düĢünmüyor mu? 

68. Rabbine andolsun ki, onları ve Ģeytanları bir araya toplayacağız ve hepsini cehennemin etrafında diz 

çöktürüp bekleteceğiz.  

69. Sonra her cemaatten Rahman‟a karĢı en çok baĢkaldıranı ortaya atacağız. 

70. Sonra biz, cehenneme atılmaya layık olanlarını en iyi biz biliriz. 

71. Sizden ona uğramayacak kimse yoktur. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesin bir hükümdür.  

72. Sonra, korunanları kurtaracağız, zalimleri de orada dizüstü çökmüĢ olarak bırakacağız. 

73. Ayetlerimiz kendilerine okununca, kafir olanlar iman edenlere:  

-Bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve yeri daha güzeldir? dediler. 

74. Onlardan önce nice nesilleri helak etmiĢtik, onların malları ve görünüĢleri daha güzeldi. 

75. De ki:  

-Rahman, sapıklıkta olan kimseye arttırdıkça artırır. Sonunda vaat olundukları azabı veya kıyameti gördükleri 

zaman kimin yerinin daha kötü, kimin ordusunun daha zayıf olduğunu bileceklerdir.  

76. Allah, doğru yola girenlerin hidayetini artırır. Kalıcı olan doğrular, Rabbinin katında hem sevapça hem de 

netice bakımından daha hayırlıdır. 

77. Ayetlerimizi kabul etmeyenleri gördün mü? 

78. -Bana mal ve çocuk verilecek, diyor. 

78. O gaybı mı biliyor, yoksa Rahman‟dan bir söz mü almıĢ? 

79. Hayır ne dediğini yazacağız ve ona azabı artırdıkça artıracağız.  

80. Onun dediği bize kalacak, o tek baĢına bize gelecektir.  

81. Kendilerine güç versin diye Allah‟tan baĢka ilahlar edindiler.  

82. Hayır! O ilahlar, kendilerine yapılan kulluğu tanımayacaklar ve onların aleyhine olacaklardır. 

83. ġeytanları kafirlerin üzerine gönderdiğimizi ve onları kıĢkırttıklarını görmüyor musun?! 

84. -O halde, onlar için acele etme. Biz onların günlerini sayıp duruyoruz.  

85. O gün, muttakileri konuk olarak Rahman‟ın huzurunda toplarız.  

86. Günahkarları ise susuz olarak Cehenneme süreriz. 

87. Rahman‟ın katında bir söz almıĢ olandan baĢka hiç bir kimse Ģefaat edemez. 

88. -Rahman, bir çocuk edindi, dediler. 
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89. Andolsun ki çok kötü bir Ģey ortaya attınız. 

90. Bu söz yüzünden neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp yerle bir olacaktı. 

91. Rahman‟a çocuk isnadı sebebiyle. 

92. Rahman‟ın çocuk edinmeye ihtiyacı yoktur. 

93. Çünkü göklerde ve yerde bulunan her Ģey ancak Rahman‟a kul olarak gelir. 

94. Allah, onların hepsini tek tek sayıp, kaydetmiĢtir. 

95. Hepsi de ona kıyamet günü yalnız baĢına gelecektir. 

96. Ġman edenler ve doğruları yapanlar ise Rahman onlara sevgi ile yaklaĢacaktır.  

97. Muttakileri müjdelemen ve inatçı bir kavmi uyarman için, bu Kur‟an‟ı senin dilin ile kolaylaĢtırdık. 

98. Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Hiç onlardan bir varlık emaresi hissediyor veya bir fısıltı iĢitiyor 

musun? 

20. TÂ HÂ SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminde inen Tâ hâ sûresi 135 ayettir. Hz. Musa ile ilgili 91-98 ayetler arasında uzun bir kıssa yer 

alır. Ġlahi vahyin tarih boyunca temel de ayrı mesajı iĢlediğine dair vurgular ağırlıktadır.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1-2. Tâ Hâ, Kur'an'ı sana sıkıntıya düĢesin diye indirmedik.  

3. Ancak, korkacak kimselere öğüt olsun diye. 

4. Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirmedir. 

5. Rahman ArĢa istivâ etmiĢtir. 

6. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ve toprağın altında olan her Ģey O‟nundur. 

7. Sesini yükseltsen de yükseltmesen de, sırrı ve en gizli Ģeyleri Ģüphesiz O bilir. 

8. Allah, O‟ndan baĢka ilah yoktur. En güzel isimler de onundur.  

9. Musa‟nın haberi sana geldi mi? Hani bir ateĢ görmüĢtü de ailesine: 

10. - Siz durun, ben bir ateĢ gördüm. Belki size ondan bir kor getiririm; veya ateĢin yanında bir yol gösteren 

bulurum demiĢti. 

11. AteĢin yanına geldiği zaman: 

-Ey Musa! diye seslenildi.  

12. Ben, senin Rabbinim! Ayakkabılarını çıkar. Sen mukaddes Tûvâ vadisindesin. 

13. -Ben, seni seçtim, Sana vahyolunanı dinle. 

14. ġüphesiz ben, Allah‟ım. Benden baĢka ilah yok! Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. 
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15. Kıyamet gelmektedir. Herkes kendi iĢlediğinin karĢılığını alsın diye neredeyse onu gizleyeceğim. 

16. Ona inanmayıp, kendi arzularına uyan kimse sakın seni yolundan saptırmasın. Yoksa sen de helak olursun. 

17. - Sağ elindeki nedir Ey Musa?  

18. - O benim asamdır, dedi. Ona dayanırım ve koyunlarıma onunla yaprak silkerim. Onun bana baĢka faydaları 

da var. 

19. - Onu at, Ey Musa, dedi.  

20. Musa da onu attı. O bir anda koĢan bir yılan oluvermiĢti.  

21. -Onu al ve korkma, dedi. Onu ilk haline döndüreceğiz.  

22. Elini koynuna sok, bir baĢka mucize olarak kusursuz, bembeyaz çıksın. 

23. Sana büyük mucizelerimizden gösterelim.  

24. Firavuna git, çünkü o azdı. 

25. - Rabbim göğsümü aç, dedi.  

26. ĠĢimi kolaylaĢtır. 27. Dilimdeki düğümü çöz. 28. Ki sözümü iyi anlasınlar. 29. Kendi ailemden bir yardımcı 

ver.  

30. KardeĢim Harun‟u  

31. Onunla beni güçlendir.  

32. Onu görevim de bana ortak et.  

33. ki seni çokça tesbih edebilelim.  

34. ve seni çokça zikredelim.  

35. ġüphesiz sen bizi görmektesin.  

36. -Ey Musa istediklerin sana verilmiĢtir, dedi.  

37. Sana bir defa daha iyilikte bulunmuĢtuk. 

38. Hani annene ilham edilmesi gerekeni ilham etmiĢtik. 

39. -Musa‟yı bir sandığa koy, ve nehre bırak. Nehir onu kıyıya çıkarır. Onu, benim ve onun bir düĢmanı alır. 

Gözümün önünde yetiĢesin diye seni sevimli kılmıĢtım.  

40. KızkardeĢin gitmiĢ ve: 

-O‟na bakacak birini size göstereyim mi? demiĢti. Böylece seni, gözü aydın olsun ve üzülmesin diye annene 

geri vermiĢti. 

Sen bir adam öldürmüĢtün de seni yine üzüntüden kurtarmıĢtık. Bu Ģekilde seni bir çok sınavdan geçirdik. 

Senelerce Medyen halkı arasında kalmıĢtın. Sonra da kader üzerine geldin ey Musa!  

41. Ve seni kendime seçtim.  

42. Sen, kardeĢinle birlikte mucizelerimle gidin, ikiniz de beni anmada gevĢek davranmayın. 
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43. Firavuna gidin, çünkü o azdı. 

44. Ona yumuĢak söz söyleyin, umulur ki öğüt alır ve korkar. 

45. - Rabbimiz, biz onun bize taĢkınlık yapmasından veya azmasından korkuyoruz, dediler. 

46. - Korkmayın, dedi. Ben sizinle yanınızdayım. Sizi iĢitip görürüm, dedi.  

47. Haydi gidin ona ve deyin ki: Biz, Rabbinin elçileriyiz. Ġsrailoğullarını bizimle gönder, onlara eziyet etme. 

Biz sana Rabbin'den bir mucize getirdik. Selam yol göstericiye uyanlara.  

48. Bize vahyolundu ki kim yalanlar ve yüz çevirirse ona azap vardır.  

49. - Sizin Rabbiniz kim ey Musa? dedi. 

50. - Bizim Rabbimiz, her Ģeye yaratılıĢını veren ve yol gösterendir. dedi. 

51.- Önceki nesillerin durumu ne olacak? dedi.  

52. -Onlarla ilgili bilgi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim, ĢaĢırmaz ve unutmaz, dedi.  

53. Allah, yeryüzünü sizin için beĢik yaptı ve orada yine sizin için yollar açtı. Gökten su indirip, onunla çeĢitli 

bitkilerden çifter çifter çıkardık.  

54. Hem siz yiyin; hem de hayvanlarınızı otlatın. ġüphesiz bunda sağduyu sahipleri için ayetler vardır. 

55. Topraktan yarattık sizi, yine oraya döndürecek ve yine oradan bir kere daha çıkaracağız.  

56. Ona ayetlerimizin hepsini göstermiĢtik. Fakat o yalanladı ve kabul etmedi. 

57. Ve dedi ki: 

-Sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmaya mı geldin Ey Musa?! 

58. Biz de sana, seninkine benzer bir sihir göstereceğiz. Bizimle senin aranda bir buluĢma vakti ve yeri 

belirle de bizim de senin de caymayacağımız bir yer olsun. 

59. Musa da: 

-BuluĢma zamanımız, bayram günü ve insanların bir araya toplandığı kuĢluk vaktidir, dedi. 

60. Firavun döndü ve bütün hilelerini topladı, sonra geldi. 

61. Musa onlara: 

-Yazıklar olsun size! Allah‟a karĢı yalan uydurmayın. Sonra bir azapla sizi yok eder. Elbette safsatacı iftira 

eden, hüsrana uğrar. 

62. Sihirbazlar durumlarını aralarında tartıĢarak gizlice fısıldaĢtılar. 

63. -Bu iki sihirbaz sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve örnek olan yolunuzu da yok etmek istiyor, 

dediler. 

64. Bu sebeple tuzaklarınızı bir araya getirin sonra da sırayla gelin. Bu gün galip gelen zafere ermiĢtir. 

65. - Ey Musa, dediler, ya sen at, ya da ilk atan biz olalım. 
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66. - Buyrun siz atın, dedi. Bunun üzerine ipleri ve değnekleri sihirleri sebebiyle ona sanki gerçekten 

yürüyorlarmıĢ gibi göründü.  

67. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. 

68. - Korkma, Ģüphesiz sen daha üstünsün, dedi.  

69. Sağ elindekini at, onların yaptığını yutsun. Yaptıkları ancak sihirbaz oyunudur. Sihirbaz nerede olursa 

olsun kesinlikle kurtuluĢa eremez.  

70. Sonunda sihirbazlar secdeye kapanıp: 

-Harun ve Musa‟nın Rabbine iman ettik, dediler.  

71. -Ben size izin vermeden ona inandınız ha? Demek ki o sizi sihri öğreten büyüğünüzdür. Ben de sizin 

ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizi hurma dalına asacağım! O zaman göreceksiniz 

hangimizin azabı daha Ģiddetli ve kalıcı imiĢ! 

72. -Seni, bize gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratana üstün tutmayacağız. Ne hüküm verirsen ver, sen 

ancak bu dünya hayatında hüküm verebilirsin, dediler.  

73. Biz, Rabbimize iman ettik ki günahlarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağıĢlasın. Allah, en hayırlı 

ve en bâkidir.  

74. Kim Rabbine suçlu olarak gelirse, onun için cehennem vardır, orada ne ölür ne de yaĢar. 

75. Kim de mümin ve doğruları yapmıĢ olarak gelirse, iĢte onlar için de en yüksek dereceler vardır.  

76. Ġçinde temelli kalacakları, alt kısmından ırmakların aktığı Adn cennetleri vardır. ĠĢte bu arınanların 

mükafatıdır. 

77. Musa‟ya:  

-Kullarımı geceleyin yola çıkar, onlara denizde kuru bir yol aç, (batmaktan ve düĢmanların yetiĢmesinden) 

korkma, endiĢen olmasın! diye vahyetmiĢtik. 

78. Firavun askerleriyle onları takip etti. Denizden onları kaplayacak olan su kaplayıverdi. 

79. Firavun, kavmini saptırmıĢ doğru yolu göstermemiĢti. 

80. -Ey Ġsrailoğulları! Sizi düĢmanlarınızdan kurtardık. Tûr‟un sağ tarafını size vaadettik. Size kudret helvası 

ve bıldırcın indirdik. 

81. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Bu hususta azgınlık etmeyin. Yoksa gazabıma 

uğrarsınız. Gazabıma uğrayan yok olur gider. 

82. Ben, elbette, tevbe edeni ve iman edip, doğruları yapanı sonra da doğru yolda yürüyeni bağıĢlarım.  

83. Allah: 

-Ey Musa seni kavminden daha önce gelmeye sevk eden nedir?  

84. Musa: 

-Onlar benim izimden geliyorlar, dedi. Rabbim, hoĢnut olman için acele ettim. 
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85. -Biz, senden sonra kavmini imtihan ettik. Samiri onları saptırdı, dedi. 

86. -Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndü. 

-Ey Kavmim, dedi, Rabbimiz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Aradan çok uzun bir zaman mı geçti yoksa; 

Rabbinizin gazabına uğramayı istediniz de bana verdiğiniz sözden döndünüz? 

87. Onlar da: 

-Sana verdiğimiz sözden bilerek dönmedik. Fakat o kavmin süs eĢyasından yük yük taĢımıĢtık. Sonra 

Samiri'nin attığı gibi biz de ateĢe attık, dediler.  

88. Böylece o, kendilerine böğüren bir buzağı heykeli çıkardı ve: 

-Bu, sizin ilahınızdır, Musa‟nın da ilahıdır. Fakat o unuttu, dediler.  

89. Onlar, heykelin kendileriyle konuĢamadığını ve onlara bir zarar da fayda da vermeğe gücü olmadığını 

görmüyorlar mı?  

90. Daha önce Harun onlara: 

-Ey Kavmim, siz ancak onunla sınanıyorsunuz. Sizin Rabbiniz Rahman‟dır. Bana tabi olun ve emrime itaat edin 

demiĢti. 

91. Onlar ise: 

-Musa bize geri dönünceye kadar buna sarılmaktan asla vazgeçmeyeceğiz, demiĢlerdi. 

92. -Ey Harun, dedi. onların saptıklarını gördüğün zaman sana engel olan neydi?  

93. Bana tabi olmadın mı? emrime karĢı mı geldin? 

94. Harun ise: 

-Ey anamın oğlu dedi. Sakalımı ve baĢımı tutma! Ben senin, “Ġsrailoğulları'nın arasını açtın, sözümü tutmadın” 

demenden korktum. 

95. -Ya senin zorun neydi ey Samiri? dedi.  

96. O da: 

-Onların görmedikleri bir Ģey gördüm ve elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. ĠĢte nefsim bunu 

bana hoĢ gösterdi. dedi. 

97. Musa: 

-Defol, artık senin için hayatta bana dokunmayın demekten baĢka bir Ģey yoktur? Bir de senin için hiç 

kaçamayacağın bir azap günü var. Sarılıp üzerine titrediğin ilahına bak, Ģimdi onu yakacağız sonra küllerini 

denize savuracağız, dedi.  

98. Sizin ilahınız ancak, kendisinden baĢka ilah olmayan Allah‟tır. O her Ģeyi ilmiyle kuĢatmıĢtır.  

99. Katımızdan sana verilmiĢ bir zikir olarak geçmiĢin haberlerinden iĢte bu Ģekilde anlatıyoruz. 

100. Kim ondan yüz çevirirse, kıyamet günü o bir günah yüklenir.  
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101. O yükün altında kalır. Bu kıyamet günü onlar için ne kötü bir yüktür. 

102. Sur‟a üflendiği gün, iĢte o gün suçluları, uyuĢmuĢ bir halde bir araya toplarız.  

103. Aralarında: 

-On günden fazla kalmadınız, diye gizli gizli söyleĢirler. 

104. Biz, onların söylediklerini daha iyi biliriz. En akıllıları “sadece bir gün kaldınız der”.  

105. Sana dağlardan soruyorlar de ki: 

-Rabbim onları un ufak edecektir.  

106. Yerlerini de dümdüz, kuru bir toprak haline getirecektir. 

107. Artık orada ne bir çukur ne de bir tümsek görebilirsin? 

108. O gün hiç sapmadan çağırana uyarlar, sesler Rahman‟ın korkusundan kısılmıĢtır. Fısıltıdan baĢka bir Ģey 

iĢitemezsin. 

109. O gün, Rahman‟ın izin verdiği ve sözünden hoĢlandığı kimselerden baĢkasına Ģefaat fayda vermez. 

110. Allah, önlerindekini de; arkalarındakini de bilir. Onların ilmi bunu kavrayamaz. 

111. Ve yüzler hayat sahibi, görüp gözetene dönmüĢtür. Zulüm yüklenen hüsrana uğramıĢtır.  

112. Mümin olarak doğruları yapan ise zulümden ve hakkının yenmesinden korkmaz.  

113. -Biz onu iĢte böyle Arapça Kur‟an olarak indirdik. Belki sakınırlar veya onlara ibret olur diye tehditleri o 

kitapta açıkladık. 

114. Gerçek hükümran olan Allah, yücedir, Vahyi sana tamamlamadan önce Kur‟an‟a / okumaya acele etme ve 

“Rabbim bilgimi artır!” de.  

115. Daha önceleri biz, Adem‟e öğüt vermiĢtik, Fakat onu unuttu. Onu azimli bulmadık.  

116. Hani meleklere:  

-Adem için secde edin demiĢtik de hemen secde ettiler. Ġblis ise secde etmedi, kaçındı. 

117. -Ey Adem, bu senin ve eĢinin düĢmanıdır. sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntı çekersin, dedik. 

118. Oysa cennette ne acıkırsın ne de açık kalırsın. 

119. Ne susuzluk hissedersin ne de güneĢte yanarsın. 

120. Sonunda Ģeytan ona vesvese verdi: 

-Ey Adem dedi, Sana ebedilik sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir saltanat göstereyim mi?  

121. Ġkisi de ondan yediler, hemen avret yerleri açıldı. Üzerlerine cennet yapraklarıyla kapatmaya çalıĢtılar. 

Adem Rabbine asi olmuĢ ve ĢaĢkına dönmüĢtü. 

122. Sonra Rabbi, onun tevbesini kabul edip, ona doğru yolu göstererek Onu seçti.  

123. -Hepiniz, oradan inin, birbirinize düĢman olarak. Benden size bir yol gösterici gelir de kim benim 

rehberime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz. 
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124. Kim de benim zikrimden/kitabımdan yüz çevirirse, onun da dar bir geçimliği olur ve onu kıyamet günü 

kör olarak haĢrederiz. 

125. Der ki: 

- Rabbim beni niçin kör olarak haĢrettin? Ben, gören birisiydim. 

126. -ĠĢte böyle, sana ayetlerimiz gelmiĢti de sen onları ihmal etmiĢtin? Bugün sende ihmal edilirsin, der. 

127. ĠĢte, aldatılanları ve Rabbinin ayetlerini tasdik etmeyenleri böyle cezalandırırız. Ahiret azabı, daha 

Ģiddetli ve daha devamlıdır.  

128. Kendilerinden önce nice nesiller helak etmemiz onları doğru yola sevketmedi mi? Üstelik onların 

yerleĢim yerlerinde geziniyorlar. ġüphesiz bunda akıl sahipleri için belgeler vardır. 

129. Eğer, Rabbinden verilmiĢ bir söz ve belirlenmiĢ bir süre olmasaydı. hemen yakalarına yapıĢılırdı. 

130. Söylediklerine sabret, güneĢ doğmadan önce ve batmadan önce ve gece saatlerinde de Rabbini hamd 

ederek tesbit et. Gün boyunca da tesbih et ki hoĢnutluğa eresin. 

131. Onlardan bazılarına, denemek için verdiğimiz dünya hayatının çiçeklerine gözlerini dikme. Rabbinin rızkı 

daha güzel ve daha kalıcıdır. 

132. Ailene namazı emret. Sen de onda devamlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. 

Akibet takvanındır. 

133. -Bize, Rabbin‟den bir mucize getirmeli değil miydi? dediler. Onlara öncekilerin kitaplarındaki açık 

belgeler gelmedi mi? 

134. Ondan önce onları azaba çarptırıp yok etseydik: 

-Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de zelil ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık, olmaz 

mıydı? diyeceklerdi. 

135. De ki: 

-Herkes baĢına geleceği beklemektedir. Siz de bekleyedurun. Yakında kimin doğru yolun sahipleri ve kimin 

doğru yolu bulmuĢ olduğunu göreceksiniz. 

21. ENBĠYÂ SÛRESĠ 

 

(Mekke Dönemi‟nin sonunda indirilmiĢ olup, peygamberlere bildirilen vahyin ortak yönleri üzerinde durur. Bu 

yüzden Enbiya yani, Peygamberler adını almıĢtır 112 ayettir.)  

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Ġnsanların hesabı yaklaĢmıĢ olmasına rağmen onlar, gaflet içinde yüz çeviriyorlar.  

2. Rab‟lerinden gelen her yeni uyarıyı ancak alay ederek dinlerler.  

3. Zalimler kalpleri gaflet içerisinde gizlice fısıldaĢıyorlar: 

-Bu, (Muhammed) sizin gibi bir insandan baĢka bir Ģey mi? Göz göre göre büyülenecek misiniz? 
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4. Peygamber: 

- Rabbim gökte ve yerde ne söyleniyorsa bilir. O iĢitendir, bilendir! dedi. 

5. -Hayır, dediler. Bunlar rüya saçmalıkları .. Hayır, onu o uydurmuĢtur. Hayır, O Ģairdir! Haydi, önceki 

peygamberler gibi bize bir mucize getirsin!  

6. Onlardan önce, helâk ettiğimiz Ģehir halkı da iman etmemiĢti. Bunlar mı edecek?! 

7. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz adamlardan baĢkasını göndermedik. Kitap ehline sorun, eğer 

bilmiyorsanız .. 

8. Biz onlara yemek yemez bir vücut vermedik, onlar ölümsüz de değillerdi.  

9. Onlara verdiğimiz sözü tuttuk, onları ve dilediklerimizi kurtardık, gaflet ve cehalette diretenleri de helak 

ettik. 

10. Size de, içinde sizin için uyarıların yer aldığı bir kitap indirdik. Hâlâ, aklınızı kullanmıyor musunuz? 

11. Biz zalim olan nice ülkeleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra, baĢka bir toplum var ettik.  

12. Azabımızı hissettikleri zaman, ondan süratle kaçıyorlardı. 

13. -Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve evlerinize dönün. Belki size bir Ģey sorulur. 

14. -Eyvah bize, dediler. Biz haksızlık etmiĢtik.  

15. Bu haykırıĢları devam edip dururken, biz onları biçilmiĢ ekine, sönmüĢ ocağa çevirdik. 

16. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. 

17. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Ama bunu yapmadık. 

18. Bilakis, hakkı, batılın üzerine fırlatırız, o da onun beynini parçalar, böylece batıl sönüp gider. (Allah‟a) 

isnat ettiğiniz vasıflardan dolayı yazıklar olsun size! 

19. Göklerde ve yerde kim varsa Allah‟a aittir. O‟nun katında bulunanlar, O‟na kulluk etmekten 

büyüklenmezler ve usanmazlar.  

20. Gece ve gündüz hiç durmadan O‟nu tesbih ederler. 

21. Yoksa onlar, yeryüzünde ilahlar edindiler de onlar mı ölüyü diriltecekler?  

22. Oysa yerde ve gökte Allah‟tan baĢka ilahlar olsaydı, yer de gök de bozulup giderdi. Hükümranlığın sahibi 

olan Allah, onların nitelemelerinden çok yücedir.  

23. O, yaptığından hesaba çekilmez, fakat onlar hesaba çekilirler. 

24. Yoksa, O‟ndan baĢka ilahlar mı edindiler? De ki: 

-Kesin belgenizi getirin! ĠĢte bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin uyarısıdır. Fakat, onların 

çoğu gerçeği bilmiyorlar, ama buna rağmen yüz çeviriyorlar. 

25. Senden önce hiç bir peygamber göndermedik ki ona: 

-Benden baĢka ilah yoktur, öyleyse bana kulluk edin! diye vahyetmiĢ olmayalım. 
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26. -Rahman, çocuk edindi, dediler. HaĢa o bundan uzaktır. Aksine onlar değerli kullardır.  

27. Sözleriyle onun önüne geçmezler ve yalnız O‟nun emriyle iĢ yaparlar.  

28. Allah, onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Allah‟ın razı olduğu kimseden baĢkasına Ģefaat 

edemezler. O‟nun korkusundan tir tir titrerler.  

29. Onlardan kim: 

-Allah‟tan baĢka ben de ilahım! derse, Onu cehennemle cezalandırırız. ĠĢte zalimleri böyle cezalandırırız.  

30. Ġnkar edenler, görmez mi ki gökler ve yer birleĢik iken onları (biz) ayırdık ve her Ģeye sudan hayat 

sağladık. Hala inanmayacaklar mı? 

31. Sarsılmasınlar diye yeryüzünde sabit dağlar, yollarını bulabilsinler diye orada geniĢ yollar yaptık.  

32. Gökyüzünü de korunmuĢ bir tavan yaptık. Buna rağmen onlar, bundaki ayetlerden yüz çeviriyorlar.  

33. Geceyi, gündüzü, güneĢi ve ayı yaratan O‟dur. Hepsi bir yörüngede yüzer.  

34. Senden önce hiç bir insanı ölümsüz kılmadık. Sen öleceksin de onlar kalacaklar mı?  

35. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi kötü ve iyi Ģeylerle deneriz. Sonunda bize 

döndürüleceksiniz. 

36. Kafirler seni gördüklerinde, ancak seninle alay ederler: 

-Ġlahlarınızı diline dolayan bu mu? derler, iĢte Rahman‟ın zikrini/kitabını inkar edenler onlardır. 

37. Ġnsan aceleci yaratılmıĢtır. Size ayetlerimi göstereceğim, onun için acele etmeyin. 

38. -Doğru söylüyorsanız bu vaat ne zamandır? derler.  

39. O kafirler, yüzlerinden ve sırtlarından ateĢi engelleyemeyecekleri ve yardım da göremeyecekleri zamanı 

keĢke bilselerdi. 

40. (Azap) onlara aniden gelecek ve onları dehĢete düĢürecektir. Onu geri çevirmeye asla güçleri 

yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.  

41. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiĢ ama, alay edenleri, eğlendikleri Ģey mahvetmiĢti.  

42. De ki: 

-Gece ve gündüz sizi Rahman‟dan kim koruyabilir? Buna rağmen onlar, Rablerinin zikrinden yüz çeviriyorlar. 

43. Yoksa onları bizim alçaltmamızdan koruyacak ilahları mı var? Oysa o ilahları, kendilerine bile yardım 

edemezler. Bizden de bir yakınlık göremezler. 

44. Evet, biz onlara da atalarına da geçimlikler verdik. Öyle ki, uzun süre yaĢadılar. ġimdi onlar, yeri 

etrafından eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Onlar mı galip gelecekler? 

45. De ki: 

-Sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Uyarıldıkları zaman ancak sağırlar çağrıyı iĢitmez.  

46. Onlara Rabb‟inin azabından bir esinti dokunsa: 
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-Eyvah, biz gerçekten haksızlık edenler idik, derler.  

47. Kıyamet günü adalet terazileri kurarız. Hiç kimse bir haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi ağırlığınca 

bile olsa onu getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz. 

48. Musa ve Harun‟a Sakınanlar için aydınlık zikir (öğüt) ve furkanı verdik.  

49. Onlar, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyamet saatinden de sakınan kimselerdir. 

50. ĠĢte, bu da indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. ġimdi bunu inkar mı ediyorsunuz? 

51. Daha önce de Ġbrahim‟e doğru yolu göstermiĢtik. Biz onu biliyorduk.  

52. Babasına ve kavmine: 

-Kendilerine bağlandığınız bu heykeller nedir? demiĢti.  

53.Onlar ise: 

-Atalarımızı onlara kulluk ederken bulduk, dediler. 

54. -Hiç kuĢkusuz siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içinde bulunuyorsunuz dedi. 

55. -Bize gerçeği mi getirdin, yoksa bizimle eğleniyor musun? dediler. 

56. -Hayır, sizin Rabb‟iniz göklerin ve yerin Rabbidir ki, onları O yaratmıĢtır. Ben de bunu kesin olarak 

bilenlerdenim.  

57. Allah‟a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra putlarınıza bir tuzak kuracağım. 

58. Sonunda Ġbrahim hepsini paramparça edip, içlerinden büyüğünü ona baĢvursunlar diye sağlam bıraktı. 

59. -Ġlahlarımıza bunu kim yaptı? Elbette o zalim biridir, dediler. 

60. -Ġbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duymuĢtuk, dediler. 

61. -ġahitlik etmeleri için onu halkın gözü önüne getirin, dediler.  

62. Dediler ki: 

-Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey Ġbrahim? 

63. -Hayır, onu, Ģu büyükleri yapmıĢtır. Eğer, konuĢabiliyorlarsa onlara sorun, dedi.  

64. Bunun üzerine kendilerine gelip: 

-Siz, gerçekten haksızsınız dediler.  

65. Sonra yine eski kafalarına döndüler ve: 

-Onların konuĢamayacağını sen çok iyi bilirsin, dediler.  

66. Ġbrahim: 

-O halde Allah‟ı bırakıp da size hiç bir Ģekilde fayda ya da zarar vermeyen Ģeylere mi kulluk ediyorsunuz? 

dedi.  

67. Yazıklar olsun size ve Allah‟tan baĢka kulluk ettiklerinize, hiç aklınızı kullanmayacak mısınız?  
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68. -Eğer bir Ģey yapacaksanız, Ģunu yakın da, ilahlarınıza yardım edin, dediler.  

69. -Ey ateĢ! Ġbrahim‟e karĢı serin ve selamet ol! dedik. 

70. -Ona bir tuzak kurmak istediler. Ama onları hüsrana uğrattık. 

71. Onu da Lût‟u da alemler için mübarek kıldığımız yere ulaĢtırıp, kurtardık.  

72. Ve ona, Ġshak‟ı, üstelik bir de Yakub‟u bağıĢladık. Her ikisini de dürüst kimseler kıldık. 

73. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler kılıp, onlara hayır iĢlemeyi, namazı kılmayı, zekatı 

vermeyi vahyettik. Onlar, bize kulluk eden kimselerdi. 

74. Lut‟a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin iĢ yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar, yoldan çıkmıĢ 

kötü bir toplum idi.  

75. O‟nu da rahmetimize dahil ettik. Çünkü o, iyi ve dürüst kimselerdendi. 

76. Nuh‟u da.. Hani o, daha önce dua etmiĢti de, biz de ona karĢılık vermiĢtik. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan 

kurtarmıĢtık.  

77. Ayetlerimizi yalanlayan kavme karĢı ona yardım etmiĢtik. Çünkü onlar kötü bir toplum idi, bu sebeple 

onların hepsini suda boğmuĢtuk.  

78. Davud ve Süleyman‟ı da hatırla.. Hani onlar, bir grup insanın koyun sürüsünün içine girip yayıldığı ekin 

hakkında hüküm veriyorlardı. Biz, onların verdiği hükme de Ģahittik.  

79. Onu Süleyman‟a belletmiĢtik. Her birine hikmet ve ilim verdik. Davud ile birlikte tesbih etsinler diye 

dağları ve kuĢları hizmetine verdik. Bunları yapan biz idik. 

80. O‟na sizi savaĢta koruması için zırh yapma sanatını öğrettik. Peki siz, Ģükrediyor musunuz?  

81. ġiddetle esen rüzgarları da Süleyman‟ın hizmetine sunmuĢtuk. Rüzgar onun emriyle, bereketlendirdiğimiz 

yere doğru eserdi. Biz her Ģeyi biliyorduk. 

82. Denize dalan ve bundan baĢka iĢleri de gören Ģeytanları da ona boyun eğdirdik. Onları gözetenler de biz 

idik.  

83. Eyyûb da:  

- BaĢıma bir bela geldi, sen merhametlilerin en merhametlisisin, diye yalvardığı zaman... 

84. Onun duasını kabul etmiĢ ve sıkıntısını gidermiĢtik. Ona, ailesini ve onlarla beraber, katımızdan bir 

rahmet ve kulluk edenlere bir ibret olarak bir katını daha vermiĢtik. 

85. Ġsmail, Ġdris ve Zülkifl de. Hepsi sabredenlerdendi.  

86. Onları rahmetimize dahil etmiĢtik. Çünkü onlar doğrulardandı. 

87. Zunnûna da.. Hani o, öfkeli olarak giderken, aleyhinde hüküm vermeyeceğimizi zannetmiĢti. Karanlıklar 

içinde seslendi: 

- Senden baĢka ilah yoktur, Sen tüm noksanlıklardan yücesin. Gerçekten ben, zalimlerden oldum. 

88. Onun duasını kabul ettik. Onu üzüntüden kurtardık. ĠĢte müminleri böyle kurtarırız.  
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89. Zekeriya da Rabbine: 

- Rabbim, beni tek baĢıma bırakma, sen mirasçıların en iyisisin, diye yalvarmıĢtı.  

90. Onun duasını kabul etmiĢ ve ona Yahya‟yı bağıĢlamıĢ, eĢini de doğum yapabilecek bir hale getirmiĢtik. 

Onlar, hayırlarda yarıĢıyorlar, korku ve ümit ile bize dua ediyorlardı. Bize karĢı son derece saygılı idiler. 

91. Irzını koruyan (Meryeme) de rahmetimizden üflemiĢ, onu da oğlunu da insanlığa bir belge kılmıĢtık. 

92. ĠĢte bu, sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim, o halde bana kulluk edin. 

93. Aralarındaki iĢlerini paramparça ettiler. Hepsi bize dönecektir. 

94. Kim de mümin olarak doğruları yaparsa, onun çabası gözardı edilmeyecektir. Çünkü biz onu yazmaktayız. 

95. Helâk ettiğimiz bir belde halkının da (bize) dönmemesi imkansızdır 

96. Ne zaman ki Yecüc ve Mecüc serbest bırakılır, her tepeden ve dereden sel gibi akarlar. 

97. ĠĢte gerçek vaat yaklaĢmıĢtır. ĠĢte o zaman kafirlerin gözleri dehĢetten bakakalır: 

- Eyvah bize, bundan önce biz gaflet içindeydik. Biz gerçekten zalim kimselerdik. 

98. - Siz ve Allah‟ı bırakıp da kulluk ettiğiniz Ģeyler, cehennemin odunusunuz. Oraya gireceksiniz. 

99. Eğer onlar, ilah olsaydı oraya girmezlerdi. Ama hepsi orada ebedi kalacaklardır. 

100. Orada inim inim inleyecekler ve hiçbir Ģey iĢitmeyeceklerdir.  

101. (Yaptıklarına karĢılık) Bizden iyilik ödülü kazananlar ise, onlar cehennemden uzak tutulur.  

102. Onun uğultusunu duymazlar. Canlarının arzu ettiği Ģeyler içinde ebedi kalırlar. 

103. O en büyük korku bile onları üzmez. Melekler onları: 

-Size söz verilen gün, iĢte bu gündür, diyerek karĢılarlar.  

104. Göğü kitap dürer gibi düreceğimiz gün, ilk defa yaratmaya baĢladığımız gibi yine onu tekrar ederiz. Söz 

veriyoruz, elbette bunu yapacağız. 

105. Zikir (Tevrat)‟den sonra Zebur‟da da yeryüzüne salih kullarımın mirasçı olacağını yazmıĢtık.  

106. Elbette bu (Kur‟an‟da) kulluk eden bir toplum için açık bir mesaj vardır. 

107. Seni ancak insanlığa rahmet olarak gönderdik.  

108. De ki: 

-Ancak bana, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Siz de ona teslim oldunuz mu?  

109. Eğer yüz çevirirlerse de ki: 

-Size (gerçeği) doğru bir Ģekilde açıkladım. Size vaat edilenin yakın mı yoksa uzak mı olduğunu bilmem.  

110. ġüphesiz Allah, açığa vurulan sözü de gizlediğiniz sözü de bilir.  

111. Bilemem, belki bu sizi denemek ve bir süreye kadar faydalandırmak içindir. 
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112. -Rabbim, dedi. Hak ile hükmet. Sizin nitelemenizden yardımına sığınılacak Rahman olan Rabbimizdir.  

22. HACC SÛRESĠ 

 

(Ayetlerinin bir kısmı Mekke'de, bir kısmı ise Medine'de inen Hacc Sûresi, ismini 25. ayetten sonra iĢlenen 

konudan almıĢtır. 27. Ayette Haccın insanlara ilan edilmesi, müminlerin her yıl dünyanın dört bir yerinden 

gelerek büyük bir kongre tertiplemeleri emredilmekte, Allah‟ın Hacdaki simgeleri, niĢâneleri üzerinde 

durmaktadır. 78 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. -Ey Ġnsanlar, Rabbinizden korkun, çünkü kıyamet sarsıntısı büyük bir Ģeydir. 

2. Onu gördüğünüz gün, her emzikli emzirdiğini unutur, her hamile kadın çocuğunu düĢürür. Ġnsanları sarhoĢ 

olmuĢ görürsün. Onlar sarhoĢ değiller, fakat Allah‟ın azabı Ģiddetlidir.  

3. Bazı insanlar bir ilme dayanmadan, Allah hakkında tartıĢıp durur ve her azgın Ģeytana tabi olurlar.  

4. ġeytanın aleyhinde Ģöyle yazılmıĢtır: “Kim onu dost edinirse onu saptırır ve onu çılgın ateĢ azabına 

sürükler.” 

5. -Ey insanlar, eğer, tekrar diriltileceğinizden bir Ģüpheniz varsa size açıkça gösterelim diye sizi topraktan 

yarattık, sonra spermden, sonra embriyodan, sonra da yaratılıĢı belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık. 

Dilediğimizi adı konmuĢ bir süreye kadar rahimlerde tutar ve sizi bebek olarak çıkarırız. Sonra siz yetiĢip, 

erginlik çağına gelirsiniz. Kiminizin canı alınır, kiminiz de bildiği Ģeyleri bilmez olsun diye ömrünün en düĢkün 

dönemine ulaĢtırılır.  

Yeryüzünü kupkuru görürsün de biz ona su indirince harekete geçer, kabarır ve her çeĢit güzel bitkiyi çift 

çift bitirir ya... 

6. ĠĢte hakkın kendisi olan Allah, ölüleri de böyle diriltir. Çünkü O‟nun her Ģeye gücü yeter. 

7. Kıyamet saatinin geleceğinde ve Allah‟ın kabirlerdekileri dirilteceğinde, hiç Ģüphe yoktur. 

8. Ġnsanlardan, bir ilme dayanmadan, rehber ve aydınlatıcı kitabı olmadan Allah hakkında tartıĢanlar vardır. 

9. Allah yolundan saptırmak için gururla salınıp, kasılır. Ona dünya hayatında rezillik vardır. Kıyamet günü de 

ona yakıcı azabı tattırırız. 

10. -Bunlar, senin elinle yaptığının karĢılığıdır. Yoksa Allah, kullarına karĢı asla zulmedici değildir.  

11. Ġnsanlardan, Allah‟a bir uçurum kenarındaymıĢ gibi kulluk edenler var. Eğer ona bir iyilik dokunursa, 

onunla tatmin olur. Eğer bir imtihana tabi tutularsa, yüz üstü döner. Dünya ve ahireti kaybeder. ĠĢte apaçık 

hüsran budur. 

12. O, Allah‟ın dıĢında kendisine zararı da faydası da dokunmayacak Ģeylere yalvarır. ĠĢte en uzak sapıklık 

budur. 

13. Kendisine zararı faydasından daha yakın olana yalvarır. Ne kötü yardımcı ne kötü yoldaĢ! 
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14. Allah, iman eden ve doğruları yapanları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. ġüphesiz Allah, ne 

isterse yapar. 

15. Kim, Allah‟ın dünyada ve ahirette ona yardım edemeyeceğini zannediyorsa, göğe bir ip uzatsın ve sonra 

kesiversin. Baksın, kurduğu düzen onun öfkesini giderebilecek mi? 

16. Nitekim, Kur‟an‟ı apaçık belgeler olarak indirdik. Allah dilediğine doğru yolu gösterir. 

17. ġüphesiz Allah, kıyamet günü iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar, Mecusiler ve müĢrikler arasında 

hüküm verecektir. ġüphesiz Allah her Ģeye Ģahittir. 

18. Göklerde ve yerde olanların, güneĢ, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, canlılar ve bir çok insanın Allah‟a secde 

ettiklerini görmüyor musun? Çoğu da azabı hak etmiĢtir. Allah kimi alçaltırsa onu yükseltecek yoktur. Allah, 

ne isterse yapar. 

19. ĠĢte bunlar Rab‟leri hakkında tartıĢan iki hasımdır. ĠĢte inkar edenler için ateĢten elbiseler biçilmiĢtir. 

BaĢlarının üzerinden kaynar su dökülecektir.  

20. Onunla karınlarındakiler ve derileri eritilir. 

21. Onlar için demirden kamçılar vardır. 

22. Her ne zaman oradaki kavurucu ateĢten çıkmak isteseler yine oraya döndürülür ve: 

-Yakıcı azabı tadın, denir. 

23. Allah, iman eden ve doğruları yapanları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. Orada altın bilezik 

ve inciler takınırlar. Oradaki elbiseleri ise ipektir.  

24. Sözün en güzeline yöneldiler .. Hamd‟e layık olanın yoluna yöneldiler .. 

25. Küfredenlere, Allah yolundan ve yerli olsun, yolcu olsun bütün insanlar için eĢit kıldığımız Mescid-i 

Haram‟dan alıkoyanlara ve orada zulüm ile sapıklık isteyenlere acı bir azap tattırırız.  

26. Hani Ġbrahim‟e: 

- Bana hiç bir Ģeyi Ģirk koĢma, tavaf edenler, kıyama duranlar, rükû ve secde edenler için Beytimi temiz tut, 

diye Kâbe‟nin yerini hazırlamıĢtık. 

27. Ġnsanlar arasında haccı duyur. Yürüyerek ve uzak yollardan yorgun hayvanlar üstünde sana gelsinler.  

28. Kendilerine faydalı olacak Ģeyleri görsünler, Allah‟ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde, 

Allah‟ın adını anarak kurban etsinler. Ondan hem siz yiyin hem de muhtaç durumdaki fakiri doyurun.  

29. Sonra da temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik-i (Kâbe‟yi) tavaf etsinler. 

30. ĠĢte böyle, kim Allah‟ın haramlarına saygı gösterirse, Rabbinin katında bu onun iyiliğinedir. Size 

okunandan baĢka, büyük baĢ hayvanlar helal kılınmıĢtır. Öyleyse, putlardan gelen pisliklerden kaçının, aslı 

olmayan sözden de sakının. 

31. Allah‟a Ģirk koĢmayan hanifler olun. Kim Allah‟a Ģirk koĢarsa, gökten düĢüp de kuĢların kaptığı veya 

rüzgarın uçuruma attığı kimseye benzer. 

32. ĠĢte böyle, kim Allah‟ın niĢanelerine saygı gösterirse elbette bu, kalplerin takvasından ileri gelir. 
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33. Onlarda sizin için belli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra Kurban yeri Beyti‟l- Atik (Kâbe)dir. 

34. Her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, Allah‟ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine onun 

adını ansınlar. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. Allah‟tan korkanları müjdele! 

35. Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. BaĢlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine 

verdiğimiz rızıktan bağıĢlarlar. 

36. Kurbanlık develeri, sizin için Allah‟ın niĢanelerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onları keserken 

üzerlerine sadece Allah‟ın adını anın. Kesilip yere düĢünce onlardan yiyin. Ġsteyene de, istemeyene de yedirin. 

ġükredesiniz diye, onları iĢte böyle sizin emrinize sunduk. 

37. Onların etleri ve kanları Allah‟a ulaĢmayacaktır. Fakat, O‟na sizin takvanız ulaĢacaktır. Size doğru yolu 

gösterdiği için Rabbinizin büyüklüğünü anın diye O, bunları sizin emrinize vermiĢtir. Ġyilik edenleri müjdele! 

38. ġüphesiz Allah, iman edenleri savunur ve hiç bir hain kafiri sevmez. 

39. Zulme uğrayan kimselere savaĢmaları için izin verildi. Allah, onlara yardım etmeye elbette kadirdir. 

40. Onlar, sadece “Rabbimiz Allah‟tır” dedikleri için, haksız yere yurtlarından çıkartılmıĢlardır. Eğer Allah‟ın 

insanların bir kısmını, bir kısmıyla bertaraf etmesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde 

Allah‟ın isminin çokça anıldığı mescitler yıkılıp giderdi. Allah, elbette ona yardım edenlere yardım eder. 

ġüphesiz Allah güçlüdür, kuvvetlidir. 

41. Eğer onlara yeryüzünde imkan ve güç verirsek, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, iyiliği 

emrederler, kötülüğü yasaklarlar. ĠĢlerin sonu Allah‟a aittir. 

42. Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce de Nuh, Ad ve Semud kavmi de yalanlamıĢtı.  

43. Ġbrahim‟in kavmi, Lut‟un kavmi de.  

44. Medyen halkı da. Musa da yalanlanmıĢtı. Kafirlere süre tanıdım; sonra da onları yakaladım. Beni inkar 

nasılmıĢ? 

45. Nice ülkeleri zalimlik ederken helak ettik. ġimdi, onlar tepetakla edilmiĢ, su kuyuları terkedilmiĢ ve 

sağlam sarayları bomboĢ kalmıĢtır.  

46. Yeryüzünde dolaĢmıyorlar ki kendisiyle akledecek kalpleri ve kendisiyle iĢitebilecek kulakları olsun?! 

Oysa, gözler kör olmuyor, fakat sinelerdeki kalpler köreliyor. 

47. Senden, azabı acele getirmeni istiyorlar. Fakat Allah, verdiği sözden dönmez. Rabbi‟nin katında bir gün, 

sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. 

48. Nice ülkeler vardır ki, zalim olmalarına rağmen ben, onlara süre tanıdım. Sonra da onları aldım. DönüĢ 

banadır. 

49. De ki: 

-Ey insanlar! Ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım.  

50. Ġman edip, doğruları yapanlara bağıĢlanma ve bol rızık vardır.  

51. Ayetlerimizden alıkoymaya çalıĢanlara ise, iĢte onlar da alevli ateĢin dostlarıdır. 
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52. Senden önce hiç bir peygamber göndermedik ki, bir Ģeyi arzuladığı zaman, Ģeytan onun arzusuna vesvese 

karıĢtırmıĢ olmasın. Ama Allah, Ģeytanın karıĢtırdığını giderir ve Allah, ayetlerini sağlamlaĢtırır. Allah 

bilendir, hakimdir. 

53. ġeytanın karıĢtırdığı, kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri kaskatı olan kimseleri denemek içindir. 

Zalimler, derin bir ayrılık içindedirler. 

54. Kendilerine ilim verilenlerin, onun, Rabbinden gelen gerçek bir vahiy olduğunu bilip, ona inanmaları ve 

onunla gönüllerini bağlamaları içindir. ġüphesiz Allah, iman edenleri dosdoğru yola iletir. 

55. Kafirler ise, kendilerine o saat, ansızın gelinceye veya sonsuz bir günün azabı çatıncaya kadar ondan 

Ģüphe etmeye devam ederler. 

56. O gün, mülk Allah‟ın‟dır. Aralarında hükmü, O verecektir. Ġman edip, doğruları yapmıĢ olanlar nimet 

cennetlerindedir. 

57. Kafir olup, ayetlerimizi yalanlayanlar ise iĢte onlara, onlara alçaltıcı bir azap vardır. 

58. Allah yolunda hicret edenler, sonra öldürülenler veya ölenler ise, Allah onları elbette güzel bir rızıkla 

rızıklandıracaktır. Çünkü Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 

59. Onları hoĢlarına gidecek bir yere girdirecektir. Elbette Allah, bilmektedir, acele etmemektedir. 

60. ĠĢte böyle... Kim de kendisine yapılan haksızlığa o ölçüde karĢılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa, 

elbette Allah ona yardım eder. ġüphesiz Allah, çok affedici ve çok bağıĢlayıcıdır. 

61. ĠĢte böyle, çünkü Allah, geceyi gündüze bağlar, gündüzü de geceye bağlar. ġüphesiz Allah, iĢitendir, 

görendir. 

62. ĠĢte bu, Allah‟ın hakkın kendisi olması, O‟nu bırakıp da baĢkalarına dua etmenin batıl olması sebebiyledir. 

Allah, yücedir, büyüktür. 

63. Allah‟ın gökten su indirmesiyle yeryüzünün yemyeĢil olduğunu görmüyor musun? Allah, çok lütufkar ve her 

Ģeyden haberdardır. 

64. Göklerde ve yerde ne varsa O‟nundur. Gerçekten Allah, hiçbir Ģeye ihtiyacı olmayan ve övgüye layık 

olandır. 

65. Allah‟ın yeryüzündeki her Ģeyi ve denizde O‟nun emri ile akıp giden gemileri hizmetinize verdiğini 

görmüyor musun? O‟nun izni olmadıkça, göğü yerin üzerine düĢmemesi için tutuyor. Allah, insanlara karĢı 

gerçekten çok Ģefkatli ve merhametlidir. 

66. O‟dur size hayat veren sonra sizi öldürecek, sonra da yeniden diriltecek olan. Fakat insan çok nankördür. 

67. Her ümmete bir ibadet tarzı belirledik. Öyleyse, yerine getirmeleri gereken iĢ hususunda seninle 

tartıĢmasınlar. Rabbine çağır/yalvar. Hiç kuĢkusuz sen, dosdoğru bir yol üzerindesin. 

68. Seninle tartıĢırlarsa: 

-Ne yaptığınızı, Allah daha iyi biliyor de!  

69. AnlaĢmazlığa düĢtüğünüz konularda Allah, kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. 
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70. Allah‟ın gökte ve yerde ne varsa bildiğini bilmiyor musun? ġüphesiz bu bir kitaptadır. Yine bu, Allah‟a çok 

kolaydır. 

71. Onlar, Allah‟ı bırakıp, hakkında hiçbir belge indirmediği ve kendilerinin de hakkında bir bilgiye sahip 

olmadıkları Ģeylere kulluk ediyorlar. Zalimler için hiç yardımcı yoktur.  

72. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, o kafirlerin yüzlerinden inkarı okursun. Neredeyse, 

kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki: 

-Size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? AteĢ! Allah onu kafirlere söz verdi. O, ne kötü sondur. 

73. -Ey insanlar, 

Bir örnek veriliyor, onu dinleyin! Sizin Allah‟tan baĢka yalvardığınız Ģeyler birleĢseler bile bir sinek dahi 

yaratamazlar. Sinek onlardan bir Ģey kapsa, onu ondan kurtaramazlar. Ġsteyen de aciz, istenen de..  

74. Onlar, Allah‟ı hakkıyla takdir edemediler. Oysa Allah güçlüdür, azizdir.  

75. Allah, meleklerden elçiler seçer, tabi insanlardan da. ġüphesiz Allah, iĢitendir, görendir. 

76. Onların önlerinde olanı da arkalarında olanı da bilir. Allah‟adır iĢlerin dönüĢü.. 

77. -Ey iman edenler! 

Rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayır iĢleyin ki kurtuluĢa eresiniz. 

78. Allah yolunda, ona layık olacak Ģekilde gayret gösterin. 

O, sizi seçkin kıldı, Dinde üzerinize bir zorluk yüklemedi. Atanız Ġbrahim‟in yoludur. Allah, bundan önce ve 

bunda (Kur‟an‟da) size "müslüman" ismini vermiĢtir. Peygamber size Ģahit olsun, siz de insanlığa Ģahit olun 

diye. Öyleyse namazı kılın. Zekatı verin, Allah‟a sımsıkı bağlanın. Sizin mevlânız O‟dur. O, ne güzel mevlâ ve 

ne güzel yardımcıdır !..  

23. MÜ‟MĠNÛN SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin son yıllarında indirilmiĢtir. Ġman, kelime-i Tevhit, Nübüvvet ve Ahirete imanın Allah‟a 

inanmanın zorunlu sonucu olduğu konularından yaygın olarak bahsedilmiĢtir. 118 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla ... 

1. Müminler, kurtuluĢa ermiĢtir. 

2. Onlar namazlarında huĢu içinde olanlardır.  

3. Onlar, boĢ sözlerden ve iĢlerden yüz çevirenlerdir.  

4. Onlar, arınmak için hareket edenlerdir.  

5. Onlar, mahrem yerlerini koruyanlardır.  

6. Ancak eĢleri ve cariyeleri hariç, çünkü bunlar, kınanmazlar.  

7. Kim bundan baĢkasını ararsa, iĢte onlar da haddi aĢanlardır. 
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8. Müminler, emanetlerine ve sözleĢmelerine uyanlardır.  

9. Onlar, namazlarını koruyanlardır. 

10. ĠĢte onlar, varis olanlardır.  

11. Onlar, Firdevs‟e varis olacaklardır ve onlar, orada ebedi kalacaklardır.  

12. Ġnsanı çamurun özünden yaratmıĢtık.  

13. Sonra onu sağlam bir kalıĢ yerinde, bir sperm yaptık.  

14. Sonra spermi empriyo haline getirdik. empriyoyu et parçası yaptık. Et parçasından kemik yarattık. 

Kemiğe et giydirdik. Sonra onu bambaĢka bir varlık olarak yarattık. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne 

yücedir. 

15. Sonra siz, bunun arkasından elbette öleceksiniz.  

16. Sonra kıyamet günü yeniden dirileceksiniz.  

17. Sizin üzerinizde yedi kat yaratmıĢızdır. Yarattıklarımızdan gafil de değiliz. 

18. Gökten belli bir ölçüye göre su indirdik. Onu yeryüzünde tuttuk. Onu gidermeye de elbette gücümüz 

yeter.  

19. O suyla, sizin için hurma ve üzüm bağları yetiĢtirdik ki oralarda sizin için birçok meyveler vardır. Siz de 

onlardan yersiniz. 

20. Sina Dağı‟nda da yetiĢen, yiyenlere yağ ve katık veren bir ağaç da (o su ile yetiĢir). 

21. Davarlarda da sizin için bir ibret vardır. Karınlarında olandan size içiriyoruz, onlarda daha birçok 

faydalar vardır. Onların etlerini de yiyorsunuz. 

22. Onların üzerinde ve gemilerde taĢınıyorsunuz.  

23. Nuh‟u kavmine (elçi olarak) göndermiĢtik. Dedi ki: 

-Ey kavmim, Allah‟a kulluk ediniz. O‟ndan baĢka bir ilahınız yoktur. O halde korunmaz mısınız?  

24. Kavminden ileri gelen kafirler: 

-Bu, sizin gibi bir insandan baĢka bir Ģey değil. Sizden üstün olmak istiyor. Eğer Allah dileseydi melekleri 

gönderirdi. Biz, daha önceki atalarımızdan da bunu duymadık.  

25. O ancak, cinlenmiĢ bir adam, bir müddet onu gözetleyin.  

26. Nuh: 

-Rabbim, beni yalanlamalarına karĢılık bana yardım et, dedi.  

27. Biz de ona Ģöyle vahyettik: “Gözetimimiz altında bildirdiğimiz gibi bir gemi yap. Buyruğumuz gelip de 

tandır kaynayınca, her cinsten ikiĢer çift ve aleyhinde hüküm verilmiĢ olanlar dıĢında kalan aileni gemiye 

bindir. Zalimler için bana baĢ vurma, çünkü onlar boğulacaklardır.” 

28. Sen ve beraberindekiler, gemiye yerleĢince:  
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-Bizi zalim kavimden kurtaran Allah‟a hamdolsun, de!  

29. Ve yine Ģöyle de: 

-Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Konuklayanların en hayırlısı sensin! 

30. ġüphesiz bunda ayetler/belgeler vardır ve elbette biz imtihan ediyoruz. 

31. Bunların ardından baĢka bir nesil meydana getirdik. 

32. Ġçlerinden onlara: 

-Allah‟a kulluk edin, sizin ondan baĢka bir ilahınız yoktur, sakınmaz mısınız? diyen bir peygamber gönderdik. 

33. Dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz, inkarcı ve ahirete kavuĢmayı yalanlayan kavminin ileri 

gelenleri Ģöyle dediler: 

-Bu sizin gibi bir insandan baĢka bir Ģey değil. Yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. 

34. Eğer, sizin gibi bir insana itaat ederseniz, iĢte o zaman hüsrana uğrarsınız. 

35. Size, ölüp, toprak ve kemik olduktan sonra yeniden dirileceğinizi mi vaat ediyor?  

36. Size vaat edilen uzak, hem de çok uzak.  

37. Hayat, ancak dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaĢarız. Ama tekrar diriltilecek değiliz. 

38. O, Allah‟a karĢı ancak yalan uyduran bir adamdır. Biz, ona inanacak değiliz. 

39. -Rabbim, dedi. Beni yalanlamalarına karĢılık bana yardım et!  

40. Allah: “Az sonra piĢman olacaklardır” dedi. 

41. Derken onları müthiĢ bir çığlık yakaladı. Onları bir süprüntü haline getirdik. Helak olup gitti zalim kavim!  

42. Sonra onların ardından baĢka nesiller yarattık. 

43. Hiç bir toplum süresini ne öne alabilir ne de geri bırakabilir.  

44. Daha sonra da birbiri arkasına elçiler gönderdik. Elçileri yalanladılar da biz de onları birbirine tabi 

kılarak yok edip, efsane haline getirdik. Yok olsun inanmayan toplum! 

45. Sana, Musa ve kardeĢi Harun‟u ayetlerimiz ve apaçık belge ile göndermiĢtik.  

46. Firavun‟a ve çevresine. Ama onlar, büyüklendiler, zaten mağrur bir kavim idiler. 

47. -Biz dediler; bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz, üstelik onların kavmi de bize kulluk ederken?! 

48. Bu sebeple onları yalanladılar da helak edilenlerden oldular. 

49. Doğru yolu görsünler diye Musa‟ya da kitabı vermiĢtik.  

50. Meryem‟in oğlunu da, annesini de bir belge kıldık. O; Ġkisini akar sulu, yüksek ve meskun bir yere 

yerleĢtirdik. 

51. -Ey peygamberler, temiz Ģeylerden yiyin ve doğruları yapın. Çünkü ben ne yaptığınızı bilirim. 

52. ĠĢte bu, önderliğiniz, tek bir önderliktir ve ben de sizin Rabbinizim, o halde benden korkun. 
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53. ĠĢlerini aralarında bölük bölük ayırdılar. Her grup kendi yanında olanla ferahlıyor. 

54. Bir süreye kadar onları kendi sapıklıklarıyla baĢ baĢa bırak. 

55. Zannediyorlar mı ki kendilerine mal ve oğullar sunduk diye. 

56. Ġyiliklerde onlara acele davranıyoruz. Hayır, onlar, ne yaptıklarının farkında değiller. 

57. ġüphesiz ki Rab‟lerinin korkusundan titreyenler, 

58. Rab‟lerinin ayetlerine iman edenler  

59. Ve Rab‟lerine Ģirk koĢmayanlar. 

60. Rab‟lerine dönecek oldukları için kalpleri çarparak vereceklerini verenler..  

61. ĠĢte onlar, hayırlarda yarıĢırlar ve en önde giderler. 

62. Hiç kimseye gücünün üstünde görev yüklemeyiz. Yanımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara asla 

zulmedilmez. 

63. Oysa (müĢriklerin) kalpleri bundan gaflet içindedir ve onların yapmakta oldukları daha baĢka iĢler de 

vardır. 

64. En sonunda onların zenginlerini ve liderlerini azapla yakaladığımız zaman, hemen feryadı basarlar. 

65. -Feryat etmeyin, bugün; çünkü siz bizden kurtulamazsınız. 

66. Ayetlerim size okunuyordu; ama siz ona arkanızı dönüyordunuz. 

67. Ona kafa tutarak, eğlence edinip, hezeyanlar savurarak. 

68. Söyleneni hiç düĢünmediler mi? Yoksa onlara, önceki atalarına gelmemiĢ bir Ģey mi geldi? 

69. Yoksa peygamberlerini tanıyamadılar da bunun için mi inkar ediyorlar? 

70. Yoksa: “Onda bir delilik var” mı diyorlar?  

-Hayır! O, onlara hakkı getirdi. Ama onların çoğu haktan hoĢlanmıyorlar.  

71. Eğer hak onların keyfine uysaydı; gökler, yer ve her ikisinin de içindekiler bozulup giderdi. Oysa, biz 

onlara uyarılarını verdik. Fakat, onlar uyarılarından yüz çeviriyorlar.  

72. Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Rabbinin ücreti daha iyidir. Rızık verenlerin en iyisi O‟dur.  

73. Aslında sen onları dosdoğru yola çağrıyorsun.  

74. Fakat, ahirete inanmayanlar, yoldan sapan kimselerdir.  

75. Eğer onlara acıyıp, baĢlarındaki sıkıntıyı gidermiĢ olsaydık bile yine onlar azgınlıklarında inat ederdi.  

76. Gerçekten biz onları azaba tuttuk da yine Rab‟lerine karĢı uslanmadılar. Yalvarıp yakarmazlar da.  

77. Onların üzerine Ģiddetli bir azap kapısı açana kadar... ĠĢte o zaman ümitsizliğe düĢüverirler.  

78. Sizin için kulaklar, gözler ve gönüller vareden O‟dur. Ne kadar az Ģükrediyorsunuz! 

79. Sizi yeryüzünde yaratıp, yayan O‟dur. O‟nun huzurunda toplanacaksınız.  
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80. Dirilten de öldüren de O‟dur. Gece ve gündüzün ardarda gelmesi de O‟na bağlıdır. Hala, aklınızı 

kullanmıyor musunuz?  

81. Aksine, evvelkilerin dedikleri gibi dediler: 

82. -Ölüp, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman mı, biz yeniden diriltileceğiz? dediler.  

83. Bu, bize ve babalarımıza daha önce de vaat edilen eskilerin masallarından baĢka bir Ģey değildir.  

84. De ki: 

-Yeryüzü ve içindekiler kime aittir, eğer biliyorsanız? 

85. -Allah‟a aittir, diyecekler. 

-Ee, peki düĢünmez misiniz? de!  

86. Yedi göğün Rabbi kimdir? Ya büyük hükümranlığın Rabbi? de!  

87. “Allah‟tır!” diyecekler. 

-Ee, O‟ndan korkmuyor musunuz? de! 

88. Her Ģeyin mülkiyetini elinde bulunduran, koruyan fakat korunma ihtiyacı olmayan kimdir? Eğer 

biliyorsanız söyleyin de!  

89. “Allah‟tır” diyecekler. “Öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz?” de!  

90. Doğrusu onlara gerçeği getirdik, fakat onlar yalancıdırlar.  

91. Allah, çocuk edinmedi. O‟nun yanında baĢka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı, her ilah yarattığı ile gider ve 

elbette biri, diğerine üstün gelirdi. Ġsnat ettikleri vasıflardan münezzehtir Allah!  

92. O, gizliyi de açığı da bilendir, onların koĢtukları Ģirklerden çok yücedir.  

93. De ki: 

-Rabbim, onlara vaat edileni eğer bana göstereceksen  

94. Rabbim, o zaman beni zalim toplum içinde bulundurma!  

95. ġüphesiz biz, onlara vaat ettiğimiz (azabı) sana göstermeye kadiriz.  

96. Sen, kötülüğü en güzel ile sav. Onların nitelemekte olduklarını biz, çok daha iyi biliriz.  

97. Ve de ki: 

-Rabbim, Ģeytanların kıĢkırtmalarından sana sığınırım!  

98. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim!  

99. Onlardan birine ölüm gelince; 

-Rabbim, beni geri döndür der.  

100. Belki ben, terkettiğim doğru iĢleri yaparım. Asla, o sadece söyleyenin bir sözüdür. Onların arkalarında 

yeniden diriltilecekeri güne kadar bir engel vardır. 
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101. Sûr‟a üflendiği zaman, iĢte o gün, aralarında soy bağı kalmaz, birbirlerinden birĢey de isteyemezler. 

102. Kimlerin tartıları ağır gelirse, iĢte onlar kurtuluĢa ermiĢlerdir.  

103. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, iĢte onlar da kendilerini hüsrana uğratanlardır, cehennemde ebedi 

kalacaklardır. 

104. AteĢ onların yüzlerini yalayacak ve diĢleri sırıtıp kalacaktır. 

105. -Ayetlerim size okunmamıĢ mıydı? Siz de onları yalanlamamıĢ mıydınız? 

106. Onlar da: 

-Rabbimiz. Ġsyankarlığımız bizi yendi ve sapık bir kavim olduk.  

107. Rabbimiz, bizi ateĢten çıkar. Eğer yine dönersek, biz gerçekten zalimleriz, derler.  

108. -Kesin sesinizi, orada, benimle konuĢmayın. 

109. Çünkü kullarımdan bir grup:  

-Rabbimiz, iman ettik, bizi bağıĢla, bize merhamet et, merhamet edenlerin en hayırlısı sensin! derlerdi. 

110. Siz ise size benim zikrimi unutturana kadar onlarla alay ederdiniz. Siz onlara gülerdiniz. 

111. Bugün sabrettikleri için onları ödüllendirdim. KurtuluĢa ermiĢ olanlar, iĢte onlardır. 

112. -Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? dedi.  

113. -Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık, sayanlara sor dediler. 

114. -Çok az bir süre kaldınız, keĢke bilseydiniz dedi.  

115. Sizi, boĢ yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 

116. Kendisinden baĢka ilah olmayan, gerçek hükümdar, Ģerefli tahtın Rabbi olan Allah, çok yücedir. 

117. Kim Allah ile beraber, varlığına hiçbir belge bulunmayan baĢka bir ilaha dua ve kulluk ederse, onun 

hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Çünkü kafirler kurtuluĢa eremez. 

118. De ki: 

-Rabbim, bağıĢla ve merhamet et! Merhametlilerin en hayırlısı sensin!  

24. NÛR SÛRESĠ 

 

(Hicretin 5-6. yıllarında indirilmiĢ olan Nur Sûresi yoğun olarak kadın-erkek iliĢkileriyle ilgili ahlaki 

kurallardan bahsetmektedir. Gayri meĢru iliĢkilerle ilgili ilahi cezalardan söz eden sûre, ismini 35. âyettinde 

geçen mesledeki “Allah‟ın ıĢığı” tabirinden almaktadır. 64 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Bir sûre ki onu indirip, farz kıldık. DüĢünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik. 
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2. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun. Allah‟a ve ahiret gününe iman 

ediyorsanız, Allah‟ın dini konusunda sizi bir acıma tutmasın. Onlara verilen cezaya da müminlerden bir grup 

Ģahit olsun. 

3. Zinakâr adam ancak zinakâr veya müĢrik kadınla evlenebilir. Zinakâr bir kadın da ancak zinakâr ve müĢrik 

bir erkekle evlenebilir. Bu müminlere haram kılınmıĢtır. 

4. Namuslu kadınlara iftira atan sonra da dört Ģahid getiremeyen kimselere seksen değnek vurun. Ve bir 

daha onların Ģahidliklerini kabul etmeyin. ĠĢte onlar fasıklardır. 

5. Ancak bundan sonra, tevbe edenler ve hallerini düzeltenler hariçtir. ġüphe yok ki Allah, çok bağıĢlayan ve 

çok merhamet edendir. 

6. EĢlerine zina isnadında bulunan ve kendilerinden baĢka Ģahidleri olmayan kimselerden her birinin Ģahitliği, 

doğru söylediğine dair Allah‟a dört defa yemin etmesiyle yerine gelir. 

7. BeĢincisi, eğer yalan söyledi ise Allah‟ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemektir. 

8. Kocasının yalan söylediğine dair dört defa Allah‟ı Ģahit tutması kadından cezayı düĢürür. 

9. BeĢincisi, kocası doğru söylüyorsa Allah‟ın gazabının kendi üzerine olmasını istemesidir.  

10. Ya üzerinizde Allah‟ın lütfu ve rahmeti olmasaydı? Allah tevbeleri kabul edendir, hakimdir. 

11. O iftirayı yapanlar içinizden bir topluluktur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Aksine o, sizin için hayırlı 

olmuĢtur. Onlardan her biri için günah olarak kazandıkları Ģeyler vardır. En büyük azap da onlardan elebaĢılık 

yapanadır. 

12. Onu iĢittiğiniz zaman, mümin erkek ve mümin kadınların kendilerince iyi niyette bulunup “Bu, apaçık bir 

iftiradır” demeleri gerekmez miydi? 

13. Ġftira atanların da dört Ģahid getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki onlar, Ģahidleri getirmediler, o 

halde onlar, Allah katında yalancıdırlar.  

14. Eğer Allah‟ın size dünyada ve ahirette iyilikleri ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftirada size 

büyük bir azap dokunurdu. 

15. Hani siz, onu dilinize dolamıĢ ve hakkında bir bilginiz olmayan Ģeyi ağzınızda söylüyordunuz. Siz onu 

önemsiz sanıyordunuz. Oysa o, Allah katında çok büyüktür.  

16. Onu duyduğunuz zaman “Bu konuda konuĢmak bize yakıĢmaz. HaĢa, bu büyük bir iftiradır.” demeniz 

gerekmez miydi? 

17. Eğer mümin iseniz, böyle bir Ģeye bir daha asla dönmemeniz için, Allah size öğüt veriyor.  

18. Ve Allah size,ayetlerini açıklıyor. Allah, âlimdir, hakimdir. 

19. Ġman edenler arasında fuhĢun yayılmasını arzu edenlere, dünya ve ahirette acı bir azap vardır. Allah bilir, 

siz bilmezsiniz.  

20. Ya üzerinizde Allah‟ın lütfu ve merhameti olmasaydı? Veya Allah çok Ģefkatli ve merhametli olmasaydı?..  
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21. -Ey inananlar, Ģeytanın adımlarına uymayın. Kim Ģeytanın adımlarına uyarsa, Ģüphesiz o, fuhĢu ve kötülüğü 

emreder. Eğer size Allah‟ın lütfu ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı. 

Fakat, Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, iĢitendir, bilendir.  

22. Ġçinizden faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte 

kusur etmesinler. Ġhtiyaçlarından fazla olanı versinler, affetsinler. Allah‟ın sizi bağıĢlamasını istemiyor 

musunuz? Allah, bağıĢlayan, merhamet edendir.  

23. Namuslu, hiçbir Ģeyden habersiz mümin kadınlara iftira atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmiĢlerdir. 

Onlara büyük bir azap vardır. 

24. O gün, dilleri, elleri ve ayakları yapmıĢ oldukları Ģeylere, aleyhlerinde Ģahitlik ederler.  

25. O gün, Allah onlara hak ettikleri cezayı verir. Onlar, Allah‟ın hakkın ta kendisi olduğunu bilecekler. 

26. Kötü kadınlar, kötü erkeklere, kötü erkeklerde kötü kadınlara mahsustur. Ġyi kadınlar iyi erkeklere, iyi 

erkekler de iyi kadınlara layıktır. iĢte onlar kötülerin söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bağıĢlanma ve 

bol rızık vardır. 

27. -Ey iman edenler! Evlerinizden baĢka evlere izin almadan ve ev halkına selam vermeden girmeyin. Eğer 

düĢünecek olursanız bu sizin için daha hayırlıdır. 

28. Eğer orada hiç kimseyi bulamazsanız, size izin verilene kadar oraya girmeyin. ġayet size geri dönün 

denilirse, geri dönün. Bu, sizin için daha temizdir. Allah, yaptıklarınızı bilir.  

29. Ġçinde eĢyanız bulunan ve oturulmayan boĢ evlere girmenizde size bir günah yoktur. Allah, açığa 

vurduğunuzu da, gizlediğinizi de bilir.  

30. Mümin erkeklere söyle, gözlerini çevirsinler, sakınsınlar ve mahrem yerlerini korusunlar. Bu kendileri için 

daha temizdir. Allah, yaptıklarınızdan Ģüphesiz haberdardır. 

31. Mümin kadınlara da söyle, bakıĢlarını sakınsınlar ve mahrem yerlerini korusunlar. Açıkta olan kısmı hariç 

zinetlerini göstermesinler. BaĢörtüleri ile yakalarının üzerini de kapatsınlar. Süslerini; kocaları, babaları, 

kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, kendi kardeĢleri, kardeĢlerinin oğulları, kız kardeĢlerinin 

oğulları, kendisi gibi kadınlar, kendi cariyeleri, erkekliği kalmamıĢ hizmetçileri, kadınların mahrem yerlerini 

henüz bilmeyen çocuklardan baĢkasına göstermesinler. Gizledikleri süslerinin bilinmesi için ayaklarını yere 

vurmasınlar. 

-Ey müminler, kurtuluĢa ermek için hep birden Allah‟a tevbe edin! 

32. Ġçinizden bekârları, köle ve cariyelerinizden iyi olanları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah, onları lütfu 

ile zenginleĢtirir. Allah, kuĢatıcıdır, alimdir. 

33. Evlenme imkanı bulunmayanlar, Allah‟ın lütfundan kendilerini zenginleĢtirinceye kadar namuslarını 

korusunlar. Kölelerinizden hür olmak için bedel vermek isteyenlerin, eğer onlarda bir hayır görüyorsanız, 

bedel vermelerini kabul edin. Allah‟ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatini elde 

etmek için, namuslu kalmak istemelerine rağmen cariyelerinizi fuhĢa zorlamayın. Kim onları zorlarsa, 

Ģüphesiz Allah, onların zorlanmalarından sonra da bağıĢlayıcı ve merhametlidir. 

34. Size apaçık ayetler, sizden önce geçenlerden örnekler ve takva sahipleri için de öğütler indirmiĢizdir. 
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35. Allah göklerin ve yerin aydınlatıcısıdır. O‟nun aydınlatmasının örneği, içinde ıĢık bulunan bir kandil yuvası 

gibidir. O ıĢık bir cam içindedir. Cam sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Doğuya da batıya da ait olmayan 

mübarek zeytin ağacından yakılır. Ona ateĢ değmese bile neredeyse yağı ıĢık verecek. Nur üstüne nur! Allah 

dilediği kimseyi nuruna yöneltir. Allah, bu örnekleri insanlar için veriyor. Allah, her Ģeyi hakkıyla biliyor. 

36. (O lamba) Allah‟ın yükseltilmesine ve orada isminin anılmasına izin verdiği evlerde/mescidlerdedir. Orada, 

sabah akĢam O‟nu tesbih ederler. 

37. Ticaretin, alıĢveriĢin, kendilerini Allah‟ın zikrinden, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoyamadığı 

adamlar... Onlar, gönüllerin ve gözlerin ters döneceği bir günden korkarlar. 

38. Allah, onları yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandıracak, onlara katından fazla fazla verecektir. Allah, 

dilediğine hesapsız rızık verir. 

39. Küfredenlere gelince, onların çalıĢmaları engin çöllerdeki serap gibidir. Susayan kimse onu su sanır. Fakat 

yanına vardığı zaman hiç bir Ģey bulamaz. Orada Allah‟ı bulur, O da onun hesabını görür. Allah, hesabı çabuk 

görendir.  

40. Veya engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü bir dalga örter. Onun üstünü de baĢka bir dalga. 

Onun da üstünde bir bulut vardır. Karanlıklar üstünde karanlıklar. Elini çıkarsa, neredeyse onu bile göremez. 

Allah‟ın nur vermediği kimsenin asla bir nuru olamaz. 

41. Görmüyor musun ki, göklerde ve yerde olanlar, dizi dizi uçan kuĢlar, Allah‟ı tesbih ederler. Hepsi de kendi 

duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını bilir.  

42. Göklerin ve yerin mülkü Allah‟ındır. DönüĢ de Allah‟adır.  

43. Görmüyor musun ki Allah, bulutları sürüyor, sonra bir araya getirip, üst üste yığıyor. ĠĢte o zaman 

aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Gökten, içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indirir de, bu doluyu 

dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de uzak tutar. ġimĢeğin parıltısı ise neredeyse gözleri kamaĢtırır. 

44. Allah, gece ve gündüzü ters çevirir. Doğrusu gözleri olanlar için bunda ibretler vardır. 

45. Allah, bütün canlıları sudan yarattı. Bunlardan bir kısmı karnı üzerinde yürür. Kimi iki ayakla yürür, kimi 

de dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır. ġüphesiz ki Allah‟ın herĢeye gücü yeter.  

46. Apaçık ayetler indirmiĢizdir. Allah, dilediği kimseyi dosdoğru yola yöneltir. 

47. -Allah‟a ve peygamberine iman ettik, itaat ettik, diyorlar; sonra bunlardan bir grup, böyle söylemesine 

rağmen yüz çeviriyor. Bunlar, mümin değillerdir.  

48. Aralarında hüküm vermesi için, Allah‟a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup hemen 

kaçar.  

49. Ama hak kendilerinden yana olursa, hemen boyun eğip gelirler.  

50. Onların kalplerinde bir hastalık mı var; yoksa Ģüpheye mi düĢtüler; yoksa, Allah‟ın ve peygamberinin 

kendilerine haksızlık yapacaklarından mı korkuyorlar? Hayır, onlar zalimler de ondan! 

51. Aralarında hüküm verilmek üzere Allah‟a ve peygamberine çağrılan müminlerin sözü sadece “iĢittik ve 

itaat ettik”dir. ĠĢte kurtuluĢa erenler bunlardır. 
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52. Kim Allah‟a ve peygamberine itaat eder ve Allah‟tan saygıyla korkar ve sakınırsa, iĢte kurtuluĢa erecek 

olanlar onlardır.  

53. Kendilerine emir verdiğin takdirde savaĢa çıkacaklarına var güçleriyle Allah‟a yemin ettiler. De ki:  

-Yemin etmeyin! itaatiniz malumdur, Allah ise sizin yaptıklarınızdan haberdardır.  

54. De ki: 

-Allah‟a itaat edin, Peygamber‟e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, onun (yüklendiği) sorumluluk kendisine, 

sizin sorumluluğunuz da size aittir. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Peygamberin görevi 

açıkça tebliğ etmekten baĢka bir Ģey değildir. 

55. Allah, sizden iman eden ve doğruları yapanlara, kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi, onları da 

yeryüzüne halifeler kılacağını vaat etmiĢtir. Kendileri için hoĢnut olduğu dinlerini güçlendirecek, korkularını 

güvene çevirecektir. Çünkü onlar yalnız bana kulluk ederler, bana hiçbir Ģeyi Ģirk koĢmazlar. Bundan sonra 

kim küfrederse, iĢte onlar, fasık olanlardır. 

56. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Peygamber‟e itaat edin ki rahmete kavuĢturulasınız.  

57. Küfredenlerin yeryüzünde kaçıp kurtulacaklarını sanma. Onların barınakları ateĢtir. Ne kötü dönüĢ! 

58. -Ey Ġman edenler! Köle ve cariyeleriniz ve içinizden erginlik çağına eriĢmemiĢ olanlar, sizden üç kez izin 

istesinler: Sabah namazından önce, öğle sıcağında, soyunduğunuz vakit, ve yatsı namazından sonra... Bunlar 

sizin çıplak olabileceğiniz üç vakittir. Bunun dıĢındaki vakitlerde sizin yanınıza girip çıkmalarında ne size ne 

de onlara bir günah yoktur. Allah, size ayetlerini iĢte böyle açıklar. Allah âlimdir, hâkimdir. 

59. Çocuklarınızdan ergenlik çağına ulaĢanlar, büyüklerinin izin istedikleri gibi izin istesinler. Allah, size 

ayetini iĢte böyle açıklar. Allah, âlimdir, hakimdir. 

60. Evlenme ümidi kalmamıĢ yaĢlı kadınların, süslerini açığa vurmaksızın dıĢ elbiselerini çıkarmalarında bir 

günah yoktur. Örtünmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah iĢitendir, bilendir. 

61. Köre bir günah yoktur; topala veya hastaya da bir günah yoktur; aynı Ģekilde size de evlerinizde, 

babalarınızın evlerinde, annelerinizin evlerinde, erkek kardeĢlerinizin evlerinde, kız kardeĢlerinizin 

evlerinde, amcalarınızın evlerinde, halalarınızın evlerinde, dayılarınızın evlerinde, teyzelerinizin evlerinde, 

anahtarları sizde olan evlerde veya arkadaĢlarınızın evlerinde birlikte ya da ayrı ayrı yemek yemenizde bir 

günah yoktur. 

Evlere girdiğinizde, birbirinize selam verin. 

Allah katından esenlik, bereket ve iyilik dileyin. 

Allah, aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini iĢte böyle açıklıyor. 

62. Müminler ancak, Allah‟a ve peygamberine iman ederler, onunla birlikte bir iĢ hususunda bir araya 

geldikleri zaman, ondan izin almadan gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, Allah‟a ve Peygamber‟ine iman 

edenlerdir. Bazı iĢleri dolayısıyla senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için 

Allah‟tan bağıĢlanma dile. ġüphesiz Allah, bağıĢlayıcı ve merhametlidir. 
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63. Peygamberin çağrısını aranızda birbirinize yaptığınız çağrı gibi saymayın. Allah, içinizden birbirinin 

arkasına gizlenip, gizlice sıvıĢanları bilmektedir. Bu sebeple, onun emrine muhalefet edenler, baĢlarına bir 

belanın gelmesinden veya acı bir azaba uğratılmalarından korksunlar.  

64. ġunu iyi bilin ki; Göklerde ve yerde ne varsa Allah‟ındır. Sizin ne üzerinde olduğunuzu bilir. O‟na 

döndürülecekleri gün, ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah, her Ģeyi bilmektedir. 

25. FÛRKAN SÛRESĠ 

(Furkan sûresi Risâletin 5. yılından sonra, yani Mekke döneminin ortalarında indirilmiĢ olup Kur‟anın ve önceki 

vahiylerin genel özellikleri üzerinde durur. 30. ayet son derece dikkat çekicidir. Kur‟an‟ı rafa kaldırıp 

etkisizleĢtirmek isteyenlerin varlığından söz etmekktedir. 77 ayetten müteĢekkildir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla ... 

1. Toplumlara uyarıcı olması için kuluna Furkan‟ı indiren ne yücedir.  

2. Göklerin ve yerin hakimiyeti O‟na aittir. Hiç bir oğul edinmemiĢtir ve hükümranlığın da hiçbir ortağı 

yoktur. Her Ģeyi O yaratmıĢ ve belirli bir ölçüye göre takdir etmiĢtir. 

3. O‟nu bırakıp hiçbir Ģey yaratamayan, aslında kendileri yaratılmıĢ olan, kendileri için bir zarar ya da fayda 

sağlamaya da sahip olmayan, öldürmeye, hayat vermeye ve yeniden diriltip, yaymağa gücü yetmeyen ilahlar 

edindiler. 

4. Ġnkar edenler: 

-Bu, uydurduğu bir iftiradan baĢka bir Ģey değildir. Bu hususta bir topluluk da ona yardım etmiĢtir. dediler 

de zulüm ve yalanı seçtiler. 

5. -Öncekilerin masalları.. Onu birisine yazdırmıĢ, sabah akĢam kendisine okunuyor, dediler.  

6. De ki: 

-O‟nu göklerdeki ve yerdeki sırları bilen indirmiĢtir. Çünkü O, bağıĢlayan ve merhamet edendir. 

7. -Bu ne biçim peygamber? dediler. Yemek yiyor, pazarda dolaĢıyor... Ona bir melek indirilseydi de onun 

yanında uyarıcı olsaydı ya?! 

8. Veya kendisine bir hazine verilseydi, veya bir bahçesi olsaydı da oradan yeseydi .. Zalimler “Siz 

büyülenmiĢ bir adamdan baĢkasına uymuyorsunuz” dediler. 

9. Bak, sana nasıl örnekler veriyorlar, sapıttılar da yolu bulamıyorlar. 

10. Dilediği takdirde sana ondan daha hayırlısını, alt tarafından ırmaklar akan cennetler verebilecek ve senin 

için köĢkler yapabilecek olan (Allah) çok yücedir.  

11. Onlar zaten(Kıyamet) saatini yalanlamıĢlardı. Kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateĢ hazırladık. 

12. Bu ateĢ onlara uzak bir yerden göründüğü zaman, onun gürültüsünü ve uğultusunu iĢitirler. 

13. Elleri boyunlarına bağlı olarak dar bir yere atıldıkları zaman, orada yok olup gitmek için yalvarırlar. 

14. -Bugün bir kere yok olup gitmeyi dilemeyin. Bir çok kere yok olmayı dileyin.  
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15. -Bu mu hayırlı, yoksa takva sahiplerine söz verilen ebedi cennet mi? Orası onlar için bir ödül ve son 

duraktır, de!  

16. Orada istedikleri her Ģey sonsuza dek onlar içindir. Bu Rabbimin yerine getireceği bir sözdür. 

17. O gün Rabbin, onları ve Allah‟tan baĢka kulluk ettiklerini bir araya toplar ve Ģöyle der: 

-ġu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan saptılar?  

18. Onlar da derler ki: 

-Seni tenzih ederiz, senden baĢka veliler edinmek bize yaraĢmaz. Fakat sen, onlara da babalarına da 

nimetler verdin. O derece ki zikri/kitabı önemsemediler de yok olmayı hak eden bir toplum oldular. 

19. ĠĢte söyledikleriniz de sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı defetmeye de yardım etmeye de 

gücünüz yetmez. Sizden zalimlik edenlere büyük azabı tattırırız. 

20. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerin hepsi de yemek yerlerdi ve sokaklarda yürürlerdi. 

Sabrediyor musunuz diye bir kısmınızı, bir kısmınızla sınıyoruz. Rabbin, her Ģeyi görendir. 

21. Bizimle karĢılaĢmayı beklemeyenler: 

-Bize meleklerin indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? dediler. Kendi kendilerine 

büyüklenmiĢler ve büyük bir azgınlıkla haddi aĢmıĢlardı. 

22. Melekleri gördükleri gün, iĢte o gün günahkarlara iyi bir haber yoktur. Melekler onlara Ģöyle der: 

-Yasaktır, yasak! (bütün iyiliklerden mahrumsunuz!) 

23. Onların yaptıklarının hepsini ele aldık ve onları kül gibi savurduk. 

24. O gün cennetlikler en hayırlı bir yurtta, en güzel bir dinlenme yerindedir. 

25. O gün gök, beyaz bulutlar gibi parçalanacak ve melekler durmadan indirilecektir.  

26. O gün, gerçek hakimiyet Rahman‟ındır. Kafirler için pek zorlu bir gündür. 

27. O gün, zalim parmaklarını ısıracak ve Ģöyle diyecektir: 

-Ah ne olurdu, ben de Peygamber‟le aynı yolu tutmuĢ olsaydım!  

28. Vay baĢıma gelene! KeĢke falancayı dost edinmeseydim. 

29. Andolsun ki bana gelen zikir‟den beni o saptırdı. ġeytan, insanı yapayalnız bırakıp, rezil ediyor.  

30. Peygamber: 

-Rabbim, dedi. Kavmim Kur‟an‟a ilgisiz kaldı. 

31. ĠĢte böyle her peygamber için suçlulardan düĢman kıldık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. 

32. Küfredenler: 

-Kur‟an ona bir defada toptan indirilmeli değil miydi? dediler. Biz, onu senin kalbine yerleĢtirmek için böyle 

indirdik. Onu düzenli ve yerli yerince indirdik. 

33. Sana bir örnek getirmeye görsünler, biz onun gerçeğini ve en iyi anlaĢılanını getiririz.  
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34. Yüzüstü cehenneme toplanacak olanlar, iĢte onlar, yeri en kötü ve yolu en sapık olanlardır. 

35. Musa‟ya da kitap vermiĢ, kardeĢi Harun‟u da ona vezir yapmıĢtık. Onlara: 

36. -Ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, demiĢtik; sonra da o kavmi yerle bir etmiĢtik.  

37. Nuh Kavmi de peygamberleri yalanlamıĢtı da onları suda boğarak, insanlara bir ibret kılmıĢtık. Zalimlere 

acıklı bir azap hazırladık.  

38. Ad‟ı da, Semud‟u da, Ress halkını da, bunların arasında daha bir çok nesilleri de...  

39. Bunlardan her birine örnekler göstermiĢ ve hepsini de baĢtan baĢa kırıp geçirmiĢtik. 

40. Onlar, üzerine bela yağmuru yağdırılmıĢ bir beldeye de uğramıĢlardı, onu görmediler mi? Hayır, onlar 

yeniden diriliĢi düĢünmüyorlar!  

41. Seni gördükleri zaman: 

-Bu mu Allah‟ın gönderdiği elçi? diye alay etmekten baĢka bir Ģey yapmazlar. 

42. -Eğer dayanmasaydık az kalsın bizi ilahlarımızdan saptıracaktı, derler. Onlar azabı gördükleri zaman, 

kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler. 

43. Arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü? O halde sen mi koruyucu olacaksın?  

44. Yoksa, onların çoğunun söz dinlediğini veya akıllarını kullandığını mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar 

gibidirler, hatta daha da ĢaĢkındırlar. 

45. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmüyor musun? Ġsteseydi onu durdururdu. GüneĢi ona kılavuz yaptık. 

46. Sonra, onu kendimize doğru yavaĢ yavaĢ çektik.  

47. Geceyi örtü, uykuyu dinlenme ve gündüzü de yeniden hayata baĢlayıĢ yapan O‟dur. 

48. O‟dur, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen! Gökten tertemiz bir de su indirdik.  

49. Onunla ölü bir Ģehri diriltelim ve onunla yarattığımız bir çok hayvanı ve insanı sulayalım. 

50. DüĢünsünler, öğüt alsınlar diye, onu aralarında evirip çevirdik. Yine de insanların çoğu nankörlükten 

vazgeçmez. 

51. Ġsteseydik her kasabaya uyarıcı gönderirdik. 

52. O halde sen, kafirlere itaat etme ve onlara karĢı Kur‟an‟la büyük bir cihatla mücadele et. 

53. Birinin suyu tatlı ve iç açıcı, ötekinin ki tuzlu olan iki denizi birbirine katan O‟dur. Ġkisinin arasına bir 

engel, aĢılmayan bir sınır koymuĢtur.  

54. Bir insanı sudan yaratan ve ona soy-sop veren de O‟dur. Rabbin güçlüdür. 

55. Allah‟tan baĢka kendilerine fayda da zarar da veremeyen Ģeylere kulluk ediyorlar. Kafir, Rabbine karĢı 

duranın yardımcısıdır. 

56. Biz, seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. 

57. De ki: 
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-Ben, bu göreve karĢılık sizden bir ücret değil; ancak, Rabbine giden yolu tutan kimseler olmanızı istiyorum.  

58. Ölümsüz olan hayat sahibine güvenip bağlan! Onu hamd ile tesbih et! Kullarının günahlarından O‟nun 

haberdar olması yeter! 

59. Gökleri yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra arĢa istivâ eden Rahman‟dır. Sor bundan 

haberi olana.  

60. Onlara: 

-Rahman‟a secde edin, denildiğinde, bu onların nefretini artırarak: 

-Rahman da nedir? Senin bize emrettiğin Ģeye mi secde edeceğiz? dediler. 

61. Gökte burçlar yaratan, aralarında bir lamba ve aydınlatıcı Ay‟ı yaratan ne kadar yücedir. 

62. Ġbret almak veya Ģükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbiri ardına getiren de O‟dur. 

63. Rahman‟ın kulları, yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller kendilerine laf attıklarında ise 

“Selam!” deyip geçerler. 

64. Onlar, gecelerini Rab‟lerine secde ederek ve kıyama durarak geçirirler. 

65. Onlar: 

-Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaĢtır, çünkü onun azabı süreklidir, derler. 

66. Orası ne kötü bir karargah ve konaklama yeridir. 

67.Onlar, harcadıkları zaman, israf etmedikleri gibi, cimrilik de etmezler. Ġkisi arasında doğru olanı yaparlar. 

68. Onlar, Allah ile beraber baĢka bir ilaha yalvarmazlar. Allah‟ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve 

zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır cezaya uğrar. 

69. Kıyamet günü, onun azabı kat kat ve zillet içinde hep orada kalırlar. 

70. Ancak tevbe edip, iman eden ve doğruları yapanlar, Allah, onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, 

çok bağıĢlayan çok merhamet edendir. 

71. Kim tevbe eder ve doğruları yaparsa, O, tevbesi kabul edilmiĢ olarak Allah‟a döner. 

72. Onlar, yalancı Ģahitlik etmezler. BoĢ ve kötü bir Ģeyle karĢılaĢtıkları zaman, vakarla geçip giderler. 

73. Rab‟lerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara karĢı kör ve sağır davranmazlar.  

74. Onlar: 

-Rabbimiz, bize eĢlerimizden ve soyumuzdan gözlerimizi aydın kılacak (iyi çocuklar) bağıĢla! Bizi takva 

sahiplerine öncü yap! derler. 

75. ĠĢte onlar, sabretmelerine karĢılık cennet köĢkleri ile ödüllendirilecekler ve orada sağlık ve selam ile 

karĢılanacaklardır.  

76. Orada temellidirler, O ne güzel konut ve ne güzel makam! 

77. De ki: 
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-Sizin dua ve kulluğunuz olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin? Siz onu yalan saydınız, yakında bunun 

cezasını göreceksiniz.  

26. ġUARÂ SÛRESĠ 

 

(ġuara sûresi Mekke‟nin orta dönemlerinde indirilmiĢtir. Sûre ismini 244. ayette geçen ġuara (Ģairler) 

kelimesinden almıĢtır. Konusu, insanın temel yapısı, zaafları üzerinde kuruludur. 227 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Tâ Sîn mîm.  

2. Bunlar, apaçık kitabın ayetleridir. 

3. Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini mahvedeceksin.  

4. Dilersek, üzerlerine gökten bir iĢaret indiririz de boyunları öne eğilip kalır.  

5. Rahman‟dan kendilerine gelen her yeni uyarıdan hemen yüz çevirenler oldular. 

6. Onlar, inkar ettiler; ama, alay ettikleri Ģeyin haberleri onlara gelecektir. 

7. Yeryüzüne hiç bakmıyorlar mı? Her çiftten nice hoĢ bitkiler bitirdik. 

8. ĠĢte bunda da bir iĢaret vardır. Buna rağmen onların çoğu inanacak değildir. 

9. Elbette Rabbin, güçlüdür, merhametlidir.  

10. Hani Rabbin, Musa‟ya: 

-Zalim kavme git! diye seslenmiĢti.  

11. Firavun‟un kavmine... Onlar hala sakınmayacaklar mı? 

12. -Rabbim, beni yalancı saymalarından korkuyorum, dedi.  

13. Göğsüm daralır, dilim açılmaz. Onun için Harun‟a da peygamberlik ver.  

14. Üstelik onlara karĢı iĢlediğim bir de suçum var. Beni öldürmelerinden korkarım. 

15. -Asla (bunu yapamazlar), dedi. Ġkiniz, ayetlerimle birlikte gidin, Ģüphesiz biz, sizin yanınızdayız, 

iĢitmekteyiz.  

16. Firavun‟a gidin ve deyin ki: “Biz, evrenin sahibinin elçileriyiz.  

17. Ġsrailoğulları'nı bizimle beraber gönder.”  

18. Firavun dedi ki:  

-Çocukken seni içimizde büyütmedik mi? Ömrün boyunca senelerce aramızda kalmadın mı?  

19. Sonunda yapacağını yaptın, Sen nankörün birisin! 

20. -Ben, onu yaptığım zaman dalalet içinde olanlardan biriydim, dedi.  
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21. Sizden koktuğum için de kaçtım. Sonra Rabbim bana gerçeği kavrama yetisi verdi ve beni bir elçi olarak 

görevlendirdi.  

22. BaĢıma kaktığın bu nimet, Ġsrailoğulları‟nı kendine köle edinmenin bedelidir. 

23. Firavun dedi ki: 

-Alemlerin Rabbi de nedir? 

24. -Göklerin, yerin ve aralarındaki her Ģeyin sahibidir, eğer gerçekten anlayabilirseniz... dedi. 

25. -Duyuyor musunuz? dedi Firavun, etrafındakilere. 

26. Musa: 

-O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir, dedi.  

27. (Firavun ise:) 

-Size gönderilen elçi elbette delidir, dedi.  

28. -Eğer aklınızı kullanırsanız (anlarsınız ki) O, doğunun, batının ve arasındakilerin sahibi / Rabbi‟dir, dedi. 

29. -Eğer benden baĢka bir ilah edinirsen, seni elbette zindana atılanlardan edeceğim! dedi (Firavun). 

30. -Sana, apaçık bir Ģey getirmiĢ olsam da mı? dedi. 

31. -Haydi doğru söylüyorsan onu getir, bakalım! dedi. 

32. Bunun üzerine Musa asasını atmıĢ ve o da hemen apaçık bir yılan oluvermiĢti. 

33. Elini çekip çıkardı o da bakanlara bembeyaz oluverdi. 

34. Etrafındaki ileri gelenlere: “Bu, muhakkak bilgin bir sihirbaz!” dedi. 

35. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? 

36. -Onu ve kardeĢini alıkoy. ġehirlere de toplayıcılar gönder, dediler.  

37. Sana bütün bilgiç sihirbazları getirsinler. 

38. Sihirbazlar, belli bir günde, belirlenen bir vakitte toplandılar. 

39. Halka da: “Siz de toplandınız mı?” denildi. 

40. -Eğer galip gelen sihirbazlar olursa herhalde biz de onlara uyarız. 

41. Sihirbazlar geldikleri zaman, Firavun‟a: 

-Biz galip gelirsek, bize bir ödül var, değil mi? dediler. 

42. -Evet, dedi. Siz o zaman, gözdelerimden olacaksınız.  

43. Musa sihirbazlara: 

-Ne atacaksanız atın! dedi.  

44. Onlar da, iplerini ve değneklerini attılar ve: 
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-Firavun‟un kudretiyle elbette galip gelecekler bizleriz! dediler.  

45. Musa da değneğini attığı zaman, onların uydurdukları Ģeyleri yutmaya baĢladı.  

46. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. 

47. -Evrenin sahibine iman ettik, dediler. 

48. Musa‟nın ve Harun‟un Rabbine! 

49. -Ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? AnlaĢıldı ki o, size sihri öğreten büyüğünüzdür, 

elleriniz ve ayaklarınızı çaprazlama kestireyim ve sizi çarmıha gerdireyim de görün siz! dedi.  

50. Onlar da: 

-Önemli değil, zaten Rabbimize döneceğiz.  

51. Ġnananların ilki olduğumuz için Rabbimizin günahlarımızı bağıĢlayacağını umarız.  

52. Musa‟ya, kullarımı geceleyin yola çıkar diye vahyettik.  

53. Firavun ise Ģehirlere toplayıcılar gönderip: 

54. -Onlar, kuĢkusuz, azınlık olan bir cemaattir. 

55. Üstelik onlar bize karĢı öfkelidirler. 

56. Ama biz tedbirli bir toplumuz.  

57. Biz de onları, bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. 

58. Hazinelerden ve Ģerefli makamlardan... 

59. Böylece, onlara Ġsrailoğullarını mirasçı kıldık.  

60. GüneĢin doğuĢuyla birlikte onların peĢine düĢtüler. 

61. Ġki topluluk birbirini görünce, Musa‟nın arkadaĢları: 

-ĠĢte yakalandık, dediler.  

62. Musa: 

-Hayır, asla! dedi. Çünkü, Rabbim benimle beraberdir ve bana yol gösterecektir.  

63. ĠĢte o sırada, Musa‟ya: 

-Asanı denize vur, diye vahyettik. O, hemen yarıldı ve her parçası koca bir dağ gibi oluverdi.  

64. Oraya ötekilerini de yaklaĢtırdık.  

65. Musa‟yı ve yanındakilerin tümünü kurtardık. 

66. Sonra da, arkalarından gelenleri suda boğduk.  

67. ġüphesiz bunda bir “ayet/iĢaret” vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler. 

68. ġüphesiz Rabbin, güçlü ve merhametli olan O‟dur. 
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69. Onlara Ġbrahim‟in haberini de oku! 

70. Hani, babasına ve halkına: 

-Neye kulluk ediyorsunuz? demiĢti.  

71. Onlar da: 

-Putlara kulluk ediyoruz, onlara bağlılıktan hiç ayrılmayız, dediler. 

72.-Onlara dua ettiğiniz de sizi iĢitiyorlar mı? dedi.  

73. Ya da size faydaları veya zararları dokunuyor mu? 

74. -Hayır, dediler. Atalarımızı böyle yapıyor bulduk. 

75. -ġimdi gördünüz mü nelere kulluk ettiğinizi? dedi.  

76. Sizin ve önceki atalarınızın..  

77. Evrenin sahibinden baĢka, onların hepsi benim düĢmanımdır.  

78. Beni yaratan O‟dur, bana yol gösteren O‟dur.  

79. Beni yediren ve içiren de O‟dur.  

80. Bana Ģifa veren...  

81. Beni öldürecek olan, sonra yeniden beni diriltecek olan O‟dur.  

82. Kıyamet günü günahlarımı bağıĢlamasını ümit ettiğim de O‟dur. 

83. Rabbim bana kavrayıĢ kabiliyeti ver ve beni iyiler arasına kat! 

84. ..Ve beni, sonrakiler içinde “doğrunun sözcüsü” yap! 

85. Beni nimet cennetlerinin varislerinden kıl! 

86. Babamı da bağıĢla, çünkü o, ĢaĢkınlardandır. 

87. Ġnsanların yeniden diriltilecekleri gün beni rezil etme! 

88. O gün, ne mal fayda verir ve ne de çocuklar... 

89. Ancak kiĢi Allah‟a tertemiz bir kalp ile gelmiĢ ola.! 

90. O gün cennet, takva sahipleri için yaklaĢtırılmıĢtır.  

91. Cehennem de azgınlar için hortlatılmıĢtır.  

92-93. Onlara: 

-Hani nerede, Allah‟tan baĢka kendilerine kulluk ettikleriniz? Hiç size yardım ediyorlar veya kendilerini 

kurtarabiliyorlar mı? denilir. 

94. Ve onlar, saptırıcılarla birlikte cehennemin içine tepe takla yuvarlanır 

95. Ve Ġblis‟in tüm ordusu da. 
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96. Orada, birbirleriyle çekiĢerek, Ģöyle derler. 

97. -Vallahi biz, açıkça sapıklıktaydık.  

98. Çünkü sizi evrenin sahibi ile eĢit tutmuĢtuk. 

99. Bizi hep o günahkarlar ĢaĢırtmıĢtı.  

100. ġimdi, bir Ģefaatçimiz de yok..  

101. Sıcak bir dost da yok..  

102. KeĢke bizim bir hakkımız daha olsaydı da müminlerden oluverseydik. 

103. ĠĢte bunda da bir ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de iman etmezler. 

104. ġüphesiz Rabbin güçlüdür, merhametlidir.  

105. Nuh‟un kavmi de elçileri yalanlamıĢtı.  

106. KardeĢleri Nuh, onlara Ģöyle demiĢti: “Hiç Allah‟tan korkmuyor musunuz?  

107. Ben, sizin için güvenilir bir elçiyim.  

108. Allah‟tan korkun ve bana itaat edin.  

109. Buna karĢılık sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim, ancak alemlerin Rabbine aittir.  

110. Allah‟tan korkun ve bana itaat edin.  

111. -Sana ayak takımı tabi olmuĢken, biz sana inanır mıyız? dediler.  

112. Nuh da: 

-Onların yaptıkları hakkında bir bilgim yoktur.  

113. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Eğer anlarsanız, dedi.  

114. Ben, müminleri kovacak değilim.  

115. Ben, ancak apaçık bir uyarıcıyım. 

116. -Eğer buna son vermezsen ey Nuh sen gerçekten taĢlanacaklardan olacaksın! dediler.  

117. -Rabbim, kavmim beni yalanladı, dedi.  

118. Artık sen benimle onların arasında nasıl ayıracaksan ayır, beni ve yanımdaki müminleri kurtar.  

119. Bunun üzerine biz, onu ve yanındakileri o yüklü gemide kurtuluĢa erdirdik. 

120. Sonra geride kalanları da suda boğduk. 

121. ĠĢte bunda da bir ibret vardır. Fakat, onların çoğu yine de inanacak değillerdir.  

122. ġüphesiz Rabbin, güçlü olan, merhametli olan O‟dur. 

123. Ad Kavmi de peygamberleri yalanlamıĢtı.  

124. KardeĢleri Hûd onlara: 
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-Hiç Allah‟tan korkmuyor musunuz? demiĢti.  

125. Ben sizin için güvenilir bir peygamberim. 

126. Allah‟tan korkun ve bana itaat edin.  

127. Buna karĢılık sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim ancak Alemlerin Rabbine aittir.  

128. Siz, her tepeye bir alamet bina edip eğlenir misiniz?  

129. Ebedi kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı yapıyorsunuz?  

130. Yakaladığınız zaman da zorbaca tutuyorsunuz.  

131. Allah‟tan korkun ve bana itaat edin.  

132. Size bildiğiniz Ģeyleri sunandan korkun!  

133. Size hayvanlar ve çocuklar sundu.  

134. Bahçeler ve pınarlar sundu.  

135. Ben, sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum.  

136. Onlar da Ģöyle dediler: 

-Öğüt versen de vermesen de bizim için birdir. 

137. Bu, ancak öncekilerin geleneğidir.  

138. Biz, azaba uğrayacak değiliz. 

139. Hûd‟u yalanladılar. Biz de onları yok ettik. ĠĢte bunda bir ibret vardır. Yine de onların çoğu inanacak 

değildir. 

140. Rabbin ise, elbette güçlü olan, merhametli olan O‟dur.  

141. Semûd Kavmi de peygamberlerini yalanlamıĢtı.  

142. KardeĢleri Salih, onlara: 

-Hiç Allah‟tan korkmuyor musunuz? demiĢti. 

143. Ben, sizin için güvenilir bir elçiyim.  

144. Allah‟tan korkun ve bana itaat edin. 

145. Bu iĢe karĢılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir.  

146. Siz, burada güven içinde mi bırakılacaksınız? 

147. Bahçelerde, pınarlarda...  

148. Ekinler ve yumuĢak tomurcuklu hurmalıklar içinde...  

149. Dağları oyup, ustalıkla evler yapıyorsunuz. 

150. Artık, Allah‟tan korkun ve bana itaat edin.  
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151. Gafil, cahillerin emrine uymayın!  

152. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, düzeltmiyorlar. 

153. -Sen, ancak büyülenmiĢ birisin, dediler.  

154. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer, sözlerin doğruysa bize bir mucize getir bakalım. 

155. -ĠĢte Ģu, bir devedir. Su içme hakkı belli bir gün onundur, belli bir gün sizindir, dedi. 

156. Sakın ona bir kötülük etmeyin; yoksa sizi korkunç bir günün azabı yakalar. 

157. Buna rağmen kestiler sonra da piĢman oldular.  

158. Çünkü onları azap yakaladı. Bu olayda gerçekten bir ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de iman etmiĢ 

değildir.  

159. Rabbin ise, elbette güçlü olan, merhametli olan O‟dur. 

160. Lut‟un kavmi de elçileri yalanlamıĢtı. 

161. KardeĢleri Lut onlara: 

-Hiç Allah‟tan korkmuyor musunuz? demiĢti.  

162. Ben, sizin için güvenilir bir Peygamberim.  

163. Allah‟tan korkun ve bana itaat edin.  

164. Bu iĢime karĢılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak Alemlerin Rabbi‟ne aittir.  

165. Ġnsanların içinde erkeklere mi yanaĢıyorsunuz?  

166. Rabbinizin, sizin için yarattığı eĢlerinizi bırakıpta.. Gerçekten siz, azgın bir toplumsunuz.  

167. -Ey Lut eğer son vermezsen, elbette sürgün edileceklerden olacaksın, dediler.  

168. -Ben sizin yaptıklarınızdan tiksiniyorum dedi.  

169. Rabbim, beni ve yakınlarımı onların yaptıklarından kurtar.  

170. Onu ve tüm yakınlarını kurtardık.  

171. Sadece geride kalanlar içindeki bir kocakarı hariç.  

172. Sonra, diğerlerini yerle bir ettik.  

173. Üzerlerine Ģiddetli bir yağmur yağdırdık. UyarılmıĢların yağmuru ne kötüdür..  

174. ĠĢte bunda da bir ibret vardır. Fakat, onların çoğu yine de inanmıĢ değildir.  

175. Rabbin ise, elbette, güçlü olan, merhametli olan O‟dur.  

176. Eyke halkı da peygamberleri yalanlamıĢtı.  

177. ġuayb onlara: 

-Hiç Allah‟tan korkmuyor musunuz? demiĢti. 178. Ben, sizin için güvenilir bir peygamberim. 179. Allah‟tan 

korkun ve bana itaat edin. 180. Bu iĢime karĢılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin 
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Rabbine aittir. 181. Ölçüyü tam tutun. Eksik tartanlardan olmayın. 182. Dosdoğru terazi ile tartın. 183. 

Ġnsanların eĢyalarını değerinden düĢürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak, karıĢıklık çıkarmayın.  

184. Sizi ve daha önceki nesilleri yaratandan korkun.  

185.-Sen, ancak büyülenmiĢ bir adamsın dediler.  

186. Sen, sadece bizim gibi bir insansın. Gerçekten senin yalancı olduğunu sanıyoruz.  

187. Eğer, doğru söylüyorsan haydi üzerimize gökten bir parça düĢürüver.  

188. -Sizin yaptıklarınızı Rabbim çok iyi biliyor, dedi.  

189. Onu yalanlamıĢlardı da, onları bulutlu bir günün azabı yakalamıĢtı. O, büyük günün azabı idi.  

190. ĠĢte bu olayda da bir ibret vardır, fakat onların çoğu yine de inanmıĢ değildir.  

191. Rabbin ise, elbette güçlü olan, merhametli olan O‟dur.  

192. ġüphesiz bu, alemlerin Rabbinin indirmesidir.  

193. Onu Cebrail indirmiĢtir.  

194. Uyarıcılardan olman için senin kalbine  

195. Apaçık Arapça ile..  

196. O, önceki kitaplarda da (bildirilmiĢtir) 

197. Ġsrailoğulları‟nın bilginlerinin onu bilmeleri, onlar için bir belge değil midir? 

198. Eğer onu bir yabancıya indirseydik,  

199. O da onlara okusaydı, yine de ona inanmazlardı.  

200. ĠĢte böylece onu suçluların kalbine sokarız da..  

201. Açık azabı görünceye kadar yine de ona inanmazlar. 

202. O azap, onlara farkında olmadıkları bir anda ansızın gelir.  

203. ĠĢte o zaman: 

-Acaba bize biraz daha süre tanınır mı? derler.  

204. Oysa onlar, bir an önce azabımız için acele etmiyorlar mıydı?  

205. Gördün mü onları senelerce nimetlendirsek,  

206. Sonra da onlara vaat edilen azap gelse...  

207. Nimet içinde bulunmaları onlara ne fayda sağlar? 

208-209. Uyarıcılar göndermediğimiz hiçbir ülkeyi helak etmedik. Hiçbir zaman zulmedici olmadık.  

210. Kur‟an‟ı Ģeytanlar indirmedi.  

211. Bu onlara düĢmez, buna güçleri de yetmez.  
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212. Çünkü onlar, vahyi dinlemekten uzak tutulmuĢlardır.  

213. Allah ile beraber baĢka bir ilaha yalvarma, azap görenlerden olursun.  

214. En yakın akrabanı uyar.  

215. Sana tabi olan müminlere yumuĢak davran.  

216. Eğer sana isyan ederlerse, ben, sizin yaptıklarınızdan uzağım de.  

217. Güçlü ve merhametli olan Allah‟a bağlan!  

218-219. O, seni (namaza) kalktığın zaman da; secde edenler ile (secdeye) yatıp kalktığın zaman da görür.  

220. Çünkü o iĢitendir, bilendir.  

221. ġeytanların kime indiğini size haber vereyim mi?  

222. Onlar, her günahkar, sahtekarlara inerler.  

223. Onlar (Ģeytanlara) kulak verirler, çoğu zaten yalancıdır.  

224. Ve Ģairler, onlara da azgınlar uyar.  

225. Bilmez misin ki onlar her vadide ĢaĢkın ĢaĢkın dolaĢırlar  

226. Ve yapmadıkları Ģeyleri söylerler.  

227. Ġman eden, doğruları yapan ve çokça Allah‟a zikreden, zulme uğradıkları zaman kendilerini savunanlar 

hariç. Zalimler, nasıl bir inkılapla devrileceklerini yakında öğrenecekler!  

27. NEML SÛRESĠ 

(Mekke döneminin ortalarında indirilen Neml sûresi adını Hz. Süleyman‟la ilgili anlatılan kıssada geçen karınca 

meselesinden alır. Neml, karınca demektir. Sûre 93 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Tâ Sîn. Bunlar, Kur‟an‟ın va apaçık kitabın ayetleridir.  

2. Müminler için rehber ve müjdedir. 

3. Onlar, namazı kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar. 

4. Ahirete inanmayanlar ise, biz onlara amellerini süsledik de onlar bocalayıp dururlar.  

5. ĠĢte onlar! En kötü azap onlar içindir. Ahirette en büyük hüsrana uğrayacak olanlar, onlardır.  

6. ġüphesiz sen, Hakim ve Alim olanın katından Kur‟an‟ı almaktasın!  

7. Hani Musa, ailesine: 

-Ben bir ateĢ gördüm, oradan size bir haber getireceğim veya ısınabileceğimiz bir parça ateĢ getiririm, 

demiĢti. 

8. Oraya geldiğinde: 

-AteĢin içinde ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi eksiklikten uzaktır diye seslenildi.  
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9. -Ey Musa, Ben Aziz ve Hakim olan Allah‟ım!  

10. Değneğini at! Sanki onun bir yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan dönüp kaçtı. 

-Ey Musa, korkma! Benim yanımda peygamberler korkmaz.  

11. Ancak zulmedenler korkar. Kötülükten sonra iyilik yolunu tutanı, ben bağıĢlarım, merhamet ederim.  

12. Elini koynuna sok hiç kusursuz, bembeyaz çıksın. Firavun‟a ve kavmine olan dokuz mucizeden biri budur. 

Onlar, yoldan çıkmıĢ bir toplumdur. 

13. Nitekim ayetlerimiz, gözleriyle görecekleri Ģekilde, kendilerine gelince: 

- Bu, apaçık bir sihirdir! dediler. 

14. Gerçeği çok iyi anladıkları halde, sırf zalimlik ve büyüklenme yüzünden inkar ettiler. ĠĢte bak, 

bozguncuların sonu nasıl oldu?! 

15. Davud‟a ve Süleyman‟a da ilim vermiĢtik. Onlar da: 

-Bizi, mümin kullarından çoğuna üstün kılan Allah‟a hamdolsun, demiĢlerdi. 

16. Süleyman, Davud‟a mirasçı olmuĢ ve: 

-Ey insanlar, bize kuĢların dili öğretildi ve bize her Ģey verildi, demiĢti. ĠĢte bu apaçık bir lütuftur. 

17. Süleyman‟ın cinlerden, insanlardan ve kuĢlardan oluĢan ordusu bölük bölük toplandı.  

18. Karınca Vadisine geldikleri zaman, bir karınca: 

-Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve askerleri farkına varmadan sizi ezmesinler dedi. 

19. Süleyman, karıncanın bu sözüne gülerek tebessüm edip: 

-Rabbim! bana ve anama babama verdiğin nimetine Ģükretmemi ve hoĢnut olacağın iĢi yapmamı bana kolay kıl, 

beni rahmetinle iyi kulların arasına kat.  

20. KuĢları gözden geçirdi ve:  

-Hüdhüdü neden göremiyorum? dedi. Yoksa, kayıplara mı karıĢtı?  

21. Ya bana apaçık bir belge getirecek, ya da onu Ģiddetli bir cezaya çarptıracağım veya keseceğim.  

22. Çok geçmeden hüdhüd geldi ve: 

-Senin bilmediğin bir Ģeyi öğrendim ve sana Sebe‟den gerçek bir haber getirdim, dedi. 

23. -Ben, orada hükümdarlık eden bir kadın buldum. Bu kadına her Ģey verilmiĢ, onun bir de kocaman tahtı 

var.  

24. Onu ve kavmini Allah‟ı bırakıp, güneĢe tapar buldum. ġeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiĢ ve onları 

yoldan çıkarmıĢ, bu yüzden onlar doğru yolu göremiyorlar.  

25. Onlar, ne diye göklerin ve yerin sırlarını ortaya çıkaran, gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilen, Allah‟a 

secde etmiyorlar?  

26. Kendisinden baĢka ilah olmayan Allah odur ki en büyük tahtın sahibidir. 
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27. Süleyman: 

-Doğru mu söylüyorsun, yoksa yalancılardan mısın, bakacağız, dedi.  

28. Bu mektubumu götür ve onlara ilet, sonra onlardan biraz ayrıl ve neye baĢvuracaklarına bak!  

29. (Hüdhüd mektubu atınca, Sebe Kraliçesi:) 

-Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı.  

30. O, Süleyman‟dan ve çok merhametli, çok Ģefkatli Allah‟ın adıyla (baĢlıyor)..  

31. Bana karĢı büyüklenmeyin ve müslüman olarak bana gelin diye yazıyor. 

32. Ey ileri gelenler, bu hususta bana görüĢlerinizi belirtin. Siz hazır olmadıkça bir iĢ hakkında kesin karar 

veremem, dedi. 

33. Onlar da: 

-Biz güçlü kuvvetli, zorba savaĢçılarız, fakat emir senindir, ne istersen emret, dediler. 

34. -Krallar bir ülkeye girdikleri zaman, orayı kırıp geçirirler, halkının mevki ve makam sahiplerini alçaltırlar. 

Bunlar da böyle yapabilirler.  

35. Ben, onlara bir hediye göndereceğim, bakalım elçiler neyle geri dönecekler. 

36. Elçi Süleyman‟a geldiği zaman, Süleyman ona dedi ki: 

-Siz bana mal ile yardım mı edeceksiniz? Allah‟ın bana verdikleri, size verdiklerinden daha hayırlıdır. Belki 

siz hediyenizle öğünürsünüz. 

37. Onlara dön. KarĢı koyamayacakları bir ordu ile gelmekte olduğumuzu haber ver. Onları aĢağılık bir halde, 

küçük düĢürerek oradan çıkaracağız. 

38. -Ey ileri gelenler, onlar teslim olup gelmeden önce, onun tahtını bana hanginiz getirecek, dedi.  

39. Cinlerden biri : 

-Ben, onu sana, sen yerinden kalkmadan önce getiririm. Buna gücümün yeteceğinden eminim, dedi. 

40. Kitap'tan bir bilgiye sahip olan kimse ise: 

-Ben gözünü açıp kapayıncaya kadar onu sana getiririm, dedi. Süleyman o anda tahtı yanında görünce, 

-Bu Rabbimin lütfundandır. ġükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü yapacağım diye beni deniyor. Kim 

Ģükrederse, ancak kendisi için Ģükreder, kim de nankörlük ederse, Rabbim onun Ģükrüne muhtaç değildir. O 

çok cömerttir, dedi. 

41. - Tahtın Ģeklini değiĢtirin bakalım, onu tanıyabilecek mi; yoksa tanıyamayanlardan mı olacak? dedi. 

42. Kraliçe geldiği zaman: 

-Senin tahtın böyle miydi? denildi. O da: 

-Sanki bu o! Daha önce bize bilgi verildi ve müslüman olduk, dedi.  

43.Onu Allah‟tan baĢka taptıkları alıkoymuĢtu. Çünkü o, kafir bir toplumdandı.  
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44. Ona, “köĢke gir!” denildi. Orayı görünce derin su sandı ve eteğini topladı. Süleyman: 

-Bu camdan yapılmıĢ bir köĢktür, dedi. Kadın da: 

-Rabbim, ben kendime zulmetmiĢim. Süleyman‟la beraber evrenin sahibi Allah‟a teslim oldum, dedi. 

45. Semud kavmine, Allah‟a kulluk etsinler diye, kardeĢleri Salih‟i göndermiĢtik. Hemen birbirleriyle 

mücadele eden iki grup oluverdiler.  

46. Salih: 

-Ey halkım, iyilikten önce niçin kötülüğe acele ediyorsunuz? Merhamet olunmanız için, Allah‟tan bağıĢlanma 

dileseniz olmaz mıydı? dedi. 

47. -Sen ve beraberindeki kimseler, bize uğursuzluk getirdiniz dediler. 

-Uğursuzluğunuz Allah katındandır. Esasında imtihan oluyorsunuz, dedi.  

48. ġehirde dokuz çete vardı. Bunlar, yeryüzünü ıslah etmiyor, bozgunculuk yapıyorlardı.  

49. Allah‟a yemin ederek: 

-Onu ve ailesini geceleyin öldürelim, sonra da velisine, ailesinin yok ediliĢini biz görmedik gerçekten doğru 

söylüyoruz. diyelim, dediler.  

50. Onlar bir plan yaparken, biz de onlar farkında değilken bir plan yaptık. 

51. Onların planlarının sonu nasıl oldu bir bak! Biz, onları ve toplumlarını toptan kırıp geçirdik.  

52. ĠĢte zulmettikleri için harap olmuĢ evleri!.. Bilen bir toplum için bunda bir ibret vardır. 

53. Ġman edenleri ise kurtardık. Çünkü onlar Allah‟tan korkuyorlardı.  

54. Lût da onlara: 

-Göz göre göre bu fuhĢu mu iĢliyorsunuz?! diyordu.  

55. Kadınları bırakıp, Ģehvetle erkeklere mi yanaĢıyorsunuz? Gerçekten siz, cahillik eden bir toplumsunuz. 

56. Kavminin cevabı, ancak Ģöyle demek oldu: 

-Lut Ailesini ülkenizden çıkarın, Çünkü onlar pek temiz kalma meraklısı insanlarmıĢ.  

57. O‟nu ve ailesini kurtardık, yalnız, geride kalanlardan olmasını takdir ettiğimiz karısı hariç.  

58. O halkın üzerine (kahredici) bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne kötü...  

59. De ki: 

-Allah‟a hamdolsun. Onun seçkin kullarına da selam! Allah mı hayırlıdır; yoksa, onların ortak koĢtukları mı?  

60. Yoksa gökleri ve yeri yaratan, sizin için gökten su indiren mi var? Ki o suyla iç açıcı bahçeler yetiĢtirdik. 

Siz onun tekbir ağacını bile yetiĢtiremezsiniz. 

Allah ile birlikte baĢka bir ilah mı var? Hayır, onlar Ģirke sapan bir toplumdur.  

61. Yoksa yeryüzünü yerleĢim yeri yapan, aralarında ırmaklar akıtan, orada sabit dağlar yerleĢtiren, iki deniz 

arasına engel koyan mı var? 
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Allah ile birlikte bir baĢka ilah kimdir? 

Hayır, Onların çoğu bilmiyorlar.  

62.Yoksa, onlara dua ettiğinizde, darda kalana yardım eden, sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünde baĢkalarının 

yerine iktidara getiren mi var? 

Allah ile birlikte bir baĢka ilah mı var? 

Ne kadar az düĢünüyorsunuz?! 

63. Yoksa, karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren, rüzgarı rahmetinin önünde müjdeci olarak 

gönderen mi var? 

Allah ile birlikte bir baĢka ilah mı var?  

Allah, sizin ortak koĢmanızdan çok yücedir. 

64. Yoksa, yaratmayı baĢlatan, sonra onu yeniden yaratan ve size gökten ve yerden rızık veren mi var? 

Allah ile beraber baĢka bir ilah mı var? 

-Eğer söyledikleriniz doğruysa belgenizi getirin, de.  

65. Yine de ki: 

-Göklerde ve yerde Allah‟tan baĢka hiç kimse görülmeyeni bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerinin de 

farkında değillerdir. 

66. Oysa onlara ahiret hakkında bilgi verilmiĢtir. Ama onlar, Ģüphe içindedirler ve belki de ona karĢı 

kördürler. 

67. Ġnkar edenler: 

-Biz ve atalarımız, toprak olduktan sonra (mezarlarımızdan) mı çıkarılacağız? dediler.  

68. Bize de; daha önceki atalarımıza da bu vaat edilmiĢti. Ama bu, öncekilerin masallarından baĢka birĢey 

değildir. 

69. -Yeryüzünde yürüyün ve bakın, günahkarların sonu nasıl olmuĢtur? de! 

70. Onlar için üzülme, kurdukları tuzaklardan da sıkıntıya düĢme! 

71. -Eğer, doğru söylüyorsanız, bu vaat ne zaman? derler. 

72. -‟Acele istediğiniz Ģeyin bir kısmının peĢinizde olması ümit edilir‟, de!  

73. ġüphesiz Rabbin, insanlara karĢı lütuf sahibidir. Fakat, onların çoğu Ģükretmezler.  

74. Rabbin, onların içlerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette bilir.  

75. Gökte ve yerde gizli hiçbir Ģey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın.  

76. ĠĢte bu Kur‟an, Ġsrailoğullarına, hakkında ayrılığa düĢtüklerinin çoğunu anlatmaktadır.  

77. Ve o, müminler için yol gösterici ve rahmettir.  

78. Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. Güçlü ve bilgili olan O‟dur. 
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79. Öyleyse Allah‟a dayan! Sen, apaçık hak üzerindesin. 

80. Sen, ölülere duyuramazsın, arkasını dönüp gidenlere de çağrıyı iĢittiremezsin.  

81. Sen, körleri sapıklıklarından doğru yola çıkaramazsın. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere 

duyurabilirsin. ĠĢte müslüman olanlar onlardır.  

82. Onlara verilen söz gerçekleĢtiği zaman, yerden bir dabbe (canlı) çıkarırız da onlara konuĢarak; insanların 

gerçekten ayetlerimize inanmadıklarını söyler.  

83. Ve o gün, her ümmetten, ayetlerimizi yalanlayanları birer grup halinde toplayıp, biraraya getiririz. Onlar 

da toplanırlar.  

84. Hepsi geldiği zaman: 

-Ayetlerimi iyice kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz? der.  

85. Zulmetmeleri sebebiyle hüküm giyecekler ve bir Ģey de diyemeyeceklerdir.  

86. Görmediler mi ki, dinlensinler diye geceyi yarattık; gündüzü de aydınlık kıldık. ĠĢte bunda inanacak bir 

toplum için iĢaretler vardır. 

87. Sur‟a üfürüldüğü gün Allah‟ın diledikleri dıĢında göklerde ve yerde kim varsa korkuya kapılır ve hepsi, 

boynu bükük bir halde ona gelirler.  

88. Dağları görürsün de yerlerinde durduğunu sanırsın. Oysa onlar bulutlar gibi geçip giderler. Bu, her Ģeyi 

sapasağlam yapan Allah‟ın yapısıdır. O, yaptıklarınızdan haberdardır. 

89. Kim iyilikle gelirse, orada onun için daha hayırlısı vardır. Onlar orada her türlü korkudan güvende 

olacaklardır. 

90. Kim de kötülüklerle gelirse, yüz üstü cehenneme atılır. 

-YapmıĢ olduklarınızdan baĢka bir Ģeyle mi karĢılık göreceksiniz. 

91. (De ki:) 

-Ben ancak, hürmetli kılınan bu Ģehrin Rabbi‟ne kulluk etmekle emrolundum. Her Ģey O‟nundur. 

Müslümanlardan olmakla emrolundum. 

92. Kur‟an‟a tabi olmakla da... Kim doğru yola yönelirse, ancak kendisi için yönelir. Kim de saparsa, de ki: 

-Ben ancak bir uyarıcıyım  

93. Ve de ki: 

-Hamd Allah‟a aittir. O, size ayetlerini gösterecek siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin, yaptıklarınızdan gafil 

değildir. 
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28. KASAS SÛRESĠ 

(Mekke döneminin sonlarına doğu indirilmiĢ olan Kasas Sûresi ismini 25. âyette geçen kassas (kıssa) 

sözcüğünden almıĢtır. Hz. Musa ve zulmün o günkü temsilcisi Firavunla mücadelesi bu sürede de tekrar 

edilmektedir. 88 ayettir.)  

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Ta Sin Mim.  

2. Bunlar, apaçık kitabın ayetleri.  

3. Sana, Musa ve Firavun‟un haberlerinden, inanan bir toplum için hakkıyla okuyacağız. 

4. Firavun, ülkede hakimiyeti eline aldı ve halkı sınıflara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıf ve güçsüz bırakıyor, 

erkek çocuklarını, boğazlıyor, kadınlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardan idi.  

5. Biz ise, ülkede güçsüz bırakılanlara iyilik etmek ve onları önderler yapmak ve onları oraya mirasçı kılmak 

istiyorduk. 

6. Onları ülkeye yerleĢtirip, Firavun, Haman ve ordularının korktuklarını onlara göstermek istiyorduk. 

7. Musa‟nın annesine: 

-Onu emzir, onun için korktuğun zaman onu nehre at. Korkma ve üzülme. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve 

onu peygamberlerden kılacağız, diye vahyettik. 

8. Firavun ailesi onu bulup aldılar. Sonunda onlara düĢman ve baĢlarına dert olacaktı. Çünkü Firavun, Haman 

ve orduları suçlu idiler.  

9. Firavun‟un Karısı: 

-Benim de senin de gözün aydın olsun. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur, ya da onu evlat ediniriz, 

dedi. Oysa onlar iĢin farkında değillerdi. 

10. Musa‟nın annesi kalbi bomboĢ olarak sabah etti. Müminlerden olması için kalbini pekiĢtirmemiĢ olsaydık 

neredeyse iĢi açığa vuracaktı. 

11. Musa‟nın kız kardeĢine “Onu takip et” dedi. O da kimse farkına varmadan onu uzaktan gözetledi.  

12. Daha önceden ona süt anneyi yasakladık. Kız kardeĢi: 

-Size, ona bakacak ve onu iyi eğitecek bir aileyi göstereyim mi? dedi. 

13. Böylece onu; gözü aydın olsun, üzülmesin ve Allah‟ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri 

verdik. Fakat, onların çoğu bilmezler.  

14. Musa ergenlik çağına ulaĢıp, olgunlaĢınca, ona, anlayıĢ ve bilgi verdik. Ġyileri iĢte böyle ödüllendiririz. 

15. O halkın haberi olmadığı bir sırada Ģehre girdi ve kavga eden iki adam gördü. Birisi kendi tarafından, 

diğeri düĢmanlarından idi. Kendi tarafından olan, düĢmanına karĢı yardım istedi. Musa da ona bir yumruk 

vurdu, adam öldü. 

-Bu, Ģeytanın iĢindendir, O, apaçık yoldan saptıran bir düĢmandır, dedi. 
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16. Rabbim, ben kendime zulmettim, Beni bağıĢla dedi. Allah da onu bağıĢladı. Nitekim O, bağıĢlayan ve 

merhamet edendir. 

17. -Rabbim, bana verdiğin nimet için, artık asla günahkarlara destek olmayacağım dedi.  

18. ġehirde korku içinde, etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün dün kendisinden yardım isteyen 

adam, yine feryat edip, yardım istiyordu. Musa ona: 

-Sen, azgının birisin, dedi.  

19. Musa, kendilerinin düĢmanı olan kimseyi yakalamak isteyince: 

-Ey Musa, dün birisini öldürdüğün gibi, beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen, ıslah edenlerden olmayı değil, 

ülkede bir zorba olmayı istiyorsun, dedi.  

20. -Ey ġehrin öteki ucundan bir adam koĢarak geldi: Musa, dedi. Ġleri gelenler seni öldürmek için görüĢme 

yapıyorlar. Hemen çık git! Ben, senin iyiliğini isteyenlerdenim.  

21. Bunun üzerine korku içinde etrafını gözetleyerek oradan çıkıp gitti.  

-Rabbim, dedi. Beni zalim kavimden kurtar. 

22. Medyen tarafına yöneldiğinde: “Rabbimin bana doğru yolu göstermesini umuyorum.” dedi.  

23. Medyen suyuna vardığı zaman, orada bir topluluğun hayvanlarını suladığını gördü. Onların aĢağısında da iki 

kadının sürüsünü sudan uzak tuttuğunu gördü. Meseleniz nedir dedi? 

-Çobanlar suyun baĢından ayrılmadıkça biz sulayamayız. Babamız ise çok yaĢlı dediler. 

24. Bunun üzerine Musa, onların hayvanlarını sulayıp, bir gölgeye çekilerek: 

-Rabbim, ben, bana indireceğin hayra muhtacım dedi.  

25. Az sonra, iki kadından biri utana utana Musa‟ya doğru yürüyüp geldi. 

-Babam bizim hayvanlarımızı sulamana karĢılık sana ücret vermek için seni çağırıyor, dedi. Musa, onun yanına 

varınca baĢından geçenleri anlattı. O da: 

-Korkma, zalim kavimden kurtuldun. dedi.  

26. Kızlarından biri: 

-Babacığım, onu ücretle çalıĢtır. Ücretle tutacağın kimselerin en iyisi, güçlü ve güvenilir olan kimsedir, dedi. 

27. -Ben, sekiz yıl bana ücretle çalıĢmana karĢılık Ģu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer bunu 

on yıla tamamlarsan, bu senden bir iyiliktir. Sana zorluk çıkarmak istemem. ĠnĢaallah beni, iyi ve dürüst 

kimselerden bulacaksın, dedi.  

28. Musa da: 

-Bu, benimle senin arandadır. Bu iki süreden hangisini yerine getirirsem, bana bir haksızlık edilmesin. Allah, 

söylediklerimize vekildir, dedi. 

29. Musa, süreyi doldurunca ailesi ile birlikte yola çıktı. Tur tarafından bir ateĢe gözü iliĢti. Ailesine dedi ki: 

-Durun, ben bir ateĢ gördüm. Belki ondan size bir haber veya ısınmanız için bir kor parçası getiririm.  
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30-31. Musa oraya vardığında, mübarek beldede, vadinin sağ tarafından bir ağaçtan: 

-Ey Musa! Ben, Alemlerin Rabbi olan Allah‟ım! ”Değneğini yere at“, diye ses geldi. Değneğin bir yılan gibi 

hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. 

-Ey Musa, gel, korkma, sen güven içindesin.  

32. Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan gevĢeyen kollarını kendine çek. ĠĢte bunlar, 

Firavun ve çevresine karĢı Rabbinin iki belgesidir. Onlar, yoldan çıkmıĢ bir toplumdur. 

33. -Rabbim, dedi. Ben onlardan bir kiĢiyi öldürdüm. Bunun için beni öldürmelerinden korkuyorum.  

34. KardeĢim Harun‟un dili benden daha açık. Onu da benimle gönder bana destek ve tasdik edici olsun. Çünkü 

ben, onların beni yalanlamalarından korkuyorum. 

35. -Seni kardeĢinle güçlendireceğiz, dedi. Ve size mucizelerimizle, onların ulaĢamayacağı bir üstünlük 

vereceğiz. Siz ve size tabi olanlar galip geleceksiniz.  

36. Musa onlara apaçık ayetlerimizle gittiği zaman; 

-Bu, uydurma sihirden baĢka bir Ģey değildir. Biz, bunu önceki atalarımızda da iĢitmedik, dediler.  

37. -Rabbim, kimin kendi katından doğru yolu göstermek için getirdiğini ve ülkenin sonunda kimin olacağını 

daha iyi bilir. Zalimler asla kurtuluĢa eremezler dedi.  

38. Firavun da: 

-Ey ileri gelenler, sizin için benden baĢka ilah tanımıyorum. Ey Hâman! Çamur üzerine benim için bir ateĢ yak 

ve bana bir kule yap. Belki Musa‟nın ilahına ulaĢabilirim. Çünkü ben onun yalancılardan olduğunu sanıyorum, 

dedi.  

39. O ve orduları, haksız yere yeryüzünde büyüklenmiĢ ve bize döndürülmeyeceklerini sanmıĢlardı. 

40. Bu sebeple biz de onu ve askerlerini yakaladık, Onları denize atıverdik. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna 

bir bak.  

41. Onları, ateĢe çağıran önderler yaptık. Kıyamet günü ise onlara yardım olunmayacaktır.  

42. Bu dünyada da peĢlerine lanet taktık. Kıyamet günü de onlar, iğrenç kimselerden olacaklardır. 

43. Önceki nesilleri helak ettikten sonra, belki düĢünürler diye insanlar için belgeler, doğru yolu gösterici ve 

rahmet olarak Musa‟ya kitap vermiĢtik.  

44. Musa‟ya emir verdiğimizde sen batı tarafında değildin. Gözünle de görmedin.  

45. Fakat, biz,bir çok nesiller türettik. Onlar da uzun süre yaĢadılar. Nitekim sen, Medyen halkı içinde 

kalmadın onlara ayetlerimizi okumuĢ da değildin .Ama onları biz gönderiyorduk. 

46. (Musa‟ya) seslendiğimiz zaman Tur‟un yakınında da değildin. Fakat bu kendilerine senden önce bir uyarıcı 

gelmemiĢ olan bir toplumu belki düĢünürler diye uyarman için Rabbinden bir rahmettir.  

47. Elleriyle yaptıklarından dolayı baĢlarına bir musibet geldiğinde: “Rabbimiz, bize bir peygamber 

gönderseydin de, senin ayetlerine tâbi olup müminlerden olsaydık” derler diye... 
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48. Onlara, katımızdan hak geldiği zaman: 

-Musa‟ya verilenin bir benzeri de ona verilmeli değil miydi? dediler. Daha önce Musa‟ya verileni inkar 

etmemiĢler miydi? 

-Birbirini destekleyen iki sihirbaz, biz, onların hiç birini tanımıyoruz, demediler mi? 

49. De ki: 

-Eğer doğru ve samimi iseniz, Allah katından bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de, ben de ona tabi 

olayım. 

50. Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar, ancak arzularına tabi oluyorlar. Allah‟ın gösterdiği doğru yolu 

bırakıp da arzularının peĢinden giden kimseden daha sapık kim vardır? ġüphesiz Allah, zalim toplumu doğru 

yola iletmez. 

51. Andolsun ki, belki düĢünürler diye, onlar için sözü ard arda bildirdik.  

52. Daha önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanırlar.  

53. Onlara okununca derler ki: 

- Ona iman ettik, çünkü o Rabbimizden gelen gerçektir. Biz önceden de müslüman idik. 

54. ĠĢte bunlara mükafatları iki kat verilir. Çünkü sabrederler ve onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine 

verdiğimiz rızıktan da hayra harcarlar.  

55. BoĢ söz iĢittiklerinde, ondan yüz çevirirler. 

-Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size... Size selam olsun, bizim cahillerle iĢimiz yoktur, derler. 

56. Sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin. Fakat, Allah, dilediğini doğru yola iletir. Çünkü hidayete layık 

olanları en iyi o bilir. 

57. -Eğer, seninle birlikte doğru yolu tutacak olursak, ülkemizden sürülürüz, dediler. Oysa biz, onları 

katımızdan rızık olarak verdiğimiz ürünlerin gelip toplandığı emin ve saygın bir yere yerleĢtirmedik mi? 

Fakat, onların çoğu bilmezler.  

58. Biz, geçim bolluğu içinde yaĢamıĢ fakat, hakkı kabul etmemiĢ nice Ģehirleri helak ettik. ĠĢte yerleri, 

onlardan sonra orada çok az oturan oldu. Onların mirasçısı biz olduk. 

59. Rab‟bin, kentlerin ana noktasında onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermeden helak edecek değildir. 

Biz, halkı zalim olan beldelerden baĢkasını helak edici değiliz. 

60. Size verilen her Ģey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah‟ın yanında olanlar ise daha iyi ve kalıcıdır. 

Aklınızı kullanmıyor musunuz? 

61. Kendisine, güzel bir vaatte bulunduğumuz ve buna ulaĢan kimse, dünya hayatının geçimliğinden 

yararlandırdığımız, sonra kıyamet günü hüsrana uğrayacak olan kimse gibi olur mu? 

62. O gün, Allah onlara seslenerek: 

-Ġddia ettiğiniz ortaklarım nerede? der. 
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63. Hüküm aleyhlerinde gerçekleĢmiĢ olanlar: 

-Rabb‟imiz, iĢte azdırdıklarımız onlardır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan uzaklaĢtık, 

sana geldik. Zaten onlar bize de kulluk etmiyorlardı, dediler. 

64. -Ortaklarınızı çağırın, denir. Onları çağırırlar. Fakat onlara cevap veremezler, Çünkü azabı görmüĢlerdir, 

keĢke doğru yola girmiĢ olsalardı.  

65. O gün Allah, onlara seslenerek: 

-Peygamberlere ne cevap verdiniz? der.  

66. O gün, bütün duyuları körleĢir; birbirleriyle bile konuĢamazlar. 

67. Tevbe eden, inanıp, doğruları yapan kimseye gelince, onun kurtuluĢa erenlerden olması umulur. 

68. Rabb‟in, dilediğini yaratıp, seçer. Onların seçme hakkı yoktur. Allah, onların ortak koĢtuklarından uzak ve 

yücedir. 

69. Rabb‟in, onların içlerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. 

70. Allah O‟dur. O‟ndan baĢka ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O‟nadır. Hakimiyet de O‟nundur. Ve 

O‟na döndürüleceksiniz.  

71. De ki: 

-Allah, kıyamet gününe kadar geceyi üzerinizde devamlı kılsaydı; Allah‟tan baĢka hangi ilah size bir ıĢık 

getirebilir? Hala, anlamıyor musunuz? 

72. De ki: 

-Allah, kıyamet gününe kadar gündüzü üzerinizde devamlı kılsaydı; Allah‟tan baĢka hangi ilah size içinde 

dinleneceğiniz geceyi geri getirebilir? Hala, görmüyor musunuz?  

73. Geceyi ve gündüzü, dinlenmeniz ve lütfundan rızık aramanız için ve de Ģükredesiniz diye kendi rahmetiyle 

meydana getirdi.  

74. O gün, onlara seslenip: 

-Ġddia ettiğiniz ortaklarım nerede? der. 

75. Her toplumdan bir Ģahit çıkarırız ve: 

-Haydi delillerinizi getirin! deriz. ĠĢte o zaman gerçeğin Allah‟a ait olduğunu anlarlar. UydurmuĢ oldukları 

Ģeyler onlardan kaybolup gider.  

76. Karun, Musa‟nın kavminden idi; ama onlara karĢı azgınlık etti.Ona güçlü bir sürü adamın anahtarlarını 

taĢımakta zorluk çektiği hazineler vermiĢtik. Kavmi ona: 

-ġımarma, çünkü Allah, Ģımarıkları sevmez, demiĢti.  

77. Allah‟ın sana verdiği Ģeylerde ahiret yurdunu ara, dünyadaki nasibini de unutma.Allah sana nasıl verdiyse, 

sen de baĢkalarına ver. Yeryüzünde fesat çıkarmaya kalkıĢma! Allah, bozguncuları sevmez. 
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78. -Ancak bunlar bana, bilgim sayesinde verilmiĢtir, dedi. O bilmiyor mu ki Allah, ondan önce, kendisinden 

daha güçlü ve toplulukça daha çok olan nice nesilleri helak etti? Günahkarlara suçları sorulmaz. 

79. Kavminin karĢısına süslü takılarıyla çıkmıĢtı. Dünya hayatını isteyenler: 

-KeĢke Karun‟a verilen gibi bize de verilseydi. O, gerçekten çok Ģanslı demiĢlerdi. 

80. Kendilerine ilim verilenler ise: 

-Yazıklar olsun size, iman eden ve doğruları yapanlar için Allah‟ın sevabı daha iyidir. Ona da ancak 

sabredenler kavuĢur, demiĢlerdi.  

81. Karun‟u da, sarayını da yerin dibine geçirdik. O‟na, Allah‟a karĢı yardım edecek kimse de yoktu. Kendi 

kendini de kurtaramadı. 

82. Daha dün, onun yerinde olmayı arzu edenler: 

-Vay, demek ki, Allah, kullarından dilediğinin rızkını geniĢletiyor ve dilediğininkini daraltıyormuĢ. Allah‟ın bize 

nimetleri olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay, demek ki inkarcılar kurtuluĢa eremezlermiĢ, demeye 

baĢladılar. 

83. ĠĢte ahiret yurdu! Biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyen ve bozgunculuk istemeyenlere veririz. Sonuç, 

takva sahiplerinindir. 

84. Kim iyilik getirirse, ona daha hayırlısı vardır. Kim de kötülük getirirse, o kötülükleri iĢleyenler, ancak 

yaptıklarının cezasını görürler. 

85. Kur‟an‟ı (okumayı) sana farz kılan, seni döneceğin yere döndürecektir. De ki: 

-Kimin doğru yolda, kimin de apaçık sapıklıkta olduğunu en iyi Rabb‟im bilir. 

86. Sen, kitabı sana indireceğimizi ummuyordun. Ancak o, Rabbin‟den bir rahmettir. Öyleyse inkarcılara arka 

çıkma. 

87. Allah‟ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabb‟ine yalvar, müĢriklerden 

olma!  

88. Allah ile birlikte bir baĢka ilaha yalvarma. Çünkü O‟ndan baĢka ilah yoktur. Her Ģey yok olacak, yalnızca 

O'nun yüzü kalacaktır. Hakimiyet O‟nundur. O‟na döndürüleceksiniz. 

29. ANKEBÛT SÛRESĠ 

(Ankebut sûresi, Mekke döneminin en son inen sûrelerindendir; bazı ayetleri Medine döneminde indirilmiĢtir. 

Ankebut, örümcek demektir. Bu adı, 41. ayette geçen örümcek evi meselinden almıĢtır. 69 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Elif Lâm Mîm. 

2. Ġnsanlar “iman ettik” demekle, bir imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı sanıyorlar. 

3. Biz, onlardan öncekilerini de imtihan ettik. Allah, elbette doğruları bilir. Ve elbette yalancıları da bilir.  

4. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanıyorlar. Ne kötü hüküm veriyorlar. 
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5. Kim Allah‟a kavuĢmayı umarsa, Ģüphesiz Allah‟ın belirlediği süre gelecektir. O iĢitendir bilendir. 

6. Kim, cihat ederse, ancak kendisi için cihat eder, çünkü Allah‟ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur.  

7. Ġman edip, doğruları yapanların, kötülüklerini elbette örteceğiz ve onları yaptıklarının en güzeli ile 

ödüllendireceğiz. 

8. Ġnsana, anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer seni, hakkında hiç bir bilgin olmayan, Ģeyi 

bana Ģirk koĢman için zorlarlarsa, o zaman onlara itaat etme! DönüĢünüz banadır. ĠĢte o zaman size ne 

yapmıĢ olduğunuzu haber vereceğim. 

9. Ġman edenleri ve doğruları yapanları elbette iyi kimselerin arasına katacağız. 

10. Ġnsanlardan “Allah‟a iman ettik” deyip, O‟nun uğrunda bir eza gördükleri zaman, insanların eziyetini 

Allah‟ın azabıyla bir tutanlar vardır. Rabbinden bir yardım gelecek olursa, hemen “Biz sizinle beraberdik” 

derler. Allah, herkesin kalbinde ne olduğunu en iyi bilen değil mi?  

11. Allah, elbette iman edenleri biliyor ve elbette münafıkları da biliyor.  

12. Ġnkarcılar, müminlere derler ki: 

-Bizim yolumuza uyun, sizin günahınızı da biz taĢıyalım. Onların günahlarından hiçbir Ģey taĢıyacak değillerdir. 

Onlar, yalancıdırlar.  

13. Onlar, kendi günahlarını ve kendi günahlarıyla beraber baĢka günahları da taĢırlar. Kıyamet günü de 

uydurduklarından hesaba çekilirler. 

14. Nuh‟u kavmine göndermiĢtik. Onların arasında bin seneden elli sene eksik yaĢadı. Sonunda, zalimlik 

ederlerken onları yakaladık. 

15. Nuh‟u ve gemide bulunanları kurtardık; bunu insanlığa bir ibret kıldık.  

16. Hani, Ġbrahim de kavmine Ģöyle demiĢti: 

-Allah‟a kulluk edin ve O‟ndan korkun! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. 

17. Siz, Allah‟ı bırakıp, ancak uydurarak yarattığınız putlara kulluk ediyorsunuz. Allah‟tan baĢka kulluk 

ettikleriniz size bir rızık sağlayamazlar, rızkı Allah katında arayın. O‟na kulluk edin, O‟na Ģükredin. O‟na 

döndürüleceksiniz. 

18. Eğer yalanlarsanız, sizden önceki toplumlar da yalanlamıĢlardı. Peygamberin görevi apaçık duyurudan 

baĢka bir Ģey değildir. 

19. Görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl baĢlıyor. sonra onu nasıl tekrar yeniliyor? Bu, Allah için çok 

kolaydır. 

20. De ki: 

-Yeryüzünde gezin ve yaratmanın nasıl baĢladığını, sonra Allah‟ın onu yeni bir yaratıĢla nasıl yarattığına bakın. 

KuĢkusuz, Allah‟ın her Ģeye gücü yeter. 

21. O dilediğine azap eder, dilediğine rahmet eder. O‟na döndürüleceksiniz. 
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22. Sizin, yerde de gökte de kaçacak bir yeriniz yoktur. Sizin Allah‟tan baĢka sahibiniz de, yardımcınız da 

yoktur. 

23. Allah‟ın ayetlerini ve O‟nunla buluĢmayı inkar edenler, onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmiĢ 

olanlardır. ĠĢte bunlar için çok acı bir azap vardır.  

24. Ġbrahim‟in kavminin cevabı: 

-Onu öldürün, veya onu ateĢte yakın! demekten baĢka birĢey olmadı. Allah ise onu ateĢten kurtardı. ĠĢte 

bunda inanacak bir toplum için ibretler vardır.  

25. Ġbrahim Ģöyle demiĢti: 

-Dünya hayatında siz Allah‟ı bırakıp, aranızdaki sevgi ve dostluk yüzünden putlara taptınız. Sonra kıyamet 

günü birbirinizi tanımayacak ve birbirinize lanet edeceksiniz. Barınağınız ateĢtir. Sizin için hiç bir yardımcı 

da yoktur. 

26. Lut da Ġbrahim‟e iman etmiĢti: 

-Ben, Rabbime hicret ediyorum, Çünkü, O, güçlüdür, hakimdir, demiĢti. 

27. Ġbrahim‟e, Ġshak ve Yakub‟u bağıĢladık; soyuna peygamberlik ve kitap verdik. O‟na dünyada mükafaatını 

verdik, O, ahirete de iyilerdendir.  

28. Lut, kavmine Ģöyle demiĢti: 

-Siz, toplumlardan hiç birinin sizden önce yapmadığı bir fuhĢu iĢliyorsunuz. 

29. Siz, erkeklere yanaĢıyor, yol kesiyor ve toplantılarınızda kötü Ģeyler yapıyorsunuz, öyle mi? Kavminin 

cevabı ise: 

-Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize Allah‟ın azabını getir, demekten baĢka birĢey değildi.  

30. Lut: 

-Rabbim, fesatçı kavme karĢı bana yardım et! dedi.  

31. Elçilerimiz, müjde ile Ġbrahim‟e geldikleri zaman: 

-Biz, Ģu beldeyi helak edeceğiz, çünkü oranın halkı zalimdir, dediler. 

32. Ġbrahim: 

-Fakat orada Lut var, dedi. 

-Biz, orada kimin olduğunu daha iyi biliyoruz. Onu ve ailesini kurtaracağız, karısı hariç. O geride 

kalanlardandır dediler.  

33. Elçilerimiz, Lut‟a geldiklerinde, onlar sebebiyle kötülenmiĢ ve içi daralmıĢtı. 

-Korkma ve üzülme! Biz, seni ve aileni kurtaracağız. Geride kalanlardan olan karın hariç. 

34. Biz, bu belde halkına, yoldan saptıkları için gökten bir azap indirecek olanlarız.  

35. Aklını kullanabilen bir toplum için, onlardan apaçık belgeler bırakmıĢızdır. 
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36. Medyen‟e de kardeĢleri ġuayb‟i gönderdik: 

-Ey kavmim, dedi. Allah‟a kulluk edin ve ahiret gününü bekleyin, Yeryüzünde bozgunculuk yapıp, kargaĢa 

çıkarmayın! 

37. Ama onu yalanladılar, bunun üzerine onları korkunç bir sarsıntı yakaladı ve oldukları yerde yapıĢıp 

kaldılar. 

38. Ad ve Semud kavimlerini yok ettik. Onların meskenlerinden bu apaçık size belli olmuĢtur. ġeytan, onlara 

yaptıklarını güzel göstermiĢ ve onları yoldan çıkarmıĢtı. Oysa onlar gerçeği görebilirlerdi.  

39. Karunu, Firavun‟u ve Haman‟ı (helak etti.) Musa, onlara belgelerle gelmiĢti. Fakat yeryüzünde 

büyüklendiler ama ileri gidemediler. 

40. Hepsini günahlarıyla birlikte yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taĢ savuran kasırga gönderdik. Kimini 

bir çığlık yakaladı. Kimini de yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah, onlara zulmetmiyordu, fakat 

onlar kendilerine zulmediyorlardı.  

41. Allah‟tan baĢka veliler edinenlerin durumu kendine bir ev yapan örümceğe benzer. Evlerin en çürüğü 

örümceğin evidir. KeĢke bilselerdi. 

42. Allah, kendisinden baĢka ne tür Ģeylere dua ettiklerini bilir. O güçlüdür hakimdir. 

43. ĠĢte, insanlar için verdiğimiz örnekler, ama onları bilgi sahiplerinden baĢkaları anlamaz. 

44. Allah, gökleri ve yeri hakkıyla yarattı. Ġnananlar için bunda deliller vardır.  

45. Sana vahyolunan kitabı oku! namazı kıl. Çünkü namaz, ahlaksızlıktan ve kötülükten alıkor. Elbette Allah‟ın 

zikri/kitabı en büyüktür. Allah, yaptıklarınızı bilir.  

46. Kitap ehli ile en güzel Ģekilde mücadele et. Ancak onlardan zalim olanlar hariç. Onlara Ģöyle deyin: 

-Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim 

olanlarız.  

47. ĠĢte sana böyle bir kitap indirdik. Kendilerine kitap verilenler ona inanırlar. Bunlardan da ona inananlar 

vardır. Ayetlerimizi kafirlerden baĢkası bile bile inkar etmez. 

48. Daha önce sen, hiç bir kitap okumuĢ değildin. Onu sağ elinle de yazmadın, öyle olsaydı, batılcılar Ģüphe 

ederlerdi. 

49. Hayır, O, bilgi verilen kimselerin gönüllerinde olan apaçık belgelerdir. Belgelerimizi zalimlerden baĢkası 

bile bile inkar etmezler. 

50. -O‟na, Rabbimden bir mucize indirmeli değil miydi? dediler. De ki: 

-Mucizeler sadece Allah‟ın yanındadır. Ben, yalnızca apaçık bir uyarıcıyım!  

51. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiĢ olmamız, onlara yetmez mi? Çünkü onda inanacak bir toplum için 

rahmet ve öğüt vardır. 

52. De ki: 
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-Benimle sizin aranızda Ģahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olanı bilir. Batıla inananlar ve Allah‟ı 

tanımayanlar ise, iĢte onlar, hüsrana uğrayacak olanlardır. 

53. Senden acele azap istiyorlar. Eğer belirlenmiĢ bir süre olmasaydı elbette onlara hemen azap gelirdi. 

Azap onlara haberleri olmadıkları bir sırada ansızın gelecektir. 

54. Senden azabın acele gelmesini istiyorlar. Oysa, cehennem kafirleri çepeçevre kuĢatacaktır.  

55. Azap onları üstlerinden ve ayaklarının altından bürüdüğü gün, Allah: 

-Yaptığınızın cezasını tadın, der.  

56. -Ey iman eden kullarım! Benim arzım geniĢtir. Öyleyse yalnız bana kulluk edin.  

57. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz. 

58. Ġman edenleri ve doğruları yapanları alt yanından ırmaklar akan cennetin yüksek yerlerine 

yerleĢtireceğiz. Hep orada kalacaklar. Görevlerini yapanların mükafaatı ne güzel.  

59. Ki onlar, sabrettiler ve Rab‟lerine dayanmaktadırlar.  

60. Nice canlılar var ki, rızıklarını kendi elde edemezler. Allah, onları da rızıklandırır, sizi de. ĠĢiten ve bilen 

O‟dur. 

61. Eğer onlara: 

-Gökleri ve yeri kim yarattı? GüneĢi ve Ayı kim emrine boyun eğdirdi? diye sorsan, elbette: 

-Allah! derler. De ki: 

-O halde nasıl aldatılıyorsunuz?  

62. Allah kullarından dilediğinin rızkını geniĢletir, dilediğininkini belli bir ölçüyle verir. Allah‟ın her Ģeye gücü 

yeter. 

63. Onlara: 

-Gökten su indirip, onunla kurumuĢ yeryüzüne hayat veren kimdir? diye sorsan: “Allah!” derler. De ki: 

-Hamd Allah‟adır. Oysa, onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar.  

64. Bu dünya hayatı, bir eğlence ve bir oyundan baĢka bir Ģey değildir. Ahiret yurdu ise, gerçek hayat odur. 

BilmiĢ olsalardı... 

65. Gemiye bindikleri zaman, dini kendisine has kılarak Allah‟a dua ederler. Onları kurtarıp, karaya çıkardığı 

zaman hemen Ģirk koĢarlar.  

66. Kendilerine verdiklerimize nankörlük edip, dünyada geçinip gitsinler bakalım, yakında öğrenecekler. 

67. Görmüyorlar mı ki, etraflarındaki insanlar, birbirini boğazlarken, biz Harem‟e emniyet verdik. Hala, batıla 

inanıp, Allah‟ın nimetlerine nankörlük mü edecekler?  

68. Allah hakkında yalan uydurandan veya hak geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler 

için cehennemde kalacak yer mi yok?! 

69. Bizim için cihad edenlere yollarımızı açarız. ġüphesiz Allah, iyi kimselerle beraberdir. 
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30. RÛM SÛRESĠ 

(Mekke Döneminde inmiĢtir. Ġranlarla Doğu Romanılar arasında yapılan savaĢa atıfta bulunarak baĢladığıiçin 

bu adı almıĢtır. 60 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Elif Lâm Mîm.  

2. Rumlar pek yakın yerde yenilgiye uğradılar. 

3. Yenilgiden sonra galip geleceklerdir. 

4. Birkaç yıl içinde.. Eninde sonunda emir Allah‟ındır. O gün, müminler sevinecektir. 

5. Allah‟ın yardımıyla... Allah, dilediğine yardım eder. O, güçlüdür, merhametlidir. 

6. Bu Allah‟ın sözüdür. Allah, sözünden asla dönmez. Fakat, insanların çoğu bunu bilmez. 

7. Onlar, dünya hayatının görünüĢünü bilirler. Onlar, ahiretten gafil kimselerdir. 

8. Kendi kendilerine hiç düĢünmüyorlar mı? Allah gökleri, yeri ve aralarındaki Ģeyleri ancak hak ile ve belirli 

bir süre için yaratmıĢtır. Ġnsanların çoğu, Rabb‟lerinin huzuruna çıkacaklarını inkar ederler 

9. Yeryüzünde dolaĢmıyorlar mı ki, kendilerinden önceki kimselerin akibetinin nasıl olduğuna bir baksınlar? 

Onlardan daha güçlü idiler, toprağı sürmüĢler, onu, bunların imar ettiğinden daha çok imar etmiĢlerdi. Onlara 

peygamberleri belgelerle gelmiĢlerdi. Allah, onlara zulmetmiĢ değildi. Fakat onlar kendilerine 

zulmediyorlardı. 

10. Sonra, Allah‟ın ayetlerini yalanlayarak ve onu eğlence edinerek kötülükler yapanların akibeti de kötü 

olmuĢtur. 

11. Allah, yaratmayı baĢlatır, sonra onu yeniler, sonra da ona döndürülürsünüz. 

12. Kıyametin koptuğu gün, suçlular susup kalacaklardır.  

13. Onların ortak koĢtuklarından kendileri Ģefaat edecek, kimse olmayacak ve ortaklarını da 

tanımayacaklardır.  

14. Kıyamet koptuğu gün, iĢte o gün insanlar grup grup olurlar. 

15. Eğer, iman etmiĢ, doğruları yapmıĢ kimseler iseler, bir cennet bahçesinde neĢelenirler.  

16. Ya birde inkar etmiĢ ve ayetlerimizi ve ahiret buluĢmasını yalanlamıĢ olanlar ise; iĢte onlar da azap içinde 

hazır tutulurlar. 

17. AkĢamleyen ve sabahleyin Allah‟ı tesbih edin. 

18. Göklerde ve yerde hamd kendisine ait olanı yatsıleyin ve öğleyin de (tesbih ve hamd edin)  

19. O, cansızdan canlıyı çıkarır. Canlıdan da cansızı çıkarır. Ölümünden sonra toprağa hayat verir. ĠĢte siz de 

böyle çıkartılacaksınız. 

20. Sizi topraktan yaratmıĢ olması O‟nun ayetlerindendir. Sonra siz, insan olarak yeryüzünde yayılırsınız.  
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21. Size kendi nefsinizden huzura kavuĢabilesiniz diye eĢler yaratıp, aranıza sevgi ve merhamet koyması da 

onun ayetlerindendir. Bunda, düĢünen toplum için ayetler vardır.  

22. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da onun ayetlerindendir. Bunda da 

bilenler için iĢaretler vardır.  

23. Gece uyumanız, gündüz de onun nimetlerini aramanız da onun iĢaretlerindendir. Bunda da kulak veren bir 

toplum için iĢaretler vardır. 

24. Size korku ve ümit veren ĢimĢeği göstermesi, gökten su indirmesi, onunla yeryüzünü kurduktan sonra 

tekrar canlandırması da onun iĢaretlerindendir. Bunda da aklını kullanan bir toplum için iĢaretler vardır. 

25. Emri ile göğün ve yerin ayakta durması da Onun iĢaretlerindendir. Sonra sizi yeryüzünden, katına bir 

davetle çağırdığı zaman hemen çıkarsınız. 

26. Göklerde ve yerde ne varsa O‟nundur. Hepsi O‟na boyun eğmiĢtir.  

27. O, önce yaratan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu O‟na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en üstün 

sıfatlar O‟nundur. O, güçlüdür, hakimdir. 

28. Allah, size kendinizden örnek veriyor. Emriniz altında olan köleleri, size verdiğimiz rızıklara eĢit olarak 

ortak eder misiniz? Kendiniz için çekindikleriniz gibi onlar için de çekinir misiniz? ĠĢte ayetleri aklını 

kullanan bir toplum için böyle açıklıyoruz.  

29. Hayır, O zalimler bilgisizce kendi arzularına uymuĢlardır. Allah‟ın sapıklıkta bıraktığı kimseye, kim yol 

gösterir? Onların hiç bir yardımcısı yoktur. 

30. Hanif olarak yönünü dine çevir. Allah insanları yarattığında onun üzerinde yaratmıĢtır. Allah‟ın 

yaratmasında bir değiĢiklik olamaz. ĠĢte dosdoğru din! Fakat, insanların çoğu bilmezler. 

31. O‟na ihlasla yönelin, O‟ndan korkun ve namazı kılın ki müĢriklerden olmayın.  

32. Dinlerini parçalayan ve kendileri de grup grup olanlardan. Her parti kendi yanında olanlarla sevinir.  

33. Ġnsanların baĢına bir sıkıntı gelse, Rab‟lerine dönüp yalvarırlar, sonra onlara rahmetinden tattırınca, 

onlardan bır kısmı hemen Rab‟lerine Ģirk koĢarlar.  

34. Kendilerine verdiklerimize karĢı nankörlük etsinler bakalım, haydi biraz daha geçinin. Yakında bilip 

anlayacaksınız. 

35. Yoksa, onlara ortak koĢtukları hakkında bilgi veren deliller mi indirdik?  

36. Ġnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, ona sevinirler; ve eğer kendi yaptıkları yüzünden bir kötülük 

dokunursa hemen ümitsizliğe düĢerler. 

37. Görmüyorlar mı ki, Allah dilediğinin rızkını geniĢletiyor, dilediğininkini daraltıyor. Ġnanan bir toplum için 

bunda deliller vardır. 

38. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmıĢa hakkını ver. Bu, Allah‟ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. 

KurtuluĢa erenler iĢte onlardır. 
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39. BaĢkalarının malı ile artsın diye faize verdiğinizin Allah katında bereketi yoktur. Fakat, Allah‟ın rızasını 

isteyerek verdiğiniz zekat böyle değildir. Kat kat artıranlar iĢte bunlardır. 

40. Allah, sizi yarattı, sonra rızıklandırdı, sonra sizi öldürecek, sonra sizi diriltecektir. Ortak 

koĢtuklarınızdan, bunlardan herhangi birĢeyi yapan var mıdır? O, onların ortak koĢtuklarından uzak ve 

yücedir.  

41. Ġnsanların kendi elleriyle kazandıkları yüzünden karada ve denizde karıĢıklık çıkmıĢtır. Bu, belki dönerler 

diye yaptıklarının bir kısmının azabını tattırmak içindir. 

42. De ki: 

-Yeryüzünde gezin de daha öncekilerin akibeti nasıl olmuĢ, bir bakın! Onların çoğu müĢrik idi.  

43. Kimsenin geri çeviremeyeceği, Allah‟ın o günü gelmeden önce yüzünü dine döndür. O gün insanlar bölük 

bölük olurlar.  

44. Kim inkar ederse, kafirliği kendisinedir. Ġyi ve dürüst hareket edenler ise, kendilerine iyi bir yer 

hazırlamıĢ olurlar. 

45. Bu, iman edip, doğru hareket edenleri lütfundan ödüllendirmek içindir. ġüphesiz O, kafirleri sevmez. 

46. Onun ayetlerinden birisi de, size rahmetinden tattırması emri ile gemileri yüzdürüp, lütfundan aramanız 

için rüzgarları müjdeci olararak göndermedisidir ki ola ki Ģükredesiniz. 

47. Senden önce de nice peygamberleri toplumlarına göndermiĢtik de onlara apaçık deliller getirmiĢlerdi. Suç 

iĢleyenlerin cezasını vermiĢtik. Müminler e yardım etmek borcumuzdur. 

48. Rüzgarları gönderip, bulutları hareket ettiren, onu gökte istediği gibi yayan ve küme küme eden Allah‟tır. 

Sonunda sen aralarından yağmurun çıktığını görürsün; kullarından dilediğine yağmuru indirdiği zaman onlar 

hemen sevinirler.  

49. Halbuki onlar yağmur yağmadan önce suskunluk içinde idiler. 

50. Allah‟ın rahmetinin eserine bir bak, yeryüzünü kuruduktan sonra nasıl canlandırıyor. ĠĢte ölüleri de böyle 

diriltecektir. O‟nun herĢeye gücü yeter. 

51. Bir rüzgar göndersek de yeĢillikleri sararttığımızı görseler hemen bunun ardından nankörlüğe baĢlarlar. 

52. Sen, ölüye sesini duyuramazsın, arkasını dönüp gittiği zaman sağırlara çağrını duyuramazsın.  

53. Körleri de sapıklıklarından doğru yola iletemezsin. Sen, ancak ayetlerimize inananlara sesini 

duyurabilirsin. Çünkü onlar teslim olmuĢlardır. 

54. Allah, sizi zayıf olarak yaratmıĢ, sonra bu zayıflığın ardından güç vermiĢ, sonra gücün ardından zayıflık 

ve ihtiyarlık vermiĢtir. O, dilediğini yaratır. O, bilgili ve güçlüdür. 

55. Kıyamet saatinin geldiği gün, suçlular, bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. ĠĢte böyle yalan 

söylerlerdi.  

56. Kendilerine bilgi ve iman verilmiĢ olanlar: 
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-Siz, Allah‟ın kitabında yazılı olan diriliĢ gününe kadar kaldınız. ĠĢte bu diriliĢ günüdür. Fakat siz, 

bilmiyordunuz, derler. 

57. ĠĢte o gün, zulüm edenlerin mazeretleri bir fayda sağlamaz. Onlardan hiç bir Ģey de istenmez. 

58. Gerçekten, bu Kur‟an‟da insanlar için her türlü örneği verdik. Onlara bir mucize getirsen bile, inkarcılar: 

-Siz, ancak batıl Ģeyleri ileri sürenlersiniz derler.  

59. Allah, anlayıĢsızların kalplerini iĢte böyle mühürler.  

60. Öyleyse sen, sabret, kuĢkusuz Allah‟ın vaadi haktır. Gerçeği göremeyenler sakın seni hafife almasınlar.  

31. LOKMAN SÛRESĠ 

(Mekke döneminin ortalarında indirilen Lokman sûresi ismini 12-19. âyetlerden almaktadır. Bu âyetlerde 

babanın çocuğuna verdiği hikmet dolu öğütler vardır. 34 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Elif, Lam, Mim. 

2. ĠĢte bu, hikmetli kitabın ayetleri.  

3. Ġyiler için yol gösterici ve rahmettir.  

4. Onlar, namazı kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahirete yakinen inananlardır. 

5. ĠĢte onlar, Rab‟lerinin doğru yolu üzerindedirler, dolayısıyla kurtuluĢa ereceklerdir.  

6. Ġnsanlardan öyleleri var ki, bilgisiz oldukları halde sadece Allah yolundan saptırmak için boĢ sözleri satın 

alırlar ve onu eğlence edinirler. ĠĢte onlara alçaltıcı bir azap vardır. 

7. Ayetlerimiz ona okunduğu zaman, sanki iĢitmemiĢ, sanki kulaklarında ağırlık varmıĢ gibi büyüklenerek 

yüzçevirir. Ona acı bir azap müjdele. 

8. Ġman edenler ve doğruları yapanlara gelince, onlar için de nimet cennetleri vardır.  

9. Orada ebedi kalacaklardır. Bu, Allah‟ın gerçek vaadidir. O, güçlüdür, hakimdir.  

10. Gördüğünüz gibi, gökleri direksiz yaratmıĢ, yeryüzünde de, sizi sarsar diye köklü dağlar koymuĢtur. 

Orada her çeĢit canlıyı yaydı. Gökten su indirip, onunla orada her çift güzel bitkiler, yetiĢtirdik. 

11. -Bu, Allah‟ın yaratmasıdır. Ondan baĢkasının ne yarattığını bana gösterin! 

- Hayır! (gösteremezler) Zalimler, açık bir sapıklık içindedirler.  

12. Allah‟a Ģükretsin diye Lokman‟a hikmet vermiĢtik. Kim Ģükrederse, ancak kendisi için Ģükreder; Kim de 

nankörlük ederse, Ģüphesiz Allah‟ın ihtiyacı yoktur, hamde layıktır. 

13. Lokman, oğluna öğüt vererek demiĢki ki: 

-Yavrucuğum, Allah‟a Ģirk koĢma, çünkü Ģirk çok büyük bir zulümdür. 

14. Ġnsana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu sıkıntıdan sıkıntıya düĢerek karnında 

taĢıdı. Sütten kesilmesi de iki yılı buldu. ġükret bana ve anne ve babana. Bana‟dır dönüĢ! 
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15. Eğer seni, hakkında bilgin olmayan bir Ģeyi, bana ortak koĢman için zorlarlarsa sakın onlara itaat etme, 

onlarla dünyada hoĢca geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüĢünüz yine banadır. Ben de size 

yaptıklarınızı haber vereceğim.  

16. (Lokman:) 

-Yavrucuğum, bir hardal tanesi ağırlığınca bir Ģey yapsan, büyük bir kayanın içinde veya göklerde veya yerin 

dibinde bile olsa, Allah onu ortaya çıkarır. Allah‟ın lütfu boldur, herĢeyden haberdardır.  

17. Yavrucuğum, namazını kıl, iyiliği emret, kötülüğü engelle, baĢına gelene sabırlı ol. Çünkü bunlar, yapılması 

gereken iĢlerdir. 

18. Halktan yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek çalımlı yürüme! Çünkü Allah, övünen ve büyükleneni 

sevmez.  

19. YürüyüĢünde tabii ol.. Sesini kıs, çünkü seslerin en çirkini eĢeğin anırmasıdır. 

20. Allah‟ın göklerde ve yerdekileri hizmetinize sunduğunu görmüyor musunuz? Size açık ve gizli nimetlerini 

bolca vermiĢtir. Ama insanlardan bazı kimseler ilme dayanmadan, yol gösterici ve aydınlatıcı kitabı olmadan 

Allah hakkında tartıĢıp dururlar.  

21. Onlara: 

-Allah‟ın indirdiğine uyun, denilince: 

-Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız, derler. Ya Ģeytan onları çılgın azaba çağırıyor idiyse? 

22. Kim, iyi bir kimse olarak kendini Allah‟a teslim ederse, sağlam bir kulpa yapıĢmıĢ olur. Her iĢin sonu 

Allah‟a varır. 

23. Kim de inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüĢü banadır. Ne yaptıklarını onlara haber 

vereceğim. ġüphesiz Allah, kalblerin özünü bilir.  

24. Onları biraz geçindiririz. Sonra da onları Ģiddetli bir azaba uğratırız. 

25. Eğer onlara: 

-Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan, 

-Allah, derler. De ki: 

-Hamd Allah içindir. Fakat çokları bilmez. 

26. Göklerde ve yerde ne varsa Allah‟ındır. Allah, hiç bir Ģeye ihtiyacı olmayan ve hamde layık olandır.  

27. Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem ve denizler de mürekkep olsa, arkasından bunlara yedi deniz daha 

eklense, yine de Allah‟ın sözleri tükenmezdi. Nitekim Allah, güçlüdür, hakimdir. 

28. Sizin yaratılıĢınız da, tekrar diriltilmeniz de, ancak tek bir kiĢininki gibidir. KuĢkusuz Allah, her Ģeyi 

iĢitir ve görür. 

29. Görmedin mi ki, Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor? GüneĢi ve ayı sizin hizmetinize 

sunmuĢtur. Her biri belli bir süreye doğru akıp gider. Allah, ne yaptığınızdan haberdardır. 
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30. Bu, Allah‟ın hak ve O‟ndan baĢka yalvardıklarının batıl olduğunu gösterir. Ki Allah, yüce O‟dur, büyük 

O‟dur. 

31. Size ayetlerinden göstermek için, Allah‟ın nimetiyle gemilerin denizde akıp gittiğini görmüyor musun? 

ĠĢte bunda tüm sabredenler ve Ģükredenler için iĢaretler vardır. 

32. Onları dağlar gibi dalgalar sardığı zaman, dini tamamen Allah‟a tahsis ederek O‟na dua ederler. Ama 

kurtulup, karaya ayak bastıklarında, içlerinden bazısı orta yolu tutar. Ayetlerimizi gaddar ve nankör 

olanlardan baĢkası bile bile inkar etmez.  

33. -Ey insanlar, Rabbiniz‟den korkun, babanın evladı, evladın da babası için hiç bir Ģey ödeyemeyeceği o gün 

de kendinizi koruyun. Allah„ın vaadi Ģüphesiz gerçektir. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın, aldatıcı da sizi 

Allah ile aldatmasın! 

34. Kıyamet anının bilgisi O‟nun katındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne 

kazanacağını bilmez. Hiç kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Allah, her Ģeyi bilen ve haberdar olandır.  

32. SECDE SÛRESĠ 

(Mekke döneminin sonlarına ait olan bu sûre ismini 15. ayetinden almaktadır. 30 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Elif Lâm Mîm. 

2. Kitabın indirilmesi, hiç kuĢkusuz, alemlerin Rabbindendir. 

3. Yoksa “Onu uydurdu” mu diyorlar? Hayır, O, senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiĢ olan bir toplumu, 

belki doğru yola gelirler diye uyarman için Rabbi‟nden gelen gerçektir  

4. Allah, gökleri ve yeri altı günde, yaratmıĢ. Sonra da hakimiyeti altına almıĢtır. Sizin O‟ndan baĢka bir 

veliniz de Ģefaatçiniz de yoktur. Hâlâ düĢünmüyor musunuz? 

5. Gökten yere bütün iĢleri o düzenler. Sonra sizin saydığınızla süresi bin yıl olan bir günde iĢler O‟na 

yükselir. 

6. ĠĢte görülmeyeni de görüneni de bilen güçlü ve merhametli olan O‟dur.  

7. Yarattığı her Ģeyi güzel yaratandır. Ġnsanı da yaratmaya çamurdan baĢladı. 

8. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden meydana getirdi.  

9. Sonra ona Ģekil verip, canlandırdı. Size kulak, gözler ve gönüller verdi. Ne kadar az Ģükrediyorsunuz.  

10. -Biz, toprakta kaybolup gittikten sonra mı yeniden yaratılacağız? dediler. Aslında onlar, Rab‟leri ile 

karĢılaĢmayı inkar ediyorlar! 

11. - Size memur edilen ölüm meleği sizin canınızı alacak sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz, de!  

12. Suçluları, Rab‟lerinin katında, baĢlarını öne eğmiĢ olarak bir görsen: 

-Rabbimiz, gördük ve anladık, bizi yeniden döndür de doğru olanı yapalım, artık biz kesin olarak inandık.  

13. Dileseydik, herkesi doğru yola iletirdik. Fakat; 
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“Cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağım” diye söz verdim.  

14. Bu gününüze kavuĢmayı unuttuğunuz için azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızın karĢılığı olarak 

kalıcı azabı tadın.  

15. Ayetlerimize ancak, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamayarak Rab‟lerini 

hamd ile tesbih edenler inanırlar.  

16. Onların yanları yataklarından uzaklaĢır, korku ve ümit ile Rab‟lerine yalvarırlar. Kendilerini 

rızıklandırdığımız Ģeylerden yoksullara verirler. 

17. Yaptıklarına karĢılık ödül olarak, onlara göz kamaĢtıran neler gizlendiğini hiç kimse bilmez. 

18. Hiç mü‟min olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Asla eĢit değillerdir. 

19. Ġman edenler ve doğruları yapanlar için yaptıktlarına karĢılık olarak konakları Me‟va Cennetleri‟dir.  

20. Yoldan çıkanlara gelince, onların barınağı ateĢtir. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler, tekrar oraya 

döndürülürler ve onlara Ģöyle denir: 

-Tadın bakalım yalanladığınız ateĢin azabını! 

21. Belki dönerler diye onlara büyük azaptan önce daha yakın bir azap tattıracağız. 

22. Rabbin ayetleri kendisine hatırlatılıp da sonra ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz, 

günahkarların elbette cezasını vereceğiz.  

23. Musa‟ya da kitap vermiĢ ve ona kavuĢmaktan Ģüpheleri olmasın diye onu Ġsrailoğulları için kılavuz 

yapmıĢtık.  

24. Sabretmeleri ve ayetlerimize iyice inanmaları sebebiyle, emrimizle onlardan bir kısmını doğru yolu 

gösteren önderler yapmıĢtık. 

25. ġüphesiz Rabbin, hakkında ayrılığa düĢtükleri konularda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.  

26. Yurtlarında dolaĢtıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmemiz onlara yol göstermiyor mu? ĠĢte 

bunda ayetler vardır. Hâlâ anlamıyorlar mı? 

27. Bizim, susuz araziyi su ile suladığımızı, onunla, hayvanların ve kendilerinin yediği ekini çıkardığımızı 

görmüyorlar mı? Hala doğruyu göremiyorlar mı? 

28. -Eğer doğru söyleyenlerden iseniz bu hüküm ne zaman gerçekleĢecek? diyorlar.  

29. De ki: 

-Hüküm günü, kafirlerin imanının kendilerine bir fayda vermediği ve onlara göz de açtırılmadığı gündür. 

30. ġimdi, onlardan uzaklaĢ ve bekle, onlar da bekliyorlar. 

33. AHZAB SÛRESĠ 

(Ahzab sûresi Hicri 5. yılda indirilmiĢ medeni bir sûredir. Hendek savaĢı ile ilgili 9-27 âyetler arasında bilgi 

verilmektedir. Ahzab (Hizipler, gruplar) ismini de 9-27) .ismini de 9-27. ayetler arasından geçen aynı 

konudan almaktadır. 73 ayettir.) 
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Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. -Ey Peygamber, Allah‟tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme! Allah, alimdir, hakimdir. 

2. Rabbinden sana vahyolunana uy! Çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. 

3. Allah‟a dayan. Çünkü, vekil olarak Allah yeter.  

4. Allah, bir adamın göğsünde iki kalp yaratmamıĢtır. Zıhar* yaptığınız karılarınızı da anneleriniz yerine 

tutmadı. 

Evlatlıklarınızı da oğullarınız kılmamıĢtır. Bu sadece sizin ağzınızdan çıkan bir sözdür. Allah, gerçeği söyler ve 

doğru yolu gösterir. 

5. Evlatlıkları, babalarına nisbet ederek çağırın, bu Allah katında daha doğrudur. Eğer onların babalarını 

bilmiyorsanız, artık onlar sizin din kardeĢleriniz ve yardımcılarınızdır. Bu konuda bir hata yapmıĢsanız, size 

günah yoktur. Fakat, kalplerinizin kasıtlı olarak yaptıkları böyle değildir. Allah, bağıĢlayan ve merhamet 

edendir. 

6. Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha üstündürler. Onun eĢleri de, anneleridir. Allah‟ın 

kitabında, akraba olanlar, birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak, 

dostlarınıza kitapta yazılı olduğu gibi, iyilik yapmanız mümkündür. 

7. Peygamberlerden söz almıĢtık. Senden, Nuh‟tan, Ġbrahim‟den, Musa‟dan ve Meryemoğlu Ġsa‟dan.. Onlardan 

büyük bir söz almıĢtık. 

8. Doğrulara doğruluklarından sormak ve inkarcılara da acı bir azap hazırlamak için...  

9. -Ey Ġman edenler! Allah‟ın üzerinizdeki nimetini düĢünün. Hani üstünüze ordular gelmiĢti de biz de onların 

üzerine rüzgarı ve göremediğiniz orduları göndermiĢtik. Allah, ne yaptığınızı görüyordu. 

10. Onlar, size üstünüzden ve aĢağınızdan gelmiĢlerdi. Gözler dönmüĢ, yürekler ağza gelmiĢti. Allah hakkında 

çeĢitli zanlarda bulunuyordunuz. 

11. ĠĢte orada müminler denenmiĢ ve Ģiddetli bir sarsıntı geçirmiĢlerdi.  

12. Münafıklar ve kalblerinde hastalık bulunanlar: 

-Allah ve elçisi bize sadece boĢ vaadde bulunmuĢ, diyorlardı.  

13. Onlardan bir grubu da: 

-Ey Yesrip Halkı, sizin için duracak yer kalmadı, geri çekilin demiĢler. Onlardan bir baĢka grup da 

Peygamber‟den izin istiyor: 

-Evlerimiz açık, diyorlardı. Oysa evleri açık değildi. Sadece kaçmak istiyorlardı. 

14. Eğer, etraflarından evlerine girilseydi, sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, hemen iĢe giriĢirlerdi. Ama 

evlerinde de çok az bir zaman kalabilirlerdi. 

15. Daha önce, arkalarına dönüp, kaçmayacaklarına Allah‟a söz vermiĢlerdi. Allah‟a verilen sözler elbette 

sorulacaktır.  

16. De ki: 
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-Ölümden veya öldürülmekten kaçmanız size bir fayda sağlamaz. Kaçsanız da az bir zaman yaĢarsınız.  

17. De ki: 

-Eğer Allah size bir bela veya rahmet dilemiĢse sizi Allah‟tan kim koruyabilir? Onlar, Allah‟tan baĢka bir veli 

ve yardımcı bulamazlar.  

18. Allah, aranızdan savaĢtan alıkoymaya çalıĢanları ve kardeĢlerine “Bize gelin” diyenleri elbette bilir. 

Bunlar, pek azı hariç, zora gelemezler.  

19. Sizi kıskanırlar. Korkuya kapılınca, ölüm baygınlığı geçiren kimse gibi gözleri dönmüĢ olarak sana 

baktıklarını görürsün. Korku geçince keskin dillerini uzatıp sizi incitirler, Ġyiliğinizi çekemezler. Bunlar, iman 

etmemiĢlerdir. Allah da onların yaptıklarını boĢa gidermiĢtir. Bu, Allah için çok kolaydır.  

20. Bunlar, düĢman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlar, Eğer, birlikler yeniden gelse, bedevi arapların 

arasına kaçıp, sizinle ilgili haberleri onlardan sormak isterler. Zaten sizin içinizde olsalar bile çok azı dıĢında 

savaĢmazlardı.  

21. Sizin için, Allah‟a ve ahiret gününe kavuĢmayı ümit eden ve Allah‟ı çok zikreden kimseler için Allah 

Resulü‟nde güzel örnek vardır.  

22. Müminler , orduları görünce: 

-Bu, Allah‟ın ve elçisinin bize vaat ettiğidir. Allah ve elçisi doğru söyledi, dediler. Onların sadece imanını ve 

teslimiyetini artırdı.  

23. Müminler den, Allah‟a verdiği söze bağlı kalan öyle erler var ki, onlardan bir kısmı bu uğurda canını 

vermiĢtir. Bir kısmı ise verdikleri sözü hiç değiĢtirmeden bunu beklemektedirler.  

24. Allah, sözünü yerine getirenleri, doğruluklarıyla ödüllendirir ve münafıkları da dilerse cezalandırır, 

dilerse tevbelerini kabul eder. Allah, bağıĢlayıcıdır, merhametlidir. 

25. Allah, kafirleri, öfkeleri içinde geri çevirdi. Zafere ulaĢamadılar. SavaĢta Allah, müminlere yetti. Çünkü 

Allah güçlüdür, galiptir.  

26. Kitap ehlinden olup, onlara yardım edenlerin kalplerine korku düĢürüp, kalelerinden indirdi. Onların bir 

kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. 

27. Sizi, onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız yerlerine mirasçı kıldık. Allah‟ın her 

Ģeye gücü yeter.  

28. Ey peygamber, eĢlerine de ki: 

-Eğer, dünya hayatını ve süsünü diliyorsanız, gelin size dilediğiniz dünyalığı vereyim ve sizi güzellikle 

boĢayayım. 

29. Eğer, Allah‟ı ve peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, Ģüphesiz Allah, iyilik eden kadınlara büyük 

bir mükafat hazırlamıĢtır. 

30. -Ey peygamber kadınları, sizden kim apaçık bir edepsizlik yaparsa, onun azabı iki kat olacaktır. Bu, Allah 

için çok kolaydır.  
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31. Sizden, Allah‟a ve peygamberine itaat eden ve doğruları yapan kimseye iki misli vereceğiz. Onun için güzel 

bir rızk hazırladık. 

32. -Ey peygamber hanımları!  

Siz, diğer kadınlardan birisi gibi değilsiniz. Eğer Allah‟tan korkuyorsanız , edalı konuĢmayın ki kalbinde 

hastalık olan arzu duyar. Uygun Ģekilde konuĢun. 

33. Evlerinizde oturun, eski cahiliye zamanındaki gibi süslü püslü salınmayın. Namazı kılın, zekatı verin, 

Allah‟a ve peygambere itaat edin. 

Ancak Allah sizden günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor, ey ev halkı ! 

34. Evlerinizde okunan Allah‟ın ayetlerini ve hikmeti düĢünün. Allah, lütufkardır, haberdardır. 

35. (Allah‟a) teslim olmuĢ erkek ve kadınlar, 

Ġman eden erkekler ve iman eden kadınlar, 

Ġtaat eden erkekekler ve itaat eden kadınlar, 

Doğru, sadık erkekler ve doğru, sadık kadınlar, 

Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, 

Mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, 

Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, 

Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, 

Irzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, 

Allah‟ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar.. 

Allah, onlar için mağfiret ve büyük bir ödül hazırladı. 

36. Allah ve elçisi bir konuda hüküm verdiği zaman mü‟min erkek ve mü‟min kadının, artık dilediği gibi 

davranma hakkı yoktur. 

Kim Allah‟a ve elçisine karĢı gelirse, apaçık bir sapıklığa düĢmüĢ olur. 

37. Hani sen, Allah‟ın kendisine nimet verdiği, senin de nimet verdiğin kimseye: 

-EĢini tut ve Allah‟tan sakın! diyordun. Allah‟ın açıklayacağı Ģeyi içinde gizliyor ve insanlardan korkuyordun. 

Allah kendisinden korkulmaya daha layıktır. Zeyd, eĢiyle iliĢkisini kestiğinde, biz onu sana eĢ kıldık. 

Evlatlıkları eĢleriyle iliĢkisini kesince, onlarla evlenmek için müminler üzerine bir günah olmadığını göstermek 

için Allah‟ın emri yapılagelmiĢtir. 

38. Allah‟ın kendisine uygun gördüğü Ģeyde peygambere bir günah yoktur. Daha önce geçenler için Allah‟ın 

kanunu budur. Allah‟ın emri yerine gelecek bir hükümdür. 

39. Onlar, Allah‟ın gönderdiklerini tebliğ ederler. O‟ndan korkarlar, Allah‟tan baĢka kimseden korkmazlar, 

hesap görücü olarak Allah yeter. 
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40. Muhammed sizin evlatlarınızın hiç birinin babası değildir. Fakat Allah‟ın elçisi ve peygamberlerin 

sonuncusudur. Allah, herĢeyi hakkıyla bilir. 

41. -Ey iman edenler, Allah‟ı çok çok zikredin. 

42. O‟nu sabah akĢam tesbih edin. 

43. O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleri ile birlikte size rahmet ihsan eder. Müminlere 

karĢı çok merhametlidir. 

44. O‟na kavuĢtukları gün iltifatları selamdır. Onlara pek büyük bir mükafat hazırlamıĢızdır. 

45. -Ey peygamber, biz seni bir Ģahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 

46. Ġzni ile Allah‟a davetçi ve aydınlatıcı bir ıĢık olarak! 

47. Müminlere, kendileri için Allah‟tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele! 

48. Kafirlere ve münafıklara itaat etme! Eziyetlerine aldırma. Allah‟a dayan! Vekil olarak Allah yeter. 

49. -Ey iman edenler, mü‟min kadınları nikahlayıp, sonra da onlarla iliĢkiye girmeden boĢadığınız zaman, onlara 

iddet saymanıza gerek yoktur. Onlara geçimliklerini verin ve onları güzel bir Ģekilde bırakın. 

50. -Ey peygamber, mehirlerini ödediğin eĢlerini, Allah‟ın sana ganimet olarak verdiği cariyeleri, seninle 

birlikte hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını, bir de 

mü‟min bir kadın kendisini peygambere hibe ederse, peygamber de onu nikahlamak isterse, bunu diğer 

müminlere değil sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Onlara, eĢleri ve cariyeleri hakkında neleri 

farz kıldığımızı biliyoruz.  

Sana bir sıkıntı vermemesi için böyle yaptık. Allah bağıĢlayıcıdır, merhametlidir. 

51. Bunlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alabilirsin. Ayrıldığın eĢlerinden dilediğini almanda da bir 

sakınca yoktur. Bu, onların sevinmeleri, üzülmemeleri ve kendilerine verdiğin Ģeylere razı olmaları için daha 

uygundur. Allah kalblerinizde olanı bilir. Allah, herĢeyi bilen ve halden anlayandır. 

52. Bundan sonra, cariyeler dıĢında, hoĢuna gitse bile bir kadınla evlenmek, onları baĢka eĢlerle değiĢtirmek 

sana helal değildir. Allah, herĢeyi görür gözetir. 

53. -Ey iman edenler, yemeğe çağrılmadan Peygamber‟in evlerine vakitli vakitsiz girmeyin. Davet edildiğiniz 

zaman gidin ve yemek yiyince dağılın, söze dalmayın. Bu hal onu incitiyor, size söylemekten de çekiniyor. 

Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamber‟in hanımlarından bir Ģey istediğiniz zaman, perde 

arkasından isteyin. Bu hem sizin kalbiniz, hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah‟ın Rasülü‟ne 

eziyet etmeniz ve ondan sonra da onun eĢlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Bu Allah katında büyük bir 

günahtır. 

54. Bir Ģeyi açığa vursanız da gizleseniz de Ģüphesiz Allah, herĢeyi bilir. 

55. Kadınların; babalarına, oğullarına, erkek kardeĢlerine, erkek kardeĢlerinin oğullarına, kız kardeĢlerinin 

oğullarına, kendileri gibi kadınlara ve cariyelerine görünmelerinde bir günah yoktur. Ey kadınlar, Allah‟tan 

korkun. Çünkü Allah, herĢeye Ģahittir. 

56. Allah ve melekleri peygamber‟e rahmet eder. Ey iman edenler! Siz de onun için rahmet ve esenlik dileyin. 
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57. Allah ve Peygamber‟i incitenleri Allah, dünyada ve ahirette lanetlemiĢ ve onlara alçaltıcı bir azap 

hazırlamıĢtır. 

58. Mü‟min erkek ve kadınlara suçsuz yere eziyet edenler de bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiĢlerdir. 

59. -Ey peygamber! EĢlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dıĢ elbiselerini üzerlerine örtsünler. 

Bu tanınmaları ve incitilmemeleri için en uygundur. Allah, bağıĢlayıcıdır, merhametlidir.  

60. Münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve Medine‟de bozguncu, asılsız haber yayanlar eğer buna son 

vermezlerse, seni onların üzerine göndeririz, sonra orada seninle komĢulukları fazla sürmez.  

61. Lanete uğrarlar ve nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve oracıkta öldürülürler.  

62. Daha öncekiler için de Allah‟ın yasası buydu. Allah‟ın yasasında bir değiĢiklik bulamazsın. 

63. Ġnsanlar senden kıyamet vaktini soruyorlar. De ki: 

-Onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin belki vakti çok yakındır? 

64. ġüphesiz ki Allah, kafirlere lanet etmiĢ ve onlar için alevli bir ateĢ hazırlamıĢtır.  

65. Orada ebedi kalırlar. Bir dost ve yardımcı bulamazlar.  

66. Yüzleri ateĢte çevrildiği gün: 

-KeĢke, Allah‟a itaat etseymiĢiz ve elçiye itaat etseymiĢiz, derler.  

67. Rabbimiz, biz liderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik, onlar da bizi yoldan saptırdılar. 

68. -Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanet ile lanetle!  

69. -Ey iman edenler, Musa‟ya eziyet edenler gibi olmayın. Nitekim Allah, O‟nu onların söylediklerinden 

temize çıkardı. O, Allah katında değerli bir kimseydi. 

70. -Ey iman edenler! Allah‟tan korkun ve doğru söyleyin. 

71. Allah, yaptıklarınızı düzeltsin, günahlarınızı bağıĢlasın. Kim Allah‟a ve elçisine itaat ederse büyük bir 

kazanç elde eder. 

72. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk, onu taĢımaktan kaçındılar, ondan korktular. Onu insan 

yüklendi. O, zalim ve cahil oldu.  

73. Allah, münafık erkek ve münafık kadınları, müĢrik erkek ve müĢrik kadınları bu yüzden azaba çarptıracak 

ve mü‟min erkekler ile kadınların tevbesini kabul edecektir. Allah, bağıĢlayıcıdır, merhametlidir.  

34. SEBE SÛRESĠ 

(Mekke döneminin sonuna doğru indirilen Sebe sûresi ismini 15-20. ayetlerde geçen aynı isimle anılan halkın 

yok edilmesi kıssasından almaktadır. Büyük bir zenginlik, servet ve ihtiĢama sahip Sebe Halkı‟nın hayatının 

anlatılması ile dünyada ulaĢılan egemenliklerin geçici olduğu vurgulanmak istenmektedir. 54 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Hamd göklerde ve yerdekilerin sahibi Allah içindir. Ahirette de hamd O‟nun içindir. O, hakimdir, 

(herĢeyden) haberdardır. 
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2. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. O, merhametlidir, bağıĢlayıcıdır.  

3. Ġnkar edenler: 

-Kıyamet bize gelmeyecek, dediler. De ki: 

-Hayır, Rabbi‟me yemin ederim ki, o size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir Ģey bile 

gaybı bilenden gizli kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük birĢey yoktur ki apaçık bir kitapta 

bulunmasın. 

4. Ġman edenleri ve doğruları yapanları ödüllendirmek için. ĠĢte onlar! Onlar için bağıĢlama, bol ve güzel bir 

rızık vardır. 

5. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için koĢuĢturanlara gelince, iĢte onlar! Onlar için Ģiddetli ve acı bir azap 

vardır. 

6. Ġlim verilenler, sana Rabbinden indirilenin gerçek olduğunu ve güçlü, hamde layık olanın yoluna ilettiğini 

görüyorlar. 

7. Ġnkar edenler: 

-Size, paramparça olduğunuz zaman, sizin yeni bir yaratılıĢla diriltileceğinizi haber veren bir adam 

gösterelim mi? dediler. 

8. -O, Allah hakkında yalan mı uyduruyor yoksa deliliği mi var? 

Hayır! Ahirete inanmayanlar azapta ve derin bir sapıklık içindedirler. 

9. Onlar önlerindeki arkalarındaki göğe ve yeryüzüne bakmıyorlar mı? Dilersek onları yere batırır veya 

gökten bir parça üzerlerine düĢürürüz. ĠĢte bunda, her ihlasla yönelen kul için bir iĢaret vardır. 

10. Davud‟a katımızdan bir lütuf vermiĢtik. 

-Ey dağlar ve kuĢlar Davud‟la birlikte yönelin. Ona demiri de yumuĢatmıĢtık. 

11. GeniĢ zırhlar yap, dokumasını da sağlam tut; diye. Ġyi çalıĢın, çünkü ben yaptıklarınızı görürüm. 

12. Süleyman‟a da, sabah gidiĢi bir ay, akĢam dönüĢü de bir ay süren rüzgarı verdik. Ona bakırı su gibi akıttık. 

Cinlerden bir kısmı da Rabbinin emriyle onun emrinde çalıĢırdı. Onlardan, kim emrimizden çıkarsa, ateĢ 

azabından tattırırdık. 

13. Onlar, onun için, ne dilerse; kaleler, heykeller, büyük havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. 

-Ey Davud Ailesi; Ģükrederek çalıĢın. Kullarımdan Ģükredenler çok azdır.  

14. Süleyman‟ın ölümünü takdir ettiğimiz zaman, onun ölümünü ancak değneğini kemiren bir kurt gösterdi. 

Yere yıkılınca, cinlerin gaybı (görülmeyeni) bilmedikleri ortaya çıktı. Böyle olmasaydı kendilerini alçaltan azap 

içinde kalmazlardı.  

15. Sebe halkı için, ülkelerinde bir ibret vardı: sağlı sollu bir bahçe! 

-Rabbiniz‟in rızkından yiyin ve O‟na Ģükredin. Güzel bir belde ve bağıĢlayıcı bir Rab! 
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16. Yüz çevirmiĢlerdi de, onlara “arim seli”ni göndermiĢtik. Onların bahçelerini, buruk meyveli, acı ılgın ağaçlı 

ve bol otlu bahçelere çevirmiĢtik.  

17. Nankörlükleri sebebiyle onları iĢte böyle cezalandırdık. Nankörlerden baĢkasını cezalandırır mıyız? 

18. Onlar ile bereketlendirdiğimiz Ģehirler arasında, seçkin Ģehirler yaptık ve güven içinde gündüz gece 

seyahat edin diye, aralarında gidip gelmeyi kolaylaĢtırdık. 

19. - Rabbimiz, yolculuklarımızın mesafesini uzaklaĢtır, dediler. Kendi kendilerine zulmettiler. Biz de onları 

efsane haline getirdik, darmadağın ettik. ĠĢte bunda her sabırlı ve Ģükür eden kimse için bir ibret vardır. 

20. Ġblis onlar hakkındaki düĢüncesini doğruladı ve mü‟min bir grup dıĢında ona tabi oldular. 

21. Oysa Onun, Onların üzerinde bir gücü yoktu. Ancak biz, ahirete inanan ile, ondan Ģüphe edeni belirlemek 

için böyle yaptık. Rabbim, herĢeyin koruyucusudur.  

22. De ki: 

-Allah‟tan baĢka inandıklarınıza yalvarın. Ne göklerde ne de yerde zerre miktarı bir Ģeyleri vardır. Oralarda 

ortaklıkları yoktur. Allah‟ın, onlardan bir yardımcısı da yoktur. 

23. Katında izin verdiği kimseden baĢkasının Ģefaati fayda vermez. Sonunda yüreklerindeki korku giderilince: 

-Rabbiniz ne dedi? dediler. 

-Gerçeği, diye cevap verdiler. Yüce ve büyük O‟dur. 

24. De ki: 

-Gökten ve yerden sizi kim rızıklandırıyor?  

De ki: 

-Allah. O halde ya biziz, ya da sizsiniz doğru yolda veya apaçık dalalet içinde..  

25. De ki: 

-Bizim suçlarımızdan siz sorumlu değilsiniz, sizin yaptıklarınızdan da biz sorumlu olmayacağız.  

26. De ki: 

-Rabbi‟miz bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. En büyük hakim, her Ģeyi 

bilen O‟dur.  

27. De ki: 

-O‟na kattığınız ortakları bana gösterin. Asla gösteremezsiniz. Güçlü ve hakim olan, O Allah‟tır.  

28. Biz seni bütün insanlara, ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat, onların çoğu bilmiyor. Ve 

diyorlar ki: 

29. -Eğer doğru söylüyorsanız, Bu söz ne zaman gerçekleĢecek?  

30. De ki: 

-Size verilen sözün bir günü vardır. Ondan bir saat geri de bırakılmazsınız, zamanı öne de alamazsınız.  
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31. Ġnkar edenler: 

-Biz, bu Kur‟an‟a da ondan öncekilere de asla inanmayız, derler oysa o zalimler, Rab‟lerinin huzurunda 

durdukları zaman bir görsen, suçu nasıl birbirlerine atıyorlar. Sömürülenler, büyüklük taslamıĢ olanlara: 

-Eğer siz olmasaydınız, biz kesinlikle mü‟min olurduk derler. 

32. Büyüklük taslamıĢ olanlar da; sömürülenlere: 

-Size, doğruluk rehberi geldikten sonra biz mi engel olduk? Hayır, siz zaten suçlular idiniz, derler.  

33. Sömürülenler de büyüklenenlere: 

-Aksine, siz gece gündüz plan kurup, bize Allah‟a nankörlüğü ve O‟na denk varlıklar edinmemizi emrederdiniz, 

derler. Azabı gördükleri zaman, için için piĢman olacaklardır. Ġnkarcıların boyunlarına demir halkalar 

geçiririz. Yaptıklarından baĢka bir Ģeyle mi cezalandırılacaklar?  

34. Bir ülkeye uyarıcı göndermedik ki oranın varlıklıları: 

-Biz, sizinle gönderilen Ģeyleri inkar ediyoruz demiĢ olmasınlar.  

35. -Bizim malımız ve evladımız daha çok. Biz, azap görecek de değiliz, dediler.  

36. De ki: 

-Rabbim, dilediğine rızkı yayar, dilediğine de daraltır. Fakat, insanların çoğu bilmez. 

37. Sizi, bize yaklaĢtıracak olan mallarınız ve evlatlarınız değildir. Ancak kim inanır ve doğruları yaparsa, iĢte 

onlara, onlar için yaptıklarının karĢılığı olarak kat kat mükafat vardır. Onlar, köĢklerde, emniyet 

içerisindedirler. 

38. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için koĢturanlar ise, iĢte onlar, azaba hazırlananlardır. 

39. De ki: 

-ġüphesiz Rabb‟im, kullarından dilediğinin rızkını geniĢletir dilediğinin de daraltır. Harcadığınız Ģeyin yerine 

yenisini koyar. Rızık verenlerin en hayırlısı O‟ dur. 

40. O gün, Allah onların hepsini bir araya toplar. Sonra meleklere der ki: 

-Bunlar size mi kulluk ediyorlardı? 

41. -Seni tenzih ederiz, Bizim velimiz sensin. Onlar değil. Hayır, onlar cinlere kulluk ediyorlardı. Çoğu onlara 

inanıyordu, derler. 

42. O gün, birbirinize fayda da zarar da veremezsiniz. Zalimlere Ģöyle deriz: 

-YalanlamıĢ olduğunuz ateĢ azabını tadın! 

43. Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman: 

-Bu, sadece bizi atalarımızın kulluk ettiklerinden vazgeçirmek isteyen bir adam, dediler. Bu Kur‟an, düpedüz 

bir uydurmadan baĢka nedir?! dediler. Kafirler, hak kendilerine geldiği zaman: 

-Bu, apaçık bir sihirden baĢka bir Ģey değil, dediler.  



 224 

44. Halbuki biz onlara, senden önce ders alacakları, bir kitap vermemiĢ ve bir uyarıcı da göndermemiĢtik.  

45. Onlardan öncekiler de yalanlamıĢtı. Onlara verdiğimizin onda birine bile ulaĢamadılar. Buna rağmen 

peygamberlerimi yalanladılar. Buna karĢı benim cezam nasıldı?  

46. De ki: 

-Size tek bir öğüt veriyorum. Allah için birer, ikiĢer kalkın, sonra iyice düĢünün. Sizin arkadaĢınızda bir 

delilik yoktur. O, yalnızca Ģiddetli bir azapdan önce sizi uyaran birisidir. 

47. De ki: 

-Ben sizden bir ücret istemiyorum. O, sizin olsun. Benim ücretim ancak, her Ģeye Ģahid olan Allah‟a aittir. 

48. De ki: 

-Rabbim, gerçeği hiç çekinmeden söyler, gizli Ģeyleri en iyi bilen O‟dur.  

49. De ki: 

-Hak geldi. Batıl ne baĢlatır ne de yeniden yapar.  

50. De ki: 

-Eğer saparsam, sapmam ancak kendi aleyhimedir. eğer doğru yola girersem bu da Rabbim bana vahyettiği 

içindir. 

51. O, herĢeyi iĢitir, o çok yakındır. Onların dehĢetli bir korkuya tutuldukları anı bir görsen! Geçip gitmek 

yok... Yakın bir yerden yakalanmıĢlardır. 

52. -Ona inandık, derler. Bu kadar uzak yerden ona nasıl ulaĢılır?( Ġnanmak neye yarar?)  

53. Oysa daha önce onu inkar etmiĢlerdi. Uzak bir yerden atıp tutuyorlardı. 

54. Arzu duydukları Ģeyler ile aralarına engel kondu. Daha önce benzerlerine de yapıldığı gibi. Çünkü onlar, 

Ģüphe ve tereddüt içinde idiler. 

35. FÂTIR SÛRESĠ 

(Mekke‟de ilk mesajlardan sonra indirilen sürelerden olup Peygamberliğin 5-6. yıllarına aittir. Ġsmini birinci 

âyette geçen Fâtır kelimesinden almaktadır. Fâtır: Allah‟ın eĢsiz yaratıcı gücünü anlatan bir muhtevaya 

sahiptir. 45 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Hamd, göklerin ve yerin yaratıcısı ve melekleri ikiĢer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah‟a 

mahsustur. Dilediğini yaratmayı artırır. Çünkü Allah‟ın her Ģeye gücü yeter.  

2. Allah‟ın insanlar için rahmetinden açtığı Ģeyi artık tutan olamaz. Tuttuğu Ģeyi de, O‟ndan sonra gönderen 

olamaz güçlü ve hakim O‟dur. 

3. -Ey insanlar! Allah‟ın size verdiği nimetini düĢünün. Allah‟tan baĢka, size göklerden ve yerden rızık verecek 

bir yaratıcı var mı? O‟ndan baĢka ilah yoktur. O halde nasıl aldanıyorsunuz?  

4. Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki peygamberler de yalanlanmıĢtı. Bütün iĢlerin dönüĢü Allah‟adır. 
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5. -Ey insanlar, Allah‟ın vaadi Ģüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıcı da sizi Allah ile 

aldatmasın. 

6. ġeytan size düĢmandır. Siz de ona düĢman olun. O, ancak kendi taraftarlarını çılgın ateĢin halkı olmaya 

çağırır. 

7. Ġnkar edenler için Ģiddetli bir azap vardır. Ġman edenler ve doğruları yapanlar için bağıĢlanma ve büyük bir 

mükafat vardır. 

8. Kötü iĢler kendisine süslenip, onu güzel gören kimse böyle midir? Allah, dilediğini sapıklık içinde bırakır, 

dilediğini doğru yola çıkarır. Öyleyse onlar için kendini üzülüp durma. Allah, onların ne yaptıklarını biliyor.  

9. Bulutu harekete geçiren rüzgarı, gönderen Allah‟tır. Onu ölü bir beldeye sevk ederiz onunla yeryüzüne, 

ölümden sonra hayat verir. ĠĢte ölülerin diriltilmesi de böyledir. 

10. Kim, güç istiyorsa, bilsin ki bütün güç Allah‟ındır. Güzel söz O‟na çıkar, doğru ve iyi iĢler de O‟na yükselir. 

Kötülükleri planlayanlar için Ģiddetli bir azap vardır. Onların planları boĢa çıkacaktır. 

11. Allah, sizi topraktan, sonra spermden yaratmıĢtır. Sonra sizi çiftler kıldı. Bir diĢi O‟nun haberi olmadan 

ne gebe kalır, ne de doğurur. Ömrü uzun olanın, ömrünün uzatılması veya ömründen kısatılması ancak bir 

kitaptadır. Bu Allah‟a çok kolaydır.  

12. Ġki deniz eĢit değildir. Biri tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi kolaydır; diğeri tuzlu ve acıdır. Hepsinden 

de taze et yersiniz ve takınacağınız süs eĢyası çıkarırsınız. Gemilerin suları yarıp gittiğini görürsün. Bunlar, 

O‟nun verdiği nimetleri aramanız ve O‟na Ģükretmeniz içindir. 

13. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. GüneĢi ve ayı hizmetinize sunmuĢtur. Her biri belirli bir 

süreye kadar akıp giderler. ĠĢte sizin Rabbi‟niz Allah‟tır. Hakimiyet O‟nundur. O‟ndan baĢka dua ettikleriniz, 

bir çekirdeğin zarına bile sahip değillerdir. 

14. Onlara dua etseniz bile sizin duanızı duymazlar, duysalar da size cevap veremezler. Kıyamet günü sizin 

ortak koĢmanızı inkar ederler. HerĢeyden haberi olan gibi sana kimse haber veremez. 

15. -Ey Ġnsanlar, siz Allah‟a muhtaçsınız. Allah‟ın hiç bir Ģeye ihtiyacı yoktur, hamde layık olan O‟ dur.  

16. Eğer isterse sizi giderir, yerinize yeni bir halk getirir. 

17. Bu Allah için hiç zor değildir.  

18. Hiçbir günahkar, baĢkasının günahını yüklenmez. Ağır bir yük taĢıyan kimse, baĢkasını çağırsa, ondan 

hiçbir Ģey yakını bile olsa ona yükletilmez. 

Sen, ancak görmedikleri halde Rab‟lerinden korkan ve namazı kılan kimseyi uyarabilirsin. Kim arınırsa, ancak 

kendisi için arınmıĢ olur. DönüĢ Allah‟adır. 

19. Körle gören bir değildir. 

20. Karanlıkla aydınlık... 

21. Soğuk ile sıcak... 

22. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine iĢittirir. Sen kabirlerde olanlara iĢittiremezsin. 
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23. Sen sadece bir uyarıcısın. 

24. Biz seni müjdeci ve uyarıcı olman için, hak ile gönderdik. Ġçinde uyarıcı olmayan hiç bir ümmet yoktur.  

25. Eğer seni yalanlarlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerimiz onlara belgeler, sahifeler ve aydınlatıcı 

kitaplarla geldiği halde onları yalanlamıĢlardı. 

26. Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Benim cezalandırmam nasıl oldu, bir bak! 

27. Allah‟ın gökten su indirdiğini ve onunla çeĢitli renklerde ürünler çıkardığımızı görmüyor musun? Dağların 

beyazı, kırmızısı, muhtelif renklerde ve siyahımsı görünümlü yolları vardır. 

28. Ġnsanların, canlıların ve hayvanların da böyle çeĢit çeĢit renkleri vardır. Ancak kullarından bilgili olanlar 

Allah‟tan korkar. Allah, güçlüdür, bağıĢlayıcıdır.  

29. Allah‟ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan, infak edenler, asla yok 

olmayacak bir kazanç umabilirler.  

30. Çünkü Allah, onların karĢılığını verecek, hatta lutfundan daha da artıracaktır. Çünkü O, suçları bağıĢlar 

ve bol bol verir. 

31. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri tasdik eden hak bir kitaptır. Allah, kullarından 

haberdardır, onları görür. 

32. Sonra bu kitaba, kullarımızdan seçtiğimizi mirasçı kılarız. Onlardan kendine zulmeden de olur, onu tasdik 

eden de. Onların arasında Allah‟ın izniyle hayırlarda yarıĢanlar vardır. En büyük fazilet budur. 

33. Adn Cennetlerine girerler ve orada altın bilezikler ve inciler takarlar. Orada elbiseleri ise ipektir.  

34. -Hamdolsun bizden korkuyu gideren Allah‟a! derler. ġüphesiz Rabbi‟miz çok bağıĢlayıcı ve bol ihsan 

sahibidir. 

35. Çünkü lütfu ile bizi kalıcı yurda yerleĢtirdi. Bize orada ne bir yorgunluk ne de bir bıkkınlık gelir.  

36. Ġnkar edenlere de cehennem ateĢi vardır. Onlara ölmeleri için hüküm verilmez, azapları da hafifletilmez. 

Her kafiri iĢte böyle cezalandırırız. 

37. Orada var güçleriyle feryat ederler: 

-Rabbimiz, bizi çıkar da daha önce yaptıklarımızdan baĢka iyi Ģeyler yapalım. 

-Biz size öğüt alacağınız kadar bir ömür vermedik mi, size uyarıcı gelmedi mi? ġimdi azabı tadın. Zalimler için 

hiç bir yardımcı yoktur.  

38. Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin özünü bilir. 

39. Sizi yeryüzünde idareci kılan O‟dur. Kim nankörlük ederse, nankörlüğü kendisinedir. Kafirlerin küfrü, 

Allah katında nefretten baĢka bir Ģey artırmaz. Kafirlerin küfrü hüsrandan baĢka bir Ģey artırmaz.  

40. De ki: 

-Allah‟tan baĢka dua ettiğiniz ortaklarınızı görüyor musunuz? Onların dünyada ne yarattığını bana gösterin. 

Yoksa, onların ortaklıkları göklerde midir? Yoksa onlara bir kitap verildi de, ondan bir belgeye mi 

dayanıyorlar? 
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Hayır, zalimler birbirlerini aldatmaktan baĢka bir vaatte bulunmuyorlar. 

41. Yok olmaması için gökleri ve yeri Allah tutar. Göklerin ve yerin sonu gelirse, O‟ndan baĢka kimse tutmaz. 

Allah, Ģefkatle muamele eder ve bağıĢlar.  

42. Eğer kendilerine bir uyarıcı gelecek olursa, ümmetlerin içinde en doğru yolda giden biri olacaklarına dair 

tüm güçleriyle Allah‟a yemin etmiĢlerdi. Onlara bir uyarıcı gelince, nefretle uzaklaĢmaktan baĢka birĢey 

yapmadılar.  

43. Yeryüzünde büyüklenerek ve kötü planlar kurarak... Oysa kötü tuzağa ancak tuzağı kuranlar düĢer. Onlar, 

öncekilere uygulanan kanundan baĢkasını mı bekliyorlar? Allah‟ın kanununda bir değiĢiklik bulamazsın. Allah‟ın 

kanununda bir sapma da bulamazsın. 

44. Yeryüzünde dolaĢmıyorlar mı? Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir baksınlar. Onlardan 

daha güçlüydüler. Allah‟ı göklerde ve yerde aciz bırakacak hiçbir Ģey yoktur. Çünkü O, her Ģeyi bilen ve güç 

yetirendir.  

45. Allah, insanları yaptıkları yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde ayaklarının üstünde bir tek canlı 

kalmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteler. Süreleri dolunca... Allah, kullarını elbette görmekte.  

36. YÂ SÎN SÛRESĠ 

(Mekke‟nin orta dönemlerinde indirilmiĢtir. Ġsmini ilk âyetteki iki harften almıĢtır: Yâ sîn. 83 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla.. 

1. Yâ sîn. 

2. Hikmet dolu Kur‟an‟a andolsun ki..  

3. Sen peygamberlerdensin.  

4. Dosdoğru bir yol üzerindesin..  

5. Güçlü ve merhametlinin indirmesidir. 

6. Ataları uyarılmadığı için gafil bir toplumu uyarman için. 

7. Çoğu için buyruk gerçekleĢmiĢtir, onlar iman etmezler.  

8. Biz, onların boyunlarına, çenelerine varan halkalar geçirdik. Onun için baĢları kalkıktır.  

9. Önlerine bir set, arkalarına da bir set çekerek onları bürüdük de artık göremezler. 

10. Onları uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar. 

11. Sen ancak, Kur‟an‟a uyan, görmediği halde Rahman‟dan korkan kimseyi uyarabilirsin. Onlara bağıĢlanmayı 

ve büyük bir mükafatı müjdele! 

12. ġüphesiz biz, ölüleri diriltiriz ve onların yaptıkları her iĢi ve bıraktıkları izleri yazarız. Her Ģeyi açık bir 

kumanda altında toplamıĢızdır! 

13. Kendilerine elçiler gelmiĢ olan belde halkının misalini anlat onlara.  

14. Hani onlara iki elçi göndermiĢtik de onları yalanlamıĢlardı. Bir üçüncüsü ile onları güçlendirmiĢtik. 
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-Biz, size gönderilen elçileriz, demiĢlerdi. 

15. -Siz de bizim gibi insandan baĢka bir Ģey değilsiniz, Rahman, hiç bir Ģey indirmemiĢtir. Siz sadece yalan 

söylüyorsunuz, diye cevap vermiĢlerdi. 

16. Elçiler ise :  

-Rabbi‟miz biliyor ki biz size gönderilen elçileriz, diye karĢılık verdiler.  

17. Bizim görevimiz apaçık duyurmaktan baĢka bir Ģey değildir. 

18. Onlar dediler ki: 

-Sizin yüzünüzden bize uğursuzluk geldi. Eğer bu iĢe bir son vermezseniz, sizi taĢa tutarız ve bizden acı bir 

azap dokunur size.  

19. -Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Sizi uyardık diye mi? Hayır, siz aĢırı giden bir toplumsunuz, dediler. 

20. ġehrin öbür ucundan koĢa koĢa bir adam geldi: 

-Ey halkım elçilere tabi olun, dedi.. 

21. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar, doğru yoldadırlar. 

22. Bana ne oluyor ki beni yaratana kulluk etmemeyim? Siz de O‟na döndürüleceksiniz. 

23. O‟ndan baĢkasını ilahlar edinir miyim? Rahman bana bir zarar istese, onların Ģefaati bana hiç bir yarar 

sağlamaz ve beni kurtaramazlar. 

24. Üstelik ben o zaman apaçık sapıklıkta olurum. 

25. ġüphesiz ben, Rabbi‟nize iman ettim, beni dinleyin!  

26. -Cennete gir, denildi. O da: 

-KeĢke kavmim bilseydi.  

27. Rabb‟imin beni bağıĢladığını ve beni ikrama layık kimselerden kıldığını ..  

28. Ondan sonra, kavminin üzerine gökten ordular indirmedik. Ġndirecek de değildik.  

29. Tek çığlıktan baĢka bir Ģey olmadı. O anda sönüverdiler.  

30. Yazıklar olsun o kullara! Ki, kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onunla sadece alay ederlerdi.  

31. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara bir daha geri dönemezler.  

32. Ve hepsi toplanıp huzurumuza çıkarılacaklardır. 

33. Onlara bir ibret de ölü topraktır. Biz, onu diriltip, ondan yedikleri ekin çıkarırız. 

34. Yine orada, hurma ve üzüm bahçeleri yetiĢtiririz. Aralarından da pınarlar fıĢkırtırız. 

35. Ürünlerinden ve yetiĢtirdiklerinden yesinler diye. Hâlâ Ģükretmiyorlar mı? 

36. Yeryüzünde biten Ģeylerden, kendi cinslerinden ve daha bilmedikleri Ģeylerden çift çift yaratan, yücedir, 

noksan vasıflardan uzaktır.  
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37. Gece de onlar için bir iĢarettir. Gündüzü ondan çekeriz. Karanlıklar içinde kalırlar. 

38. GüneĢ de karar kılacağı yere akıp gider. Bu, üstün, güçlü ve her Ģeyi bilenin takdiridir.  

39. Ay‟a da duraklar belirledik ki sonunda kuru bir hurma dalı gibi olur. 

40. Ne güneĢin aya yetiĢmesi mümkündür. Ne de gündüzün geceyi geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzerler. 

41. Soylarını dolu bir gemide taĢımamız da onlar için bir ayettir.  

42. Ve onlar için, daha baĢka taĢıtlar da yarattık. 

43. Eğer istersek onları suda boğarız. Onlara bir yardımcı da bulunmaz, kendi kendilerine de kurtulamazlar.  

44. Ancak bizden bir rahmet ve bir süreye kadar geçimlik verilmiĢ ola.  

45. Onlara: 

-Önünüzdeki ve arkanızdakinden sakının ki merhamet olunasınız, denildiği zaman... 

46. Ve onlara Rab‟lerinin ayetlerinden bir ayet geldiği zaman ancak, ondan yüz çevirenler oldular. 

47. Kendilerine: 

-Allah‟ın size verdiği rızıklardan infak edin, denildiği zaman; nankörlük edenler, iman edenlere; 

-Allah istese doyurabileceği kimseleri biz mi doyuracağız? Siz, ancak açık bir sapıklık içindesiniz, derler  

48. Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman yerine gelecek? derler. 

49. Onlar, tek bir çığlıktan baĢka bir Ģey beklemiyorlar. Birbirleriyle çekiĢip dururlarken onları yakalayacak. 

50. (O zaman) Ne bir vasiyet edebilirler ne de ailelerine geri dönebilirler 

51. Sur‟a üflenince, kabirlerinden kaldırılıp, Rab‟lerinin huzurunda sıralanacaklardır. 

52. -Eyvah bize, mezarımızdan bizi kim kaldırdı? Bu, Rahman‟ın tehdididir. Demek ki elçiler doğru söylemiĢ, 

derler. 

53. Yalnızca korkunç bir çığlık... Derhal onların hepsi huzurumuza gelmiĢ olacaklar. 

54. Ve o gün, hiç kimseye hiçbir Ģekilde haksızlık edilmeyecek ve ne yapmıĢsanız ancak onun karĢılığını 

göreceksiniz. 

55. O gün, cennet ehli eğlenceyle meĢguldür. 

56. Kendileri ve eĢleri gölgeliklerde, koltuklara yaslanmıĢlardır.  

57. Orada, onlar için meyveler vardır. Canlarının istediği her Ģey onlarındır. 

58. Merhametli Rab‟den sözlü selam vardır 

59. -ĠĢte günahkarlar! Bugün, ayrılın bakalım, ey günahkarlar! 

60-61 -Ey Adem oğulları! Size, Ģeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin apaçık düĢmanınızdır. Bana kulluk edin. 

Dosdoğru yol budur, diye buyurmamıĢ mıydım? 

62. O, sizden çoğu toplumları saptırmıĢtı. Hiç aklınızı kullanmadınız mı?  
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63. ĠĢte size vaat olunan Cehennem!  

64. Nankörlük etmiĢ olduğunuz için bugün girin oraya! 

65. Bugün, onların ağızlarını mühürleyeceğiz, bizimle elleri konuĢacak. Ayakları da yaptıklarına Ģahitlik 

edecektir.  

66. Dileseydik, gözlerini tamamen kör ederdik de yol bulmak için didinirlerdi, oysa nasıl görebilirler?  

67. Eğer dileseydik, kalıplarını değiĢtirirdik de ileri gitmeye de geri dönmeye de güçleri yetmezdi. 

68. Kime uzun ömür verirsek onu yaratıĢta tersine döndürürüz. Hiç akıllarını kullanmıyorlar mı? 

69. Ona Ģiir öğretmedik, ona yakıĢmaz da. Bu, yalnızca bir hatırlatma ve apaçık Kur‟an‟dır. 

70. Diri olanları uyarmak ve sözün nankörler aleyhinde gerçekleĢmesi içindir. 

71. Kendi elimizle yaparak, onlar için yarattığımız hayvanları ve ona sahip olduklarını görmüyorlar mı? 

72. O hayvanları onlara boyun eğdirdik, onlardan kimine biniyorlar kiminin de etini yiyorlar. 

73. O hayvanlarda, insanlar için daha baĢka faydalar ve içecekler vardır. Hâlâ Ģükretmiyorlar mı? 

74. Kendilerine yardımlarını umarak Allah‟tan baĢka ilahlar edindiler. 

75. Oysa onlara yardım edecek güçleri yoktur. Aksine onlar, bunları korumak için hazırlanmıĢ ordudurlar. 

76. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açıkladıklarını da elbette biliyoruz. 

77. Ġnsan kendisini bir damladan yarattığımızı görmüyor mu ki apaçık mücadeleci oluveriyor. 

78. Kendi yaratılıĢını unutup, bize örnek veriyor: 

-Bu çürümüĢ kemikleri kim diriltebilir? diyor. 

79. De ki: 

-Onları ilk defa meydana getiren diriltecek. O her türlü yaratmayı bilir.  

80. Sizin için yeĢil ağaçtan ateĢ çıkaran O‟dur. Nitekim siz onunla ateĢ yakıyorsunuz. 

81. Gökleri ve yeri yaratanın, onların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter. Çünkü O, her 

Ģeyi bilen mükemmel yaratıcıdır. 

82. Bir Ģey istediği zaman, O‟nun tek yaptığı sadece: 

-Ol! demekten ibarettir. O da hemen oluverir. 

83. Her Ģeyin mülkiyeti elinde olan benzersizdir. Hepiniz O‟na döndürüleceksiniz. 

37. SAFFAT SÛRESĠ 

(Mekke döneminin ortalarında indirilen bu sûre, ismini ilk ayetin ilk kelimesinden almaktadır. 82 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Andolsun sıra sıra dizilenlere.  

2. Alıkoyup... 
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3. Engelleyenlere... Ögüt dinleyenlere... 

4. Ġlahınız, sadece birdir! 

5. O, göklerin, yerin ve arasındakilerin  

Rabb‟idir. O, doğuların da Rabbidir. 

6. Biz, en yakın göğü yıldızlarla süsledik.  

7. Her inatçı Ģeytandan koruyarak.  

8. Onlar, yüce alemi iĢitemezler, her yandan kovulurlar.  

9. UzaklaĢtırılarak .. Onlar için devamlı bir ceza vardır. 

10. Ancak, tek bir söz kapan olursa, hemen onu delip geçen bir alev takip eder. 

11. ġimdi onlara sor: 

-YaratılıĢça onlar mı daha güçlü; yoksa bizim yarattıklarımız mı? Biz onları yapıĢkan bir çamurdan yarattık. 

12. Belki sen buna hayret ediyorsun, onlar da alay ediyorlar. 

13. Onlara öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar.  

14. Bir ayet gördükleri zaman onunla alay ediyorlar. 

15. -Bu, apaçık bir sihirden baĢka bir Ģey değil! diyorlar. 

16. Ölüp, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, biz yeniden diriltileceğiz?! 

Veya önceki atalarımız mı?!  

De ki: 

-Evet, hem de hor ve hakir olarak!  

19. Çünkü o, korkunç bir sesten ibarettir. O zaman derhal gözleri açılacaktır. 

20. -Eyvah bize, iĢte hesap günü!  

21. ĠĢte sizin yalanladığınız ayırt etme günü! 

22. -Toplayın, zalimlik edenleri, eĢlerini ve kulluk ettiklerini...  

23. Allah‟tan baĢkalarına... Onları cehennem yoluna iletin!  

24. Durdurun onları, çünkü hesaba çekilecekler... 

25. -Size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz? 

26. Hayır, onlar, bugün artık teslim olmuĢlardır. 

27. Birbirlerine dönüp sitem ederler, sorarlar. 

28. - Siz bize sağdan geliyordununuz, derler. 

29. Diğerleri de derler ki; 
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-Hayır, siz inanan kimseler değildiniz. 

30. -Bizim size karĢı bir yaptırım gücümüz de yoktu. Fakat siz, zaten azgın bir toplum idiniz. 

31. Artık Rabbimizin hakkımızdaki o sözü gerçekleĢti. Kesinlikle biz onu tadacağız.  

32. Evet sizi azdırdık, çünkü biz de azgın kimseler idik. 

33. Doğrusu onlar, o gün, azapta müĢterektirler. 

34. Biz, günahkârlara iĢte böyle yaparız. 

35. Çünkü onlar, kendilerine: 

-Allah‟tan baĢka ilah yoktur, denildiği zaman büyüklenirlerdi. 

36. -Bir mecnun Ģair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz? derlerdi. 

37. Hayır, O, gerçeği getirdi ve peygamberleri doğruladı. 

38. Siz ise, o acı veren azabı tadacaksınız. 

39. Ancak yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz.  

40. Ancak Allah‟ın ihlaslı kulları hariç. 

41. Onlar için bilinen rızıklar vardır.  

42. Meyveler ve onlar ikrama layık olanlardır. 

Nimet cennetlerinde.  

44. KarĢılıklı koltuklar üzerinde. 

45-46. Etraflarında berrak bir kaynaktan, içenlere lezzet veren kadehler dolaĢtırılır.  

47. O, ne baĢ ağrısı verir, ne de ondan sarhoĢ olurlar. 

48. Yanlarında da, gözelerini sadece kendisine çevirmiĢ, güzel gözlü eĢler. 

49. Sanki onlar, saklı bir yumurta... 

50. ĠĢte o zaman birbirlerine dönerek (dünyadaki hallerini) soracaklar:  

51. Onlardan biri: -Benim bir yakın arkadaĢım vardı, der. 

52. Bana derdi ki: 

-Sen gerçekten tasdik mi ediyorsun? 

53. Ölüp, toprak ve kemik olduktan sonra, biz hesap mı vereceğiz? 

54. -Ona ne olduğunu görüyor musunuz? der birisi. 

55. Bir de bakar ki onun ateĢin ortasında olduğunu görür. 

56. -Allah‟a yemin ederim ki, sen, neredeyse beni de mahvedecektin! der. 

57. Eğer Rabbi‟min nimeti olmasaydı, ben de hüsrana uğrayanlardan olacaktım. 



 233 

58. ġimdi, artık biz ölmeyeceğiz, değil mi?  

59. Ġlk ölümümüzden baĢka. Biz, azaba da çarptırılmayacağız. 

60. “ĠĢte bu, en büyük kurtuluĢtur.  

61. ÇalıĢanlar da bunun benzeri için çalıĢsınlar. 

62. Bu mu daha hayırlı nimet olarak yoksa, zakkum ağacı mı? 

63. Biz onu zalimler için bir fitne kıldık. 

64. O, cehennemin dibinden çıkan bir ağaçtır. 

65. Tomurcukları (ürünleri) sanki Ģeytanların baĢları gibidir. 

66. ĠĢte onlar, bundan yerler ve karınlarını onunla doldururlar. 

67. Sonra onlar için, bunun üzerine kaynar su vardır. 

68. Sonra da onların dönüĢü yine ateĢedir. 

69. Onlar, babalarını, atalarını sapık kimseler olarak bulmuĢlardı. 

70. Onların izinde koĢturmuĢlardı. 

71. Onlardan önce, daha evvel yetiĢmiĢ olanların çoğu da doğru yoldan sapmıĢtı. 

72. Ġçlerinden uyarıcılar gönderdik. 73. Uyarılanların sonu nasıl oldu bir bak! 

74. Allah‟ın arınan ihlaslı kullarının dıĢında... 75. Nuh, bize seslenmiĢti de biz, ona ne güzel karĢılık vermiĢtik.  

76. Onu ve ailesini, o büyük sıkıntıdan kurtarmıĢtık. 

77. Onun soyunu da devam ettirdik.  

78. Sonradan gelenler arasında namını yaĢattık.  

79. Alemler içinde Nuh‟a selam olsun! 

80. ĠĢte biz iyileri böyle ödüllendiririz.  

81. Çünkü O, mü‟min kullarımızdan idi. 

82. Diğerlerini ise suda boğmuĢtuk. 

83. ġüphesiz Ġbrahim de onun yolunda olanlardan idi. 

84. Hani O, Rabb‟ine teslimiyet içinde bir kalp ile gelmiĢti.  

85. Hani O, babasına ve kavmine demiĢti ki: 

-Siz, nelere kulluk ediyorsunuz? 

86. Allah‟tan baĢka uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?  

87. Evrenin sahibi hakkındaki düĢünceniz nedir? 

88. Ġbrahim yıldızlara bir göz attı... 
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89. Ve “ben rahatsızım.” dedi.  

90. Onu bırakıp gittiler. 

91. Ġbrahim, onların ilahlarıyla baĢ baĢa kaldı. 

-Yemez misiniz? dedi.  

92. Size ne oldu da konuĢmuyorsunuz? 

93. Sonra, üzerlerine yürüdü ve tüm kuvvetiyle vurdu.  

Bu sebeple hıĢımla onun yanına geldiler.  

Ġbrahim, onlara;  

-Yonttuğunuz Ģeylere mi kulluk ediyorsunuz? dedi.  

Sizi de yonttuklarınızı da yaratan Allah‟tır.  

-Onun için bir bina yapın, onu ateĢin içine atın! dediler.  

Ona tuzak kurmak istediler. Ama biz onları alçalttık.  

99. Ġbrahim dedi ki: 

-Ben, Rabbi‟me yöneliyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. 

100. Rabb‟im, bana iyilerden bir evlat bağıĢla.  

101. Biz de ona yumuĢak kalpli bir erkek çocuk müjdesi verdik. 

102. Çocuk, onunla çalıĢacak, yürüyecek bir yaĢa gelince, ona dedi ki; 

-Oğulcuğum, bak, rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Ne dersin? Oğlu; 

-Babacığım, sana emrolunanı yap! dedi. ĠnĢallah beni sabredenlerden bulacaksın!.  

103. Her ikisi de teslimiyet gösterip, Ġbrahim oğlunu alnı üzerine yatırdığı zaman... 

104. - Ey Ġbrahim! diye seslendik.  

105. Sen rüyanı gerçekleĢtirdin. Biz, iyileri böyle mükafatlandırırız. 

106. Bu, elbette apaçık bir imtihandı. 

107. Ona fidye olarak büyük bir kurbanlık koç vermiĢtik. 

108-109. Sonrakiler arasında onun için: 

-Ġbrahim‟e selam olsun! mirası bıraktık. 

110. ĠĢte iyileri böyle ödüllendiririz. 

111. Çünkü O, mü‟min kullarımızdan idi.  

112. O‟na salihlerden bir peygamber olacak Ġshak‟ı müjdeledik. 
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113. Onu da Ġshak‟ı da bereketlendirdik. Onların soyundan iyiler de, kendilerine gerçekten zulmedenler de 

vardır. 

114. Musa ve Harun‟a da lütuflarda bulunmuĢtuk. 

115. O ikisini ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtarmıĢtık. 

116. Onlara yardım etmiĢtik de onlar galip gelmiĢlerdi. 

117. O ikisine açıkça anlaĢılan kitabı vermiĢtik.  

118. Onlara dosdoğru yolu göstermiĢtik. 

119-120. Daha sonrakiler arasında onlar için: 

- Musa ve Harun‟a selam! mirası bıraktık. 

121. ĠĢte iyileri böyle ödüllendiririz.  

122. Çünkü ikisi de mü‟min kullarımızdan idi.  

123. Ġlyas da peygamberlerden idi.  

124. - Halkına Ģöyle demiĢti: Kokmuyor musunuz? 

125. Yaratıcıların en iyisini bırakıp Ba‟l‟e mi yalvarıyorsunuz? 

126. Sizin Rabbinizin de, daha önceki atalarınızın Rabbi de Allah‟tır. 

127. Onu yalanladılar, bu yüzden onlar, azaba hazır olmuĢlardır. 

128. Allah‟ın arınmıĢ kulları dıĢında. 

129-130. Ona, sonradan gelenler arasında: 

- Ġlyas‟a selam! mirası bıraktık. 

131. ĠĢte iyileri böyle ödüllendiririz.  

132. Çünkü O, mü‟min kullarımızdan idi.  

133. Lût da elbette peygamber idi. 

134. Onu ve ailesini tamamen kurtarmıĢtık. 

135. Sadece geride kalanlardan olan yaĢlı bir kadın dıĢında. 

136. Sonra da diğerlerini helak etmiĢtik (yerin dipine geçirmiĢtik). 

137-138. Siz de sabah akĢam onların üzerinden geçiyorsunuz da aklınızı kullanmıyor musunuz? 

139. Yunus Peygamber de, burada adı anılan peygamberlerden. “Yunus da peygamberlerden idi. 

140. Dolu bir gemiye binmiĢti. 

141. Kura çekmiĢler ve kaybedenlerden olmuĢtu. 

142. O, kınanmıĢ iken bir balık onu yuttu. 
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143. Eğer Allah‟ı tesbih edenlerden olmasaydı.  

144. Ġnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. 

145. Ama biz onu bitkin (hasta) olduğu halde bir yere çıkardık.  

146. Onun üzerine de geniĢ yapraklı bir ağaç bitirmiĢtik. 

147. Sonra da onu yüz bin kiĢiye veya daha fazlasına göndermiĢtik. 

148. Ona iman ettiler, biz de onlara bir süreye kadar geçimlik verdik. 

149. Onlara sor, kızlar Allah‟ın da, oğlanlar onların mı? 

150. Yoksa bizim melekleri diĢi olarak yarattığımıza mı Ģahitlik ettiler?  

151-152. Bak, onlar nasıl da uydurarak, “Allah‟ın oğlu oldu” diyorlar. Gerçekten onlar yalancıdırlar. 

153. (Güya) Allah, kızları erkeklere tercih etmiĢ. 

154. Size ne oluyor? Nasıl hüküm verebiliyorsunuz? 

155. Hiç düĢünmüyor musunuz? 

156. Yoksa sizin çok açık bir belgeniz mi var? 

157. Eğer doğru söylüyorsanız, haydi kitabınızı getirin. 

158. Allah ile cinler arasında bir soy bağı icat ettiler. Cinler de elbette hesaba çekilebileceklerini biliyorlar. 

159. Allah, onların vasıflandırdıkları Ģeylerden uzaktır. 

160. Allah‟ın ihlaslı kulları hariç (bir yana...) 

161. Siz ve kulluk ettikleriniz. 

162-163. Cehenneme atılacaklardan baĢka kimseyi yoldan çıkaramazsınız.  

164. Biz (meleklerin) her birimizin belli bir mevkisi vardır. 

165. Biz, elbette biz dizi dizi olanlarız.  

166. Ve yine biz, tesbih ediciler biziz.  

167. Onlar, Ģöyle diyorlardı: 

168. -Öncekilerden yanımızda bir zikir/kitap olsaydı 

169. Elbette Allah‟ın ihlaslı kulları olurduk. 

170. ġimdi ise O‟nu inkar ettiler. Ama bilecek onlar. 

171. Peygamber olarak gönderilmiĢ olan kullarımız hakkında hükmümüz verilmiĢtir. 

172. Onlara mutlaka yardım edilecektir.  

173. Bizim ordularımız galip gelecektir.  

174. Öyleyse bir süreye kadar onlardan yüz çevir. 



 237 

175. Onları gözle, onlar da gözleyecekler.  

176. Azabımızı mı acele istiyorlar?  

177. Azap, onların alanına inince, uyarılanların sabahı ne acıdır!  

178. Bir süreye kadar onlardan uzaklaĢ. 

179. Ve gözle, onlar da gözleyecekler.  

180. Gücün ve üstünlüğün sahibi olan Rabbin, onların nitelediklerinden yücedir (uzaktır). 

181. Selam elçilere!  

182. Hamd ise alemlerin Rabbi Allah‟adır. 

38. SÂD SÛRESĠ 

(Mekke döneminin 4-5. yıllarında indirilen süre, ilahi yol göstericiliğe insanoğlunun gereksinimini yoğun bir 

Ģekilde iĢlemektedir. Ġsmini ilk âyette geçen Sâd harfinden almıĢtır. 88 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın Adıyla .. 

1. Sâd. ġerefli/zikir sahibi olan Kur‟an‟a yemin olsun ki, 

2. Kafir olanlar kibir ve ayrılık içindedirler. 

3. Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik. Feryat ettiler ama kurtuluĢ/kaçıĢ vakti geçmiĢti. 

4. Aralarından bir uyarıcının gelmesine ĢaĢırdılar. Kafirler dedi ki: 

-Bu, yalancı bir sihirbaz! 

5. Ġlahları tek bir ilah mı yaptı? Bu, hayret edilecek bir Ģeydir.  

6. Onların ileri gelenleri:  

-Yürüyün, ilahlarınıza bağlılıkta sebat gösterin, sizden istenen Ģey budur diye yola çıktılar.  

7. Bunu diğer dinlerde de iĢitmedik, bu sadece bir uydurmadır! 

8. Kur‟an, aramızdan ona mı indirilmiĢ? 

Hayır, onlar zikrimden Ģüphe ediyorlar. Çünkü henüz azabımı tatmadılar!  

9. Yoksa güçlü ve bol bol veren Rabbi‟nin rahmet hazineleri onların yanında mı?  

10. Yoksa, göklerin, yerin ve arasındakilerin hakimiyeti onlara mı ait? Öyleyse sebeplerle (bir imkan ve güç 

bularak göğe) yükselsinler.  

11. DeğiĢik gruplardan meydana gelmiĢ ordu, iĢte Ģurada bozguna uğratılacaktır. 

12. Onlardan önce Nuh, Âd ve piramit sahibi Firavun kavmi de yalanlamıĢtı. 

13. Semud ve Lut‟un kavmi de... Eyke halkı da, iĢte onlar da birer grup idiler! 

14. Hemen hepsi de elçileri yalanladılar da azabımı hak ettiler.  

15. Bir an bile gecikmesi olmayan tek bir korkunç sesten baĢka bir Ģey beklemiyorlar. 
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16. Ve diyorlardı ki: 

-Rabb‟imiz, bize düĢeni hesap gününden önce acele ver!.. 

17. Onların söylediklerine sabırlı ol ve bize yönelmiĢ olan güçlü kulumuz Davud‟u hatırla!  

18. Biz, dağları ona boyun eğdirmiĢtik. AkĢam sabah onunla tesbih ederlerdi.  

19. Bütün kuĢları da... Hepsi de ona hizmet ediyorlardı. 

20. Onun iktidarını güçlendirmiĢ, ona hikmet ve açık sözlülük vermiĢtik.  

21. Sana o davacıların haberi gelmedi mi? Hani duvara tırmanmıĢlar.  

22. Davud‟un yanına girmiĢlerdi. Davut da onlardan korkmuĢtu. 

-Korkma, dediler. Birbirinin hakkını yemiĢ iki davacıyız. Aramızda hakkıyla hüküm ver. Hak‟tan ayrılma. Bize 

orta yolu buldur.  

23. -Bu benim kardeĢimdir, O‟nun doksan dokuz koyunu, benim ise tek bir koyunum var. “Onu da bana ver” 

dedi ve konuĢmada bana üstün geldi.  

24. Davut: 

-Koyununu kendi koyunları arasına katmak istemekle sana haksızlık etmiĢ. Zaten ortakların çoğu, birbirinin 

hakkına tecavüz eder. Ancak iman eden ve doğruları yapanlar hariç... Bunlarda ne kadar az! 

Davut, kendisini imtihan ettiğimizi anlamıĢ ve Rabbi‟nden bağıĢlanma dileyerek secdeye kapanmıĢ ve O‟na 

yönelmiĢti. 

25. ĠĢte böylece biz onu bağıĢlamıĢtık. Katımızda onun için bir yakınlık ve güzel bir gelecek hazırlamıĢtık. 

26. -Ey Davud, seni yeryüzünde bir halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hüküm ver. Keyfine tabi 

olma, yoksa seni Allah‟ın yolundan saptırır. Allah‟ın yolundan sapanlara ise hesap gününü unuttukları için 

Ģiddetli bir azap vardır.  

27. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boĢ yere yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. AteĢe atılacak 

inkarcıların vay haline...  

28. Yoksa, iman edip, doğruları yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutacağız? Yoksa, 

korunanları, günahkarlar denk mi tutacağız? 

29. Akıl sahiplerinin, ayetlerini düĢünmeleri ve öğüt almaları için sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır . 

30. Davud‟a Süleyman‟ı bağıĢlamıĢtık. O, ne güzel bir kuldu. O, Allah‟a yönelen biriydi.  

31. Bir akĢam üzeri ona safkan koĢu atları sunulmuĢtu.  

32. O da Ģöyle demiĢti: 

-Ben, malı, Rabbimin zikrine vesile olduğu için seviyorum. Sonunda atlar toz perdesinin arkasında 

kaybolmuĢtu. 

33. Onları bana getirin, demiĢ, getirilince de ayaklarını ve boyunlarını okĢamıĢtı. 
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34. Süleyman‟ı bir imtihana tâbi tutmuĢtuk. Tahtının üzerinde ceset haline getirmiĢtik. Sonra da eski haline 

dönmüĢtü. 

35. -Rabbim, beni bağıĢla ve bana, benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver. Bol bol 

bağıĢta bulunan Ģüphesiz sensin!  

36. Rüzgarı ona boyun eğdirmiĢtik. Emri ile dilediği yere yumuĢak bir Ģekilde eserdi.  

37. Her biri yapıcı ve dalgıç olan Ģeytanları...  

38. Zincire vurulmuĢ diğerlerini de...  

39. Bu, bizim hesapsız bağıĢımızdır. Ġster ver, ister tut.  

40. ġüphesiz onun, bizim katımızda bir yakınlığı ve iyi bir geleceği vardır. 

41. Kulumuz Eyyub‟u da an. Hani Rabbine: “ġeytan bana bir yorgunluk ve azap verdi. diye seslenmiĢti. 

42. -Ayağınla yere vur. ĠĢte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su! demiĢtik. 

43. Ona ailesini de bağıĢlamıĢtık. Onlarla birlikte bizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine de bir öğüt 

olması için bir mislini daha bağıĢlamıĢtık. 

44. -Eline bir demet sap alıp, onunlar vur, yeminini bozma! Biz onu sabırlı bulduk. O, Allah‟a yönelen ne güzel 

bir kuldu! 

45. Güç (aksiyon) ve basiret (fikir) sahibi kullarımız Ġbrahim, Ġshak ve Yakub‟u da hatırla. 

46. Biz onları gerçek yurdu düĢünen, tam olarak arınmıĢ, ihlaslı kimseler kılmıĢtık. 

47. Çünkü onlar, katımızda seçilmiĢ ve hayırlı kimselerden idiler. 

48. Ġsamil‟i, Elyasa‟yı ve Zülkifl‟i de hatırla. Hepsi de hayırlı kimselerden idiler. 

49. Bu bir hatırlatmadır. Allah korkanlar için elbette güzel bir gelecek vardır. 

50. Kapıları kendilerine açılmıĢ Adn Cennetleri... 

51. Orada koltuklarına kurulmuĢlar bir çok meyve ve içecek isterler. 

52. Yanlarında da gözlerini kendilerine dikmiĢ onlara denk güzeller vardır.  

53. Bu, hesap günü size vaat olunanlardır.  

54. ĠĢte bu hiç tükenmeyecek rızıklarımızdır.  

55. ĠĢte Ģu da azgınlar için kötü bir gelecek... 

56. Cehennem! Oraya atılacaklar. Ne kötü daraltılmıĢtır. 

57. ĠĢte bu azap! tatsınlar onu, kaynar su ve irin!  

58. Ve buna benzer baĢka cinsten azap... 

59. -Bu, sizinle birlikte girecek bir grup, rahat yüzü görmeyecekler çünkü ateĢe atılacaklar.  

60. Orada, birbirleriyle tartıĢacaklar, kendilerinin cehennemlik olmalarına sebep olan kimselere lanetler 

yağdıracaklar. 
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-Hayır, siz rahat yüzü görmeyin. Onu siz bizim önümüze getirdiniz derler. Ne kötü karar. 

61. -Rabb‟imiz, derler. Bunu kim bizim önümüze getirdiyse, onun azabını ateĢte kat kat artır.  

62. -Bize ne oldu da kötü saydığımız adamları burada göremiyoruz? derler.  

63. Onlarla alay ederdik. Yoksa Ģimdi gözler mi onları görmek istemiyor?  

64. ĠĢte cehennem ehlinin tartıĢmaları böyle gerçekleĢecektir.  

65. De ki: 

-Ben sadece bir uyarıcıyım! Tek ve kahredici olan Allah‟tan baĢka bir ilah yoktur.  

66. O, göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabb‟i, güç ve bağıĢ sahibidir.  

67. De ki: 

-O, büyük bir mesajdır.  

68. Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz. 

69. Benim yüce alem (mele-i âla) hakkında hiç bir bilgim yoktur.  

Bana, apaçık bir uyarıcı olmamdan baĢka bir Ģey vahyolunmuyor.  

Rabbin meleklere: 

-Ben, çamurdan bir insan yaratacağım, demiĢti. 

72. Onu düzenlediğim ve ona can verdiğim zaman hemen onun için secdeye kapanın. 

73. Meleklerin hepsi topluca secde etmiĢti. 

74. Ġblis müstesna. O, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.  

75. Allah: 

-Ey Ġblis, seni, elimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan nedir? dedi. Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa 

yücelerden misin? 

76. -Ben, ondan hayırlıyım, dedi. Beni ateĢten, onu çamurdan yarattın. 

77. -Oradan çık, dedi. Sen artık kovulmuĢ birisin.  

78. Lanetim hesap gününe kadar senin üzerinedir.  

79. -Rabbim, dedi. Tekrar dirilecekleri güne kadar bana süre tanı. 

-Sen, süre verilenlerdensin, dedi.  

81. Hem de belli bir vakte kadar... 

82. -Senin Ģerefin için yemin ederim ki, onların hepsini azdıracağım! dedi.  

83. Ancak onlardan arınmıĢ kulların hariç. 

84. -Gerçek Ģu ki dedi. Ben hakkı söylüyorum. 
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85. Cehennemi tamamen senden olanlar ve sana uyanlarla dolduracağım.. 

86. De ki: 

-Ben sizden bir ücret istemiyorum. Kendiliğimden bir Ģey de uydurmuyorum  

87. Bu (Kur‟an) ancak, alemler için bir hatırlatmadır.  

88. Onun haberini bir süre sonra öğreneceksiniz. 

39. ZÜMER SÛRESĠ 

(Mekke döneminin ortalarında indirilen bu sûre adını 71. ve 73. ayetlerinde geçen Zümerâ (Tekili Zümer) 

kelimesinden alır. Zümer, topluluk demektir. Sûre 75 ayetten oluĢmaktadır.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Kitabın indirilmesi, güç ve hüküm sahibi Allah‟tandır.  

2. Biz, sana kitabı hak olarak indirdik. Öyleyse, dini ona tahsis ederek Allah‟a kulluk et!  

3. Bil ki halis din Allah‟ındır. Ondan baĢka veliler edinenler: 

-Biz bunlara, bizi Allah‟a yaklaĢtırmalarından baĢka bir sebeple kulluk etmiyoruz derler. Allah, anlaĢmazlığa 

düĢtükleri konuda aralarında hükmü verecektir. ġu kadar var ki Allah; yalancı, inkarcı kimseye yol göstermez. 

4. Eğer Allah bir oğul edinmek isteseydi, yarattıkları içinden dilediğini seçerdi. O bundan münezzehtir. O, 

tek ve yegane otorite sahibi Allah‟tır. 

5. O, gökleri ve yeri hakkıyla yaratmıĢtır. Geceyi gündüze örter, gündüzü de geceye örter, güneĢe ve aya da 

boyun eğdirmiĢtir. Hepsi de belli bir süre için akar/döner. Bilin ki O, güçlüdür, bağıĢlayıcıdır. 

6. Sizi tek bir candan yaratmıĢtır. Sonra ondan da eĢini meydana getirmiĢ ve size sekiz eĢ hayvan 

indirmiĢtir. Sizi analarınızın karnında, üç karanlık içinde bir yaratıĢtan diğer bir yaratıĢa geçerek 

yaratmıĢtır. 

ĠĢte, sizin Rabbiniz olan ve mülk de kendisinin olan Allah budur. Ondan baĢka ilah yoktur. O halde nasıl yüz 

çeviriyorsunuz?  

7-8. Eğer nankörlük ederseniz, Allah‟ın size ihtiyacı yoktur. Ama kullarının nankörlüğüne razı olmaz. Eğer 

Ģükrederseniz, sizin için ondan hoĢnut kalır. Hiç bir günahkar bir baĢkasının günahını yüklenmez. Sonra 

Rabb‟inizedir dönüĢünüz... Elbette size yaptıklarınızı haber verecektir. O, kalplerin özünü bilendir.  

Ġnsana bir zarar dokununca, Rabbine yönelerek, ona dua eder. Sonra, kendisinden bir nimet ile değiĢtirince, 

daha önce ona dua ettiğini unutur da Allah‟a ortaklar koĢar, onun yolundan saptırsın diye... De ki: 

-Ġnkarınla biraz yaĢa, kuĢkusuz sen ateĢ ehlindensin!  

9. Yoksa gece saatlerini secde ederek ve kıyama durarak, itaatle geçiren, ahiretten çekinip, Rabb‟inin 

rahmetini uman mı? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? de! Ancak sağduyu sahipleri düĢünüp öğüt alır. 

10. De ki: 
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-Ey iman eden kullarım! Rabbinizden sakının! Ġyi kimseler için bu dünyada iyilik vardır. Allah‟ın arzı geniĢtir. 

Ancak sabredenlere, hesaba sığmayan ödüller verilecektir.  

11. De ki: 

-Ben, dini Allah‟a tahsis ederek ona kulluk etmekle emrolundum.  

12. Teslim olanların da ilki olmakla emrolundum.  

13. De ki: 

-Eğer Rabbime karĢı gelirsem, elbette ben büyük bir günün azabından korkarım!  

14. Dinimi kendisine tahsis ederek Allah‟a kulluk ederim! de.  

15. Siz de, ondan baĢka dilediğinize kulluk edin. De ki: 

-Hüsrana uğrayacaklar, kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana uğratanlardır. Dikkat edin, 

apaçık hüsran iĢte budur!  

16. Onların üstlerinden ateĢten tabakalar, altlarından da tabakalar vardır. Allah, kullarını iĢte bununla 

korkutuyor. Ey kullarım! Benden korkun!  

17. Tağut‟a kulluktan uzak duran ve Allah‟a yönelenler, müjde onlara! Müjde ver onlara... 

18. Onlar, sözü dinleyip en güzeline uyarlar. Onlar, Allah‟ın kendilerine doğru yolu gösterdiği kimselerdir. 

Onlar, sağduyu sahibi olanlar onlardır.  

19. Hakkında azap verilen kimseyi sen mi ateĢten kurtaracaksın?  

20. Oysa, Rab‟lerinden korkanlar için (altlarından ırmaklar akan) üst üste bina edilmiĢ köĢkler vardır. Bu, 

Allah‟ın vaadidir. Allah, vaadinden dönmez.  

21. Allah‟ın gökten su indirip, onu yeraltında kaynaklara akıttığını, onunla da çeĢitli renklerde bitkiler 

çıkardığını görmüyor musun? 

Sonra bu bitkiler kuruyor. Sen onu sararmıĢ görürsün. Sonra da onu çerçöp haline getiriyor. ĠĢte bunda akıl 

sahipleri için bir ibret vardır.  

22. Allah‟ın, gönlünü Ġslam‟a açtığı kimse, Rabbi‟nden bir aydınlık(yol) üzerinde değil midir? Allah‟ın 

uyarılarına karĢı kalpleri katı olanlara yazıklar olsun! ĠĢte onlar, apaçık bir dalalettedirler. 

23. Allah, sözün en güzelini, birbirine benzeterek bir kitap halinde indirmiĢtir. Rab‟lerinden korkanların 

ondan tüyleri ürperir. Sonra Allah‟ın uyarısına derileri ve kalpleri yumuĢar. ĠĢte bu Allah‟ın rehberidir. 

Onunla dilediğine yol gösterir. Allah, kimi de sapıklıkta bırakırsa, onun da bir rehberi yoktur. 

24. Kıyamet günü, yüzünü kötü azaptan koruyan kimse mi; “KazanmıĢ olduklarınızın azabını tadın!” denilen 

zalimler mi? 

25. Onlardan öncekiler de yalanlamıĢlardı da hiç farkında olmadıkları bir yerden azap onlara geliverdi. 

26. Allah, onlara dünya hayatında da rezilliği tattırdı. Ahirette de daha büyük azap vardır. Eğer bilselerdi...  

27. Biz bu Kur‟an‟da, insanlar için, düĢünsünler diye her türlü misali verdik. 
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28. Korunsunlar diye, hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir okuyuĢla. 

29. Allah, birbiriyle geçinemeyen bir çok ortağa bağlı olan bir adamla, yalnız bir kiĢiye teslim olmuĢ bir adamı 

örnek olarak vermiĢtir. Bu ikisinin durumu eĢit midir? 

Hamd, Allah‟a mahsustur, fakat onların çoğu bilmezler.  

30. Elbet sen de öleceksin, onlar da ölecekler.  

31. Sonra siz kıyamet günü Rabbiniz'in huzurunda mahkeme olunacaksınız.  

32. Allah hakkında yalan söyleyen ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim vardır? 

Cehennemde kafirler için yer mi yok? 

33. Doğru‟yu getiren ve onu tasdik edenler ise, iĢte onlar korunanlardır.  

34. Onlara, Rab‟leri katında istedikleri Ģeyler vardır. Bu, iyi davrananların ödülüdür. 

35. Bu, onların yaptıklarının en kötüsünü bağıĢlaması ve onların ödüllerini yaptıklarının en iyisiyle vermesi 

içindir.  

36. Allah kuluna yetmez mi? Onlar seni Allah‟tan baĢkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, 

ona yol gösterecek kimse yoktur.  

37. Allah kime de yol gösterirse, onu da saptıracak yoktur. Allah güçlü ve intikam sahibi değil midir?  

38. Onlara: 

-Gökler ve yeri kim yarattı? Diye sorsan; 

-Allah, diyeceklerdir, De ki: 

-Allah‟tan baĢka dua ettiklerinizi gördünüz mü, Allah bana bir zarar vermek istese onlar, onun zararını 

giderebilir mi? Ya da bana bir rahmet dilese, onlar, onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki: 

-Allah bana yeter. Bağlananlar yalnız ona bağlansınlar. 

39. De ki: 

-Ey halkım, bildiğiniz gibi yapın, ben de yapacağım, ilerde bileceksiniz.  

40. Kime rezil edici bir azabın geleceğini, kalıcı azabın kimin üzerine ineceğini... 

41. Biz, kitabı sana insanlar için “hak” olarak indirdik. O halde onu kim rehber edinirse kendisi için edinir. Kim 

de dalalette kalırsa, ancak kendi aleyhine kalır. Sen onlara vekil değilsin.  

42. Allah ölüm vakti gelenlerin ve gelmeyenlerin canlarını alır. Ölümüne hüküm verilenlerinkini tutar, 

diğerlerini belirlenmiĢ bir süreye kadar salıverir. ĠĢte bunda, düĢünen bir toplum için iĢaretler vardır. 

43. Yoksa onlar Allah‟tan baĢka Ģefaatçiler mi edindiler? De ki : 

Onlar hiç bir Ģeye sahip değillerse ve akıllarını da kullanmıyorlarsa da mı? 

44. De ki: 

ġefaatin hepsi Allah‟ındır. Göklerin ve yerin hakimiyeti O‟na aittir. Bir zaman sonra O‟na döndürüleceksiniz.  
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45. Allah‟ın adı tek olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanların kalpleri nefretle çarpar. Ondan baĢkaları 

anılınca hemen neĢelenirler.  

46. De ki:  

Ey gökleri ve yeri yaratan, görülmeyeni ve görüleni bilen Allahım, hakkında anlaĢmazlığa düĢtükleri 

hususlarda kulların arasında hüküm verecek sensin.  

47. Yeryüzünde bulunan Ģeylerin hepsi ve bir katı daha o zalimlerin olsaydı, kıyamet günü, azabın en 

kötüsünden kurtulmak için onu fidye olarak verirlerdi. Zira onlar için Allah‟tan hiç hesap etmedikleri bir azap 

ortaya çıkmıĢtır.  

48. Onların kazandıkları kötülükler ortaya çıkmıĢ ve alay ettikleri Ģey çepeçevre kuĢatmıĢtır.  

49. Ġnsana bir zarar dokundu mu hemen bize dua eder. Onu bizden bir rahmet ile değiĢtirdiğimiz zaman da: 

-Bu bana, bilgim dolayısıyla verilmiĢtir der. Oysa o bir imtihandır. Fakat çokları bilmez.  

50. Kendilerinden öncekilere de böyle söylemiĢti. Fakat kazandıkları kendilerine fayda sağlamamıĢtı.  

51. Kazandıklarının azabı kötülükleri onlara isabet etmiĢti. ĠĢte bunlardan zalim olanlara da kazandıklarının 

kötülükleri isabet edecek ve onlar da kaçamayacaklardır. 

52. Bilmiyorlar mı ki Allah, rızkı yayar dilediğine ve takdir eder. Ġman eden bir toplum için iĢte bunda 

belgeler23 vardır.  

53. De ki:  

-Ey kendilerine karĢı günah iĢlemekte aĢırı giden kullarım, Allah‟ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü 

Allah, bütün günahları bağıĢlayıcıdır. O, çok bağıĢlayıcı ve merhametlidir. 

54. Azap size gelmeden önce, Rabbinize yönelin ve O‟na teslim olun ki sonra hiç bir yardım göremezsiniz.  

55. Azap size, farkında olmadığınız bir anda ansızın gelmeden önce Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun.  

56. KiĢinin: 

Allah‟a karĢı iĢlediğim kusurlardan ve aldatılanlardan olduğum için bana yazıklar olsun demesinden önce... 

57. Veya keĢke Allah bana doğru yolu gösterseydi de korunanlardan olsaydım demesi...  

58. Veya azabı görünce keĢke bir kere daha hak verilse de iyilerden olsam, demesi... 

59. -Hayır, sana ayetlerim gelmiĢti de sen onları yalanlamıĢ, büyüklük taslamıĢ ve kafirlerden olmuĢtun. 

60. Kıyamet günü, Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Büyüklenenlere 

cehennemde yer mi yok?  

61. Allah, korunanları baĢarıları sebebiyle kurtaracaktır. Onlara kötülük dokunmayacak ve onlar 

üzülmeyecekler.  

62. Allah, herĢeyin yaratıcısıdır ve O her Ģeyin gözeticisidir.  

63. Göklerin ve yerin anahtarları Onundur. Allah‟ın ayetlerini tanımayanlar, iĢte onlar, hüsrana uğrayacaklar, 

onlardır.  
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64. De ki: 

-Allah‟tan baĢkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz ey cahiller?! 

65. Sana ve senden öncekilere: 

-Eğer Ģirk koĢarsan yaptıkların boĢa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun, diye vahyolunmuĢtur.  

66. Öyleyse, kulluğunu yalnızca Allah‟a yap ve Ģükredenlerden ol! 

67. Allah‟ı hakkıyla takdir edemediler. Yer tamamen onun avucundadır, kıyamet günü gökleri de sağ eliyle 

dürülmüĢ olacaktır. O, koĢtukları Ģirklerden uzak ve çok yücedir.  

68. Sûr‟a üflenmiĢ, Allah‟ın diledikleri dıĢında yerde ve göklerde kim varsa baygın düĢmüĢtür/ölmüĢtür. 

Sonra ona tekrar üflendiği zaman onlar ayağa kalkar ve bakıp dururlar. 

69. Yeryüzü Rabb‟inin aydınlatması ile aydınlanmıĢ, kitap ortaya konmuĢ, peygamberler ve Ģahitler 

getirilmiĢtir. Kimseye haksızlık edilmeden aralarında hak ile hüküm verilmiĢtir.  

70. Herkese, çalıĢtığının karĢılığı ödenmiĢtir. Onların ne yaptıklarını, en iyi bilen O‟dur.  

71. Ġnkarcılar bölük bölük cehenneme sevkedilmiĢtir. Oraya geldikleri zaman kapıları açılmıĢ ve oranın 

bekçileri onlara: 

-Ġçinizden size, Allah‟ın ayetlerini okuyan ve sizi bu güne kavuĢmak ile uyaran elçiler gelmedi mi? demiĢ, onlar 

da: 

-Evet, geldi, demiĢlerdir. Fakat, artık inkarcılara verilen azap sözü yerini bulmuĢtur.  

72. Onlara: 

-Ġçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri! Büyüklenenler için ne kötü bir yurt, denir. 

73. Rab‟lerinden sakınan kimseler bölük bölük cennete sevkedilmiĢtir. Oraya geldiklerinde kapılar açılmıĢ ve 

onun bekçileri: 

-Selam size, hoĢ geldiniz, ebedi kalmak üzere girin oraya! demiĢ 

74. Onlar da Ģöyle karĢılık vermiĢlerdir: 

Bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten dilediğimiz yere yerleĢtirilen, dünyaya mirasçı yapan Allah‟a 

hamdolsun! ÇalıĢanların ödülü ne güzeldir!  

75. Orada meleklerin ArĢın etrafında Rablerini hamd edip tesbih ederek döndüklerini görürsün. Aralarında 

hak ile hüküm verilmiĢ ve: 

-Hamd, alemlerin Rabbi Allah‟a mahsustur, denilmiĢtir. 

40. MÜ‟MĠN SÛRESĠ 

(Adını, 28-45. ayetlerde geçen Firavun ailesinden olup mü‟min olan kiĢinin kıssasından alır. Ayetlerinin çoğu 

Mekke döneminin sonlarında inmiĢtir. sûrenin bir adı da Ğafir‟dir. Ğafir, Allah‟ın sıfatlarından biri olup “çok 

bağıĢlayan, anlamına gelir. 85 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın Adıyla.. 
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1. Hâ mîm  

2. Kitabın indirilmesi güçlü ve alim Allah‟tandır. 

3. Günahları bağıĢlayan, tevbeleri kabul eden, azabı Ģiddetli ve bol lütuf sahibidir. Ondan baĢka ilah yoktur, 

dönüĢ O‟nadır. 

4. Allah‟ın ayetleri hakkında kafirlerden baĢkası tartıĢmaz. Onların Ģehirler arasında dolaĢması sakın seni 

aldatmasın. 

5. Onlardan önce Nuh Kavmi ve onlardan sonra da peygamberlerine karĢı gelen her toplum yalanlamıĢ, 

peygamberlerini yakalamak ve hakkı ortadan kaldırmak için batılın mücadelesini vermiĢti. Ama ben, onları 

yakalamıĢtım. Cezalandırmam nasıldı?  

6. Rabbinin, kafirler aleyhindeki “onlar ateĢ ehlidir.” hükmü iĢte böyle gerçekleĢmiĢtir.  

7. ArĢı taĢıyanlar ve onun etrafında Rablerine hamd ederek tesbih edenler, ona iman edenler, müminler için 

de mağfiret dilerler: 

-Rabbimiz, rahmet ve ilmin her Ģeyi kuĢatmıĢtır. Tevbe eden ve yoluna uyanları bağıĢla ve onları cehennem 

ateĢinden koru! 

8. -Rabbimiz, onları ve atalarından, eĢlerinden ve soylarından iyi olanları kendilerine söz verdiğin Adn 

cennetlerine girdir. ġüphesiz sen, aziz ve hakim sensin!  

9. Onları kötülüklerden koru, kimi kötülüklerden korursan, o gün de ona merhamet etmiĢ olursun. ĠĢte en 

büyük kurtuluĢ budur.  

10. Küfredenlere Ģöyle seslenilir: 

Allah‟ın size kızgınlığı, sizin kendinize karĢı kızgınlığınızdan daha büyüktür. Zira imana çağrılıyordunuz, ama 

siz inkar ediyordunuz. 

11. -Rabbimiz, dediler. Bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. Günahlarımızı itiraf ediyoruz. Çıkmak için 

bir yol var mı? 

12. ĠĢte bu, dünyada iken yalnızca Allah‟a çağrıldığında inkar etmeniz, O‟na ortak koĢulduğunda ise iman 

etmeniz sebebiyledir. Oysa, hakimiyet, yüce ve büyük olan Allah‟ındır. 

13. Size belgelerini göstermek için gökten size rızık indiren O‟dur. Ama hakka yönelenden baĢkası düĢünmez.  

14. Kafirlerin hoĢuna gitmese de dini/hayat düzenini Allah‟a özgü kılarak yalnızca Ona dua edin.  

15. O, dereceleri yüksek olan ve ArĢ‟ın sahibidir. Emrindeki vahyi, kullarından dilediğine indirir.BuluĢma 

gününü hatırlatmak için...  

16. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onlardan hiç bir Ģey Allah‟a gizli kalmaz. O gün egemenlik kimindir? 

-Kahhar olan tek Allah‟ın!  

17. O gün her kiĢi, kendi kazandıklarıyla cezalandırılır. O gün haksızlık, zulüm yoktur. ġüphesiz Allah, çok 

hızlı hesap görür. 
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18. Onları, iyice yaklaĢan, korkudan yüreklerin ağza geldiği, gün ile uyar. Zalimler için bir koruyucu ve sözü 

dinlenen bir Ģefaatçi de yoktur.  

19. Allah, gözlerin hainliğini ve kalblerin gizlediğini bilir. 

20. Allah, hak ile hükmeder. Ondan baĢka yalvardıkları ise hiç bir Ģeye hükmedemezler. Allah, iĢiten, gören 

O‟dur. 

21. Yeryüzünde dolaĢmıyorlar mı? Kendilerinden öncekilerin akibetinin nasıl olduğuna baksınlar. Nitekim 

onlar, bunlardan daha güçlü ve yeryüzünde daha etkili idiler. Ama Allah, onları günahları sebebiyle 

yakalamıĢtı da onları Allah‟tan koruyacak birisi yoktu. 

22. ĠĢte bu, onlara peygamberlerin belgeler getirmesine rağmen, onların kabul etmemelerindendir. Bunun için 

Allah onları cezalandırmıĢtır/yakalamıĢtır. ġüphesiz o güçlü ve Ģiddetle cezalandırandır.  

23. Musa‟yı mucizelerimiz ve apaçık belgelerle göndermiĢtik.  

24. Firavun‟a, Haman‟a ve Karun‟a... Hemen: 

-Yalancı bir sihirbaz! demiĢlerdi  

25. Onlara kendi katımızdan gerçeği getirdiği halde: 

-Onunla birlikte iman edenlerin oğullarını öldürüp, kadınlarını sağ bırakın, demiĢlerdi. Oysa kafirlerin tuzağı 

ancak boĢa gitmeye mahkumdur. 

26. Firavun: 

-Bırakın beni, Musa‟yı öldüreyim. O, Rabbine yalvarıp dursun. Ben, onun dininizi değiĢtirmesinden ya da 

yeryüzünde bozgunculuğu yaymasından korkuyorum, dedi. 

27. Musa: 

-Ben, hesap gününe inanmayan, her büyüklük taslayandan Rabbiniz ve Rabbim olan Allah‟a sığındım, dedi. 

28. Firavun ailesinden, imanını gizleyen bir adam dedi ki: 

-Rabbim Allah‟tır, dedi diye bir adamı öldürecek misiniz? Size Rabbinizden belgeler getirmiĢ. Eğer 

yalancıysa, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğruysa, sizi tehdit ettiği Ģeylerden bir kısmı baĢınıza gelebilir. 

Allah, saçmalayan yalancılara asla yol göstermez. 

29. -Ey halkım, bugün, yeryüzünde güçlü bir iktidarınız var. Ama, bize Allah‟tan azap gelirse, bize yardım 

edecek kimdir? Firavun: 

-Ben size kendi görüĢümden baĢka bir Ģey göstermiyorum, ben size sadece doğru yolu gösteriyorum, dedi. 

30-31. Ġman eden kimse Ģöyle dedi: 

-Ey halkım! Ben, Nuh, Âd, Semûd kavminin ve ondan sonraki toplumların baĢına geldiği gibi bir Azap Günü‟nün 

baĢınıza gelmesinden korkuyorum. Oysa Allah, kullarına zulmetmek istemez. 

32. -Ey halkım, ben sizin için feryat gününden korkuyorum.  
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33. O gün arkanızı döner, kaçarsınız. Fakat, sizi Allah‟tan koruyacak hiç bir Ģey yoktur. Allah kimi sapıklıkta 

bırakırsa, onun bir kılavuzu yoktur.  

34. Daha önce de size Yusuf, açık belgelerle gelmiĢti. Fakat siz, onun getirdiklerinden hep Ģüphe edip 

durdunuz. Sonunda o öldüğü zaman: 

Allah, ondan sonra bir peygamber göndermeyecektir, dediniz. Allah, haddi aĢan (saçmalayan) Ģüpheciyi iĢte 

böyle dalalette bırakır. 

35. Bu kimseler, Allah‟ın ayetleri hakkında, kendilerine gelen bir delil olmadığı halde tartıĢır dururlar. Bu, 

Allah katında da, iman edenlerin yanında da büyük kızgınlık sebebidir. Allah, büyüklük taslayan her zorbanın 

kalbini iĢte böyle mühürler. 

36. Firavun dedi ki: 

-Ey Hâman, benim için bir kule yap, belki sebeplere ulaĢırım. 

37. Göklerin sebeplerine... ve Musa‟nın ilahını görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu sanıyorum. 

Firavuna kötü iĢleri iĢte böyle süslendi ve yoldan saptırıldı. Firavunun tuzağı hüsrandan baĢka bir Ģey 

değildir. 

38. ĠnanmıĢ kiĢi Ģöyle dedi: 

-Ey halkım, bana uyun, size doğru yolu göstereyim. 

39. Ey halkım, bu dünya hayatı geçimliktir. Ahiret ise, kalıcı olan odur. 

40. Kötülük yapan kimse onun benzerinden baĢkasıyla cezalandırılmaz. Erkek olsun, kadın olsun kim mü‟min 

olarak iyilik yaparsa, iĢte onlar da cennete girerler ve orada hesapsız olarak rızıklandırılırlar. 

41. -Ey halkım, ben sizi kurtuluĢa çağırırken, ne diye siz beni ateĢe çağırıyorsunuz. 

42. Beni, Allah‟a nankörlük etmeye ona ortak hakkında bilgim olmayan bir Ģeyi ortak koĢmaya çağırıyorsunuz. 

Ben ise sizi, daima galip ve bağıĢlayıcı olana davet ediyorum. 

43. Siz, beni ancak dünyada da ahirette de duaya hiç cevap veremeyecek olana çağırıyorsunuz. Oysa, biz 

Allah‟a döneceğiz. Saçıp savuranlara gelince, onlar ateĢ ehlidir.  

44. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben iĢimi Allah‟a havale ediyorum. Allah, kullarını çok iyi görendir.  

45. Allah, kurdukları kötü tuzaktan korudu ve Firavun ailesini en kötü azap kuĢattı. 

46. Onlar sabah akĢam ateĢe sunulurlar: Kıyamet gerçekleĢtiği gün 

Firavun ailesini en Ģiddetli azaba sokun!  

47. -AteĢte tartıĢırlar. Zayıf bırakılanlar, büyüklük taslayanlara Ģöyle derler: 

-Biz size uymuĢtuk. ġimdi ateĢin bir kısmını bizden uzaklaĢtırabilir misiniz?  

48. Büyüklenenler de: 

-Biz, hepimiz onun içindeyiz. Allah, kulları arasında hükmünü vermiĢtir.  

49. AteĢtekiler, cehennem bekçilerine: 
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-Rabbinize dua edin, bizden bir gün azabı hafifletsin, der.  

50. Onlar da: 

-Size, apaçık belgelerle peygamberleriniz gelmedi mi? derler. 

-Evet, derler. Bekçiler de: 

-O halde kendiniz dua edin. Ama kafirlerin duası boĢunadır, derler.  

51. Biz, peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da, Ģahitlerin ayağa kalkacağı kıyamet günü de 

zafer vereceğiz/yardım edeceğiz. 

52. O gün zalimlere mazeretleri bir fayda vermez. Onlara lanet edilir. Onlara en kötü mesken vardır. 

53. Musa‟ya kılavuzu vermiĢ ve Ġsrailoğullarını kitaba mirasçı kılmıĢtık.  

54. Kılavuz ve sağduyu sahipleri için öğüt... 

55. Sen de sabret, kuĢkusuz Allah‟ın vaadi haktır. Günahların için bağıĢlanma dile, sabah akĢam hamd ederek 

Rabb‟ini tesbih/tenzih et.  

56. Kendilerine gelen hiç bir delilleri olmadan, Allah‟ın ayetleri hakkında tartıĢanların gönüllerinde kibirden 

baĢka bir Ģey yoktur. Onlar, ona ulaĢamazlar. Öyleyse sen, Allah‟a sığın. Çünkü O, iĢiten ve gören O‟dur.  

57. Gökleri ve yeri yaratmak, insan yaratmaktan daha büyük bir Ģeydir. Fakat, insanların çoğu bilmiyorlar. 

58. Kör ile gören eĢit değildir. Ġman edip, doğruları yapanlarla kötüler de bir değildir. Ne kadar az 

düĢünüyorsunuz.  

59. Kıyamet saati gelecektir. Onda hiç Ģüphe yoktur. Fakat insanların çoğu ona inanmıyor.  

60. Rabbiniz Ģöyle dedi: 

-Bana dua edin, size cevap/karĢılık vereyim. Bana kulluk etmekten büyüklenenler, zillet içinde cehenneme 

gireceklerdir  

61. Ġstirahat etmeniz için size geceyi yaratan, gündüzü de aydınlık yapan Allah‟tır. Allah, insanlara karĢı çok 

lütufkârdır. Fakat insanların çoğu Ģükretmezler. 

62. ĠĢte O, her Ģeyin yaratıcısı, kendisinden baĢka ilah olmayan Rabbimiz Allah‟tır. Nasıl aldatılıyorsunuz? 

63. Allah‟ın ayetlerini kasten inkar edenler iĢte böyle aldatılıyorlar.  

64. Yeryüzünü sizin için yerleĢme yeri ve göğü de bina olarak yaratan Allah‟tır. Sizi en güzel Ģekilde 

ĢekillendirmiĢ ve iyi Ģeylerden size rızık vermiĢtir. ĠĢte sizin Rabb‟iniz Allah! Alemlerin Rabb‟i olan Allah ne 

yücedir! 

65. O, hayat sahibidir. Ondan baĢka ilah yoktur. Dini ona tahsis ederek, yalnızca ona dua/kulluk edin. Hamd, 

alemlerin Rabb‟i Allah‟a mahsustur. 

66. De ki: 

-Rabbimden bana apaçık belgeler geldikçe, sizin Allah‟tan baĢka kulluk ettiklerinize kulluk etmem yasaklandı. 

Alemlerin Rabb‟ine teslim olmakla emrolundum.  
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67. Sizi, önce topraktan, sonra spermden, sonra embriyodan yaratan, sonra da sizi güçlenmeniz, daha sonra 

da yaĢlanmanız için çocuk olarak çıkaran O‟dur. Ġçinizden daha önce öldürülenler de vardır. Bu, aklınızı 

kullanasınız diye adı konmuĢ bir süreye eriĢmeniz içindir. 

68. Hayat veren ve öldüren O‟dur. Bir iĢe hüküm verince, ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir.  

69. Allah‟ın âyetleri hakkında tartıĢanları görmedin mi? Nasıl da aldatılıyorlar!  

70. Kitabı ve elçilerimizle gönderdiklerimizi yalanlayanlar, ileride bileceklerdir...  

71. O zaman, boyunlarında boyunduruk ve zincirlerle sürülecekler...  

72. Kaynar suya, sonra ateĢte yakılacaklardır.  

73. Sonra onlara denilecek ki: 

Ortak koĢtuklarınız nerede?  

74. Allah‟tan baĢka. 

Bizden uzaklaĢtılar. Biz, önceden hiç bir Ģeye ibadet/dua etmiyorduk, dediler. Allah, kafirleri iĢte böyle 

sapıklıkta bırakır.  

75. ĠĢte bu, yeryüzünde haksız yere Ģımarmanız ve boĢuna böbürlenmeniz sebebiyledir. 

76. Girin cehennemin kapılarından, içinde kalmak üzere... Büyüklük taslayanlara ne kötü bir mesken!  

77. Sabret, kuĢkusuz Allah‟ın vaadi haktır. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz, ya 

da seni vefat ettiririz. Ama neticede onlar, bize döndürüleceklerdir.  

78. Senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var anlatmadıklarımız da. Hiç 

bir peygamber Allah‟ın izni olmadıkça bir ayet/mucize getiremez. Allah‟ın emri geldiği zaman da hak ile 

hüküm verilir ve iĢte o zaman batılcılar hüsrana uğrar. 

79. Sizin için, bir kısmına bindiğiniz, bir kısmını da yediğiniz hayvanları yaratan Allah‟tır. 

80. Onların size baĢka faydaları da vardır. Gönüllerinizdeki ihtiyaca onların üzerinde ulaĢırsınız. hem onların 

üzerinde hem de gemilerde taĢınırsınız. 

81. Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah‟ın hangi ayetlerini inkar edebilirsiniz. 

82. Hiç yeryüzünde gezmiyorlar mı? Kendilerinden öncekilerin akibetinin ne olduğuna baksınlar. Onlar, 

bunlardan daha çok ve yeryüzünde daha güçlü eserler bırakmıĢlardı. Ama, kazandıkları onlara hiç bir fayda 

sağlamadı. 

83. Peygamberleri onlara apaçık belgelerle geldiği zaman, kendi bilgileri ile Ģımardılar ve alay ettikleri Ģey 

onları çepeçevre kuĢatıverdi. 

84. Azabımızı görünce: 

Bir tek Allah‟a inandık, ona Ģirk koĢtuklarımızı inkar ettik dediler. 

85. Azabımızı gördükleri zaman iman etmeleri onlara bir yarar sağlamadı. Allah‟ın geçen kulları hakkındaki 

kanunu budur. ĠĢte inkarcılar böyle hüsrana uğrar. 
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41. FUSSĠLET SÛRESĠ 

(Fussilet sûresi Mekke döneminin sonlarına doğru indirilmiĢtir. Ġsmini 3. ayetten almıĢtır. Kur‟anın 

sıfatlarından biri olan fussilet; mesajın kapalılıktan uzaklığın, apaçık bir muhtevaya sahip olduğunu ifade 

eder. 54 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Hâ mîm. 

2. Rahman, Rahim‟den indirme.. 

3. Bilen bir toplum için Kur‟an, Arapça okunarak ayetleri açıklanmıĢ bir kitaptır.  

4. Müjdeci ve uyarıcıdır. Oysa çokları iĢitmeyerek yüz çevirmiĢtir.  

5. -Bizi çağırdığın Ģeye karĢı kalplerimizde örtüler, kulaklarımızda ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda da 

bir perde vardır. Sen çalıĢ, biz de çalıĢacağız, dediler. 

6. De ki: 

-Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Yalnızca bana, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona 

yönelin, ondan bağıĢlanma dileyin, Ģirk koĢanların vay haline!  

7. Ahireti inkar ederek zekat vermeyenlerin...  

Ġman edenler ve doğruları yapanlar, iĢte onlar için de kesintisiz bir mükafat vardır.  

9. De ki:  

-Siz, dünyayı iki günde yaratana nankörlük mü ediyorsunuz? Ona ortaklar koĢuyorsunuz. Halbuki O, alemlerin 

Rabb‟idir.  

10. Dünya üzerinde sabit dağlar var etmiĢ ve onları bereketlendirmiĢtir. Arayanlar için orada, eksiksiz 

olarak, dört günde/mevsimde gıdalar takdir etti.  

11. Sonra gaz halinde bulunan göğe yöneldi ve dünya ile göğe: 

-Ġsteyerek ya da istemeyerek gelin! dedi. Onlar da: 

-Ġsteyerek geldik, dediler. 

12. Onları yedi gök olarak iki günde varedip, her bir göğe kendi iĢini bildirdi. Dünya göğünü ise koruduk ve 

yıldızlarla süsledik. ĠĢte bu, her Ģeye Hakim ve Bilen‟in takdiridir.  

13. Eğer yüz çevirirlerse, onlara de ki: 

-Sizi, Ad ve Semûd‟un yıldırımına benzer bir yıldırımla uyardım. 

14. Onlara peygamberleri “Allah‟tan baĢkasına kulluk etmeyin” diye önlerinden ve arkalarından geldiği zaman: 

Rabbimiz isteseydi melekleri gönderirdi. Bunun için biz sizin gönderildiğinize inanmıyoruz, demiĢlerdi.  

15. Ad, haksız yere yeryüzünde büyüklenmiĢ: 
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-Bizden daha kuvvetli kim vardır? demiĢlerdi. Kendilerini yaratan Allah‟ın, kendilerinden daha kuvvetli 

olduğunu görmüyorlar mı? Onlar, ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı.  

16. Biz de onlara dünya hayatında rezil edici azabı tattırmak için, o uğursuz günlerde buz gibi bir rüzgar 

göndermiĢtik.  

17. Semûd‟a gelince, onlara doğru yolu göstermiĢtik. Onlar ise körlüğü kılavuza tercih ettiler. Bu sebeple 

onları, yaptıklarına karĢılık zelil edici bir azabın sarsıntısı tutmuĢtu.  

18. Ġman edenleri ise, Allah‟tan sakınmaları sebebiyle kurtarmıĢtık.  

19. O gün, Allah‟ın düĢmanları topluca ateĢe sürülürler.  

20. Oraya vardıkları zaman, kulakları, gözleri ve derileri, onların yaptıklarına Ģahitlik edecektir.  

21. Derilerine Ģöyle diyecekler: 

-Niye aleyhimize Ģahitlik ettiniz? 

-Her Ģeyi konuĢturan Allah, bizi de konuĢturdu. Sizi ilk defa yaratmıĢtı ve yine Ona döndürülüyorsunuz. 

22. -Siz, kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin kendi aleyhinizde Ģahitlik etmesini beklemiyordunuz. Oysa 

Allah‟ın, sizin yaptığınız Ģeylerin çoğunu bilmediğini zannediyordunuz. 

23. ĠĢte Rabb‟iniz hakkındaki bu zannınız sizi helak etti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz.  

24. ġimdi eğer dayanabilirlerse, ateĢ onların maskesidir. Eğer kendilerinden razı olunmasını beklerlerse, 

kesinlikle onlardan razı olunmayacaktır. 

25. Onlara yakın arkadaĢlar musallat etmiĢtik de onlara önlerindekini ve arkalarındakini süslü göstermiĢlerdi. 

Kendilerinden önce geçmiĢ cin ve insan toplumlarına gerçekleĢen azap sözü, bunlar üzerine de gerçekleĢmiĢti 

de, onlar, hüsrana uğrayanlar olmuĢlardı.  

26. O inkarcılar: 

-Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırsınız, demiĢlerdi.  

27. Ġnkarcılara elbette Ģiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.  

28. Allah‟ın düĢmanlarının cezası iĢte bu ateĢtir. Orası, ayetlerimizi bile bile inkar etmiĢ olmaları sebebiyle, 

onlar için ebedi kalınacak bir yurttur. 

29. Nankörlük etmiĢ olanlar derler ki: 

-Rabbimiz, bizi saptıran cinleri ve insanları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım da en 

aĢağılıklardan olsunlar!..  

30. “Rabbimiz Allah‟tır” diyen sonra da dosdoğru olanlara:  

-Korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennete sevinin, diye melekler iner.  

31. Biz hem dünya hayatında ve hem de ahirette sizin dostlarınızız. Orada canınız ne isterse vardır. Orada 

sizin için ne isterseniz vardır.  

32. BağıĢlayan ve merhametli Allah‟tan bir ikram olarak.. 
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33. Allah‟a davet eden, doğruları yapan ve “Ben Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim 

vardır? 

34. Ġyilikle kötülük bir değildir. Kötülüğü en güzel Ģekilde sav. O zaman seninle aranızda düĢmanlık bulunan 

kimse, sanki yakın bir dost gibi olur. 

35. Buna sabredenlerden baĢkası ulaĢamaz. Buna, büyük hazzı tadanlardan baĢkası ulaĢamazlar. 

36. Eğer Ģeytandan bir vesvese seni dürtüklerse hemen Allah‟a sığın. Çünkü O, her Ģeyi iĢiten ve bilendir.  

37. Gece ve gündüz, güneĢ ve ay Allah‟ın ayetlerindendir. GüneĢe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan 

Allah‟a secde ediniz. Eğer gerçekten ona kulluk eden kimseler iseniz... 

38. Eğer büyüklenirlerse, (bilsinler ki) Allah‟ın yanındakiler gece gündüz hiç usanmadan O‟nu tesbih ederler.  

39. Onun ayetlerinden biri de Ģudur: 

-Yeryüzünü kupkuru görürsün, üzerine su indirdiğimiz zaman, harekete geçer ve kabarır. Toprağa böyle 

hayat veren, ölüleri de diriltecektir. O‟nun her Ģeye gücü yeter. 

40. Ayetlerimiz hakkında yanlıĢ yorumda bulunanlar bize gizli değildir. Kıyamet günü ateĢe atılanlar mı daha 

hayırlıdır yoksa emniyet içinde gelen mi? Ġstediğinizi yapın. Nitekim O ne yaptığınızı görüyor. 

41. Kitap kendilerine geldiğinde onu inkar ettiler. Oysa o, eĢsiz bir kitaptır. 

42. Ona önünden ve ardından hiç bir batıl gelemez. Hakim ve hamd‟e layık olanın indirmesidir. 

43. Sana söylenenler, senden önceki elçilere söylenenlerden baĢka bir Ģey değildir. Süphesiz Rabbin, hem 

mağfiret sahibidir, hem de acı bir azap sahibidir. 

44. Biz Kur‟an‟ı yabancı bir dilde okusaydık: 

-Ayetleri açıklanmalı değil miydi? bir Arab‟a, yabancı dilde mi? derlerdi. De ki: 

-Ġman edenlere kılavuz ve Ģifadır. Ġman etmeyenlerin kulaklarında ağırlık vardır. O, onlara karĢı bir 

körlüktür. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor. 

45. Musa‟ya da kitap vermiĢtik. Onda da anlaĢmazlığa düĢüldü. Rabbinden bir söz çıkmıĢ olmasaydı hemen 

aralarında hüküm verilirdi. Onlar, ondan yine de Ģüphe ve endiĢe içindedirler. 

46. Kim doğru olanı yaparsa, kendisi içindir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara asla 

zulmedici değildir. 

47. (Kıyamet) Saatinin bilgisi Allah‟a aittir. Onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarından çıkar; ne bir diĢi 

hamile kalır ve ne de doğurur. Allah; onlara: 

-Nerede ortaklarım? diye seslendiği gün: 

-Bir Ģahidimiz olmadığını sana bildiririz, derler.  

48. Daha önce ibadet ettikleri Ģeyler onlardan kaybolup gitmiĢtir. Bir kaçıĢ yolu olmadığını anlamıĢlardır.  

49. Ġnsan iyiliği dilemekten usanmaz. Ona bir kötülük isabet ettiği zaman hemen ümitsizliğe düĢer ve 

boynunu büker. 
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50. Kendisine dokunan bir zarardan sonra, ona biz, bir rahmet tattırırsak hemen Ģöyle der: 

-Bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Eğer Rabbime döndürülürsem, onun yanında, 

benim için daha iyisi vardır. Nankörlere elbette yaptıklarını haber vereceğiz ve en ağır azabı onlara 

tattıracağız. 

51. Ġnsana bir nimet verdiğimizde yüz çevirir ve büyüklük taslar. Bir kötülük dokunduğu zaman hemen 

yalvarmaya baĢlar.  

52. De ki: 

-Eğer bu (Kur‟an) Allah katından gelmiĢ; sonra da siz onu inkar etmiĢseniz, gördünüz mü uzak bir ayrılık 

içinde olandan daha sapık kim vardır? 

53. Onun hak olduğu iyice belli olana kadar, ayetlerimizi hem afakta hem de kendi içlerinde göstereceğiz. 

Rabbinin her Ģeye Ģahit olması yetmez mi?  

54. Onlar, Rab‟lerine kavuĢmaktan Ģüphe içindedirler! Bilin ki o, her Ģeyi kuĢatmıĢtır.  

42. ġÛRÂ SÛRESĠ 

(Mekke döneminin ortalarında inen bu süre 53 ayettir. Ġsmini 38. ayette geçen ġûrâ‟dan alır. ġûrâ “DanıĢma 

Kurulu” demektir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın Adıyla .. 

1. Hâ mîm.  

2. Ayın, Sin, Kaf. 

3. ĠĢte böyle vahyediyor sana ve senden öncekilere, Aziz ve hakim olan Allah!  

4. Göklerde ve yerde ne varsa O‟nundur. O, yücedir. büyüktür! 

5. Gökler üzerlerindekiler az kalsın çatlayacaklar/paramparça olacaklar. Melekler, Rablerini hamd ederek 

tesbih ederler. Yeryüzündekiler için bağıĢlanma dilerler. Ġyi bilin ki Allah, çok bağıĢlayıcı ve çok Ģefkatlidir. 

6. Kendisinden baĢka veliler edinenleri, Allah gözetlemektedir onları! onlara, sen vekil değilsin. 

7. Mekke ve çevresindekileri uyarman için, hakkında hiç bir kuĢkunun bulunmadığı toplanma günü ile uyarasın 

diye; iĢte sana, böyle Arapça bir Kur‟an vahyettik. O gün insanların bir takımı cennettedir, bir takımı da 

çılgın alevler içinde! 

8. Allah dileseydi onları tek bir ümmet yapardı. Fakat, dilediğini rahmetine katar. Ama zalimlerin ne bir velisi 

vardır ne de bir yardımcısı... 

9. Yoksa onlar, O‟ndan baĢka veliler mi edindiler? Oysa Allah, veli O‟dur. Ölüleri dirilten O‟dur. Her Ģeye gücü 

yeten O‟dur!  

10. Hakkında anlaĢmazlığa düĢtüğünüz konuda hüküm Allah‟a aittir. ĠĢte o Allah, benim Rabbimdir. O‟na 

bağlandım ve O‟na yöneldim.  

11 Göklerin ve yerin eĢsiz yaratıcısıdır. Size kendi içinizden eĢler var etti. Hayvanlardan da eĢler yarattı. 

Sizi de bu Ģekilde üretmektedir. 
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O‟nun bir benzeri yoktur. ĠĢiten O‟dur, gören O. 

12. Göklerin ve yerin anahtarları O‟nundur. O, dilediğine rızkını bol bol verir ve dilediğine de bir ölçüyle. 

Çünkü O, her Ģeyi bilendir. 

13. Dini ayakta tutun ve onda grup grup ayrılmayın, diye Allah‟ın Nuh‟a tavsiye ettiğini, sana da 

vahyettiğimizi, Ġbrahim‟e, Musa‟ya ve Ġsa‟ya tavsiye ettiklerini, size de dinin kuralları yapmıĢtır. MüĢrikleri 

davet ettiğin Ģey, onlara ağır gelir. Allah, dilediğini kendine seçer ve kendine yönelen kimseye yol gösterir.  

14. Kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralarındaki “haksız tecavüz” sebebiyle gruplara ayrıldılar. 

Eğer Rabbin‟den belirlenmiĢ bir süreye kadar bir söz olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilmiĢ olurdu. 

Onların ardından kitaba mirasçı olanlar da elbette ondan bir Ģüphe ve tereddüt içindedirler.  

15. O halde, davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Onların isteklerine uyma! ve Ģöyle söyle: 

-Allah‟ın indirdiği tüm kitaplara inandım. Aranızda adaleti sağlamakla emrolundum. Allah bizim de 

Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize sizin yaptıklarınız sizedir. Bizimle sizin aranızda 

bir tartıĢma yoktur. Allah, aramızı birleĢtirecektir ve dönüĢ O‟nadır. 

16. O‟na icabet ettikten sonra Allah hakkında tartıĢanların delilleri Rab'leri katında batıldır. Onlara gazap 

edilmiĢtir. Ve onlara Ģiddetli bir azap vardır. 

17. Kitabı hak ve adalet ölçüsü olarak indiren Allah‟tır. Ne bilirsin belki de kıyamet çok yakındır.  

18. Ona inanmayanlar, onun çabucak gelmesini istiyorlar. Ġman edenler ise ondan çekinirler ve onun gerçek 

olduğunu bilirler. Bilin ki kıyamet hakkında tartıĢanlar derin bir sapıklık içindedirler. 

19. Allah, kullarına karĢı çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. Güçlü ve galip olan O‟ dur.  

20. Kim ahiret ekinini isterse, onun ekinini artırırız. Kim dünya ekinini isterse ona da ondan veririz. Onun 

ahirette bir nasibi yoktur.  

21. Yoksa onların hakimiyette ortakları mı var ki, Allah‟ın din hususunda izin vermediği Ģeyleri kendileri için 

kanun yapıyorlar? Eğer “aralama“ sözü olmasaydı hemen aralarında iĢ bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı 

bir azap vardır. 

22. O baĢlarına geldiği zaman, kazandıkları yüzünden zalimlerin tir tir titrediklerini görürsün. Ġman edip, 

doğruları yapanlar ise cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rab‟leri katında ne isterlerse vardır. ĠĢte büyük 

ikram budur. 

23. Allah‟ın, iman eden ve doğruları yapan kullarına müjdelediği iĢte budur. De ki: 

-Buna karĢılık sizden, yakınlık arzu etmekten baĢka bir ücret istemiyorum. 

Kim bir iyilik kazanırsa, ona iyiliği artırırız. Gerçekten Allah, bağıĢı bol ve Ģükredenlere karĢılığını verendir.  

24. Yoksa onlar: 

-Allah hakkında yalan uyduruyor.” mu diyorlar? Eğer Allah dilerse, kalbini mühürler ve Allah, batılı imha edip, 

sözleriyle hakkı gerçekleĢtirir. Çünkü O, kalplerin özünü bilendir.  

25. Kullarından tevbeyi kabul eden, günahları bağıĢlayan ve yaptıklarınızı bilen O‟dur.  
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26. Ġman eden ve doğruları yapanlara icabet eder ve onlara lütfunu artırır. Kafirlere gelince, onlara Ģiddetli 

bir azap vardır. 

27. ġayet Allah, kullarına rızkı yaymıĢ olsaydı, elbette yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O, dilediği 

miktarda indirir. Çünkü O kullarından haberdar ve (onları) görendir. 

28. (Kulları) umutlarını kestikten sonra yağmur indirip, rahmetini yayan O‟dur. Koruyup gözeten O‟dur. Ham 

de layık olan da O‟dur. 

29. Göklerin ve yerin yaratılması ve oralarda canlıların yayılması da O‟nun belgelerindendir. Dilediği zaman 

onları toplamaya kadir olan da O‟dur. 

30. BaĢınıza gelen her musibet, ellerinizle yaptıklarınızı sebebiyledir. Çoğunu da affeder. 

31. Yoksa siz, yeryüzünde bir yere kaçıp kurtulamazsınız. Sizin Allah‟tan baĢka bir sahibiniz de yardımcınız 

da yoktur. 

32. Deniz de dağlar gibi gemilerin akıp gitmesi onun ayetlerindendir. 

33. Dilerse rüzgarı durdurur da su üstünde kalakalırlar. ĠĢte bunda da çok sabreden ve Ģükreden herkes için 

ayetler vardır. 

34. Veya iĢledikleri sebebiyle onları helak eder, bir çoğunu da affeder.  

35. Ayetlerimiz hakkında mücadele edenler bilsinler ki onların kaçıp kurtulacağı bir yer yoktur. 

36. Size verilen Ģeyler dünya hayatının geçimliğidir. Allah katındaki Ģeyler ise, iman edenler ve Rab‟lerine 

bağlananlar için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 

37. Günahın büyüğünden ve ahlaksızlıklardan kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağıĢlarlar. 

38. Rab‟lerinin çağrısına koĢarlar, namazlarını kılarlar ve onların iĢleri aralarındaki Ģûrâ iledir. Kendilerine 

verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. 

39. Haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karĢı koyarlar.  

40. Bir kötülüğün cezası, onun benzeri bir kötülüktür. Kim de affeder ve düzeltirse, onun mükafatı Allah‟a 

aittir. Allah, zalimleri sevmez.  

41. Zulme uğradıktan sonra öcünü alan kimse için, artık onların aleyhine bir yol yoktur.  

42. Yol ancak, insanlar zulmeden ve yeryüzünde haksız olarak tecavüzde bulunanlardır. ĠĢte onlara acı bir 

azap vardır.  

43. Kim de sabreder ve bağıĢlarsa, iĢte bu gerçekten iĢlerin en Ģereflisidir. 

44. Allah kimi sapıklıkta bırakırsa, artık bundan sonra onun hiç bir velisi yoktur. Azabı gördükleri zaman, 

zalimlerin Ģöyle dediğini göreceksin: 

-Geri dönmeye bir yol var mı? 

45. Onların ateĢe sunulurken alçaltılmanın korkusu ile, gizlice göz ucuyla baktıklarını görürsün. Ġman edenler 

Ģöyle der: 
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-Hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini, hem de ailelerini hüsrana uğratmıĢlardır, ġunu iyi bilin ki 

zalimler kalıcı bir azap içindedirler.  

46. Onların, Allah‟tan baĢka kendilerine yardım edecek hiç bir velileri yoktur. Allah‟ın sapıklıkta bıraktığı 

kimse için bir yol yoktur.  

47. -Allah tarafından geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce Rabbinize cevap verin. O gün sizin için 

ne sığınacak bir yer var ne de inkar... 

48. Eğer sırt çevirirlerse, seni onlara bekçi olarak göndermedik. Sana düĢen ancak tebliğ etmektir. 

Biz insana kendimizden bir rahmet tattırdığımız zaman, ona sevinir. Eğer, kendi eliyle iĢledikleri sebebiyle 

bir kötülük dokunursa, insan hemen nankör kesilir.  

49. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah‟a aittir. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bağıĢlar, dilediğine 

erkek çocukları 

50. Veya erkekler ve kızlar olarak çift verir. Dilediğini de kısır yapar. ġüphesiz O, her Ģeyi bilen ve güç 

yetirendir. 

51. Bir insanın, vahiy dıĢında veya perde arkasından ya da bir elçi gönderilmeksizin Allah ile konuĢması 

mümkün değildir. ĠĢte bu Ģekilde O, dilediğine kendi izni ile vahyeder. O, çok yüce ve hakimdir. 

52. ĠĢte bu Ģekilde sana da emrimizden bir ruhu/özü vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat, 

onu kullarımızdan dilediğimize onunla yol gösterelim diye bir nur/aydınlatıcı kıldık. ġüphesiz sen, dosdoğru 

bir yola yöneliyorsun  

53. Göklerde ve yerde olan her Ģeyin sahibi olan Allah‟ın yoluna... Ġyi bilin Allah‟a döner ki bütün iĢler!  

43. ZUHRÛF SÛRESĠ  

(Adını 35. ayette geçen "zuhruf" kelimesinden alan Sûre, Mekke döneminin ortalarında indirilmiĢtir. Zuhruf, 

altın, süs, ziynet, mücevher anlamlarına gelir. Genel mesaj, Allah'ın insanoğluna sahip olduğu "zuhruf 

"dolayısıyla değil, takva elbisesi, kalbi meziyetleri nedeniyle değer verdiği gerçeği üzerine kuruludur. 89 

ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Hâ Mîm. 

2. Apaçık kitaba andolsun ki..  

3. Biz onu anlayasınız diye Arapça okuma/Kur‟an kıldık. 

4. O, katımızdaki ana kitaptadır. Yüce ve hikmet sahibidir.  

5. -Siz azgınlık eden bir toplumsunuz diye sizi Kur‟an ile uyarmaktan vaz mı geçelim? 

6. Biz, öncekiler için de nice peygamberler gönderdik.  

7. Onlara hiç bir peygamber gelmedi ki onunla alay etmiĢ olmasınlar.  

8. Onlardan daha güçlü olanları da helak ettik. Öncekilerin örneği geçti.  
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9. Onlara: 

-Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan: 

-Onları, güçlü ve bilgin olan Allah yarattı derler. 

10. O, sizin için, yeri bir beĢik kıldı, orada doğru yolu bulasınız diye yollar yaptı. 

11. O, gökten bir ölçüyle su indirendir. Onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. Sizde iĢte böyle çıkarılacaksınız. 

12. O, bütün çiftleri yaratan, sizin gemi ve hayvanlardan üzerine bindiğiniz Ģeyleri var edendir.  

13-14. Onların sırtlarına bitip oturmanız, sonra da: Rabbiniz'in nimetlerini hatırlamanız, onlara yerleĢtikten 

sonra da: 

-Bunu, hizmetimize veren Allah ne yücedir. Yoksa buna bizim gücümüz yetmezdi ve biz elbette Rabbimiz'e 

döneceğiz demeniz için..  

15. (Buna rağmen) O‟na, kendi kullarından bir parça yakıĢtırdılar. Ġnsan gerçekten apaçık bir nankördür. 

16. Yoksa O, yarattıklarından kızları kendi aldı da oğulları size mi ayırdı? 

17. Oysa onlardan biri, Rahman‟a isnat ettiği (bir kız çocuğu) ile müjdelendiği zaman, içi kahır dolu olarak 

yüzü simsiyah kesilir. 

18. Süs içinde yetiĢtirilen, bunun üzerine kendini apaçık olmayan bir çatıĢmanın içinde bulanı mı? (Allah‟a 

yakıĢtırıyorlar)  

19. Rahman‟ın kulları olan melekleri diĢi saydılar. Onların yaratılıĢlarına mı Ģahit oldular? Onların bu 

Ģahitlikleri yazılacak ve onlara sorulacaktır.  

20. Eğer Rahman dilemiĢ olsaydı, biz onlara kulluk etmezdik, dediler. Bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar, 

sadece yalan söylemektedirler.  

21. Yoksa daha önceden onlara bir kitap verdik de, onlar o kitaba mı tutunuyorlar?  

22. Bilakis Ģöyle dediler: 

-Biz, atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinde dosdoğru gitmekteyiz. 

23. Senden önce de bir beldeye uyarıcı gönderdiğimizde hemen oranın ileri refahtan ĢımarmıĢ gelenleri: 

-Biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinden gidiyoruz, demiĢlerdi. 

24. -Size, atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğru bir Ģey getirmiĢ olsam da mı? dedi. Onlar: 

-Biz, sizinle gönderileni tanımıyoruz, dediler.  

25. Biz de onları cezalandırmıĢtık. Bir bak, yalanlayanların akibeti nasıl oldu? 

26. Hani Ġbrahim babasına ve kavmine demiĢti ki: 

-Ben sizin kulluk ettiklerinizden uzağım. 

27. Ancak beni yaratana kulluk ederim. Çünkü O bana doğru yolu gösterecektir.  

28. Onu, belki dönerler diye arkasında kalıcı bir söz haline getirdi. 
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29. Evet, onları ve atalarını kendilerine hak ve apaçık bir elçi gelinceye kadar nimetlendirdim. 

30. Onlara hak geldiği zaman: 

-Bu bir aldatmacadır, biz onu tanımıyoruz. dediler.  

31. -Bu Kur‟an iki Ģehrin büyüklerinden bir adama indirilmeli değil miydi? dediler.  

32. Rabbin‟in rahmetini onlar mı taksim ediyor? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz 

paylaĢtırdık. Onlardan bir bölümünü, birbirlerine iĢ gördürebilsinler diye diğerlerinin üzerinde derecelerle 

yükselttik. Rabbinin rahmeti onların topladıklarından daha hayırlıdır.  

33. Eğer insanlar tek bir toplum olmayacak olsaydı, Rahman‟a nankörlük edenlerin evlerinin çatılarını ve 

üzerine çıkıp yükseldikleri merdivenleri gümüĢten yapardık.  

34. Kapılarını ve arkalarına yaslandıkları koltukları  

35. Ve süsleri de... Bunların hepsi geçici hayatın geçimliğidir. Ahiret ise Rabbin katında korunanlara aittir.  

36. Allah‟ın zikrini/Kur‟an‟ı umursamayan kimseye bir Ģeytanı musallat ederiz de onun yakın bir dostu olur. 

37. Onlar, bunları yoldan çıkarırlar da, yine de kendilerini doğru yolda sanırlar. 

38. Nihayet, bize geldiği zaman: 

-KeĢke benimle senin aranda doğu ve batı kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü bir dostmuĢsun! 

39. O gün bu (piĢmanlık) size bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zalimlik ettiniz. Azapta da artık ortaksınız  

40. -ġimdi, sağıra sen mi iĢittireceksin? 

veya kör olan ve apaçık sapıklıkta bulunan kimseye sen mi yol mu göstereceksin? 

41. Biz, seni alıp götürsek de onlardan intikam alacağız;  

42. Onlara vaadettiğimizi sana göstersek de.. Elbette biz, onlara güç yetiririz! 

43. Sen, sana vahyolunana sımsıkı tutun. Çünkü sen, dosdoğru bir yol üzerindesin! 

44. ġüphesiz, (Kur‟an) senin için ve kavmin için de sorgulanacağınız bir hatırlatmadır.  

45. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor. Bakalım, Rahman‟dan baĢka kulluk edilecek ilahlar 

var etmiĢ miyiz?  

46. Musa‟yı ayetlerimizle Firavun‟a ve kurmaylarına göndermiĢtik: 

-ġüphesiz ben, evrenin sahibinin elçisiyim, dedi. 

47. Onlara ayetlerle geldiği zaman onlar, ona gülüp geçmiĢlerdi.  

48. Onlara gösterdiğimiz her mucize, bir evvelkinden daha büyük idi. Belki dönerler diye onları azabımızla 

yakalamıĢtık 

49. -Ey sihirbaz! sana verdiği söze dayanarak bizim için Rabb‟ine dua et, muhakkak biz de doğru yolu 

bulacağız, demiĢlerdi.  

50. Onlardan azabı kaldırdığımız zaman da hemen sözlerini bozuyorlardı.  
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51. Firavun ulusuna seslenerek: 

-Ey ulusum, Mısır‟ın ve altımda akan Ģu ırmakların hakimiyeti bana ait değil mi? Bunu görmüyor musunuz? 

52. Yoksa ben, Ģu hakir ve neredeyse konuĢamayan adamdan daha iyi değil miyim? 

53. -Ona altın bilezikler verilmeli veya onunla birlikte yakınında yer alan melekler gelmeli değil miydi? 

54. Firavun, halkın küçümsemiĢ, onlar da ona boyun eğmiĢlerdi. Gerçekten onlar yoldan çıkmıĢ bir toplum idi.  

55. Onlar bizi öfkelendirdikleri zaman, onların hepsini suda boğarak, onlardan intikam aldık. 

56. Böylece onları sonradan geleceklere selef ve örnek kıldık.  

57. Meryem‟in oğlu örnek olarak verilince, kavmin ondan (konuyu) saptırıyor: 

58. -Bizim ilahlarımız mı daha iyidir; yoksa o mu? diyerek.. Bunu sana sadece tartıĢmak için söylüyorlar. 

Zaten onlar kavgacı bir toplumdur.  

59. O, yalnızca kendisine nimet verdiğimiz ve Ġsrailoğulları‟na örnek yaptığımız bir kuldur.  

60. Eğer dileseydik, yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler var ederdik. 

61. ġüphesiz o, kıyamet için bir ilimdir. O halde, kıyametten yana bir Ģüpheniz olmasın. Bana uyun. Dosdoğru 

yol budur.  

62. ġeytan sakın sizi saptırmasın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düĢmandır. 

63. Ġsa belgelerle geldiği zaman Ģöyle demiĢti: 

-Size hikmet ile hakkında ihtilafa düĢtüğünüz Ģeylerin bir kısmını açıklamak için geldim. Allah‟tan korkun ve 

bana uyun!  

64. Allah, benim de Rabb‟im sizin de Rabbiniz O‟dur. Öyleyse O‟na kulluk edin. Dosdoğru yol budur. 

65. Buna rağmen gruplar, aralarında anlaĢmazlığa düĢtüler. O acı günün azabına uğrayacak zalimlerin vay 

haline..  

66. Onlar, farkında olmadıkları bir anda, ansızın kendilerine gelecek kıyametten baĢka bir Ģey mi 

bekliyorlar?  

67. O gün, kendilerini günahlardan koruyanlardan baĢka bütün dostlar birbirine düĢmandır.  

68. -Ey kullarım! size bugün korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz.  

69. -Ayetlerimize iman edenler ve teslim olanlar!  

70. Siz ve eĢleriniz sevinç içinde, girin cennete!  

71. Etraflarında altın tepsiler ve testiler dolaĢtırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin zevk aldığı her Ģey 

vardır. Siz, orada ebedi kalacak olanlarsınız! 

72. Yaptıklarınıza karĢılık olarak, sizin varis olduğunuz cennet iĢte budur!  

73. Orada sizin için bir çok meyveler vardır, onlardan yersiniz.. 

74. Suçlular ise cehennem azabında ebedidirler. 
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75. Onların azabına hiç ara verilmez ve onlar orada ümitsiz kalmıĢlardır. 

76. Onlara biz zulmetmedik, fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler.  

77. (Cehennem bekçisine): 

-Ey Malik, Rabbin iĢimizi bitirsin, diye haykırırlar. O da: 

Siz, kalıcısınız! der. 

78. Size hakkı getirmiĢtik. Fakat çoğunuz haktan hoĢlanmamıĢtınız.  

79. -Yoksa bir iĢe mi karar verdiler? Elbette biz de kararlıyız. 

80. Yoksa, bizim, onların gizlediklerini ve gizli toplantılarını iĢitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır yanılıyorlar. 

Elçilerimiz de onların yanında kaydediyorlar.  

81. De ki: 

-Eğer Rahman‟ın bir oğlu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum. 

82. Göklerin ve yerin Rabbi, ArĢ‟ın Rabbi onların nitelemelerinden uzaktır.  

83. Bırak onları, kendilerine vaat edilen güne kavuĢuncaya kadar dalsınlar ve oynaya dursunlar. 

84. Gökte ilah O olduğu gibi yerde de ilah O‟dur. O, hakimdir, alimdir. 

85. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hakimiyeti kendisine ait olan ne yücedir! Kıyametin bilgisi O‟nun 

yanındadır ve O‟na döndürüleceksiniz. 

86. Bilerek hakka Ģahitlik edenler dıĢında, Allah‟tan baĢka dua ettiklerinin, Ģefaat güçleri yoktur.  

87. Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette “Allah” derler. Buna rağmen nasıl saptırılıyorlar? 

88. Onun “Ey Rabbim” deyiĢine yemin olsun ki, onlar gerçekten iman etmeyen bir toplumdur.  

89. Öyleyse onları boĢ ver ve “selam” de, nasıl olsa öğrenecekler.  

44. DÛHAN SÛRESĠ 

(Mekke döneminin ortalarında indirilen bu süre ismini 10. ayette geçen "duhan" (Duman) kelimesinden 

almıĢtır. 59 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Hâ mîm. 

2. Apaçık kitaba andolsun ki.. 

3. Biz onu, mübarek bir gecede indirdik. Biz, uyaranlarız. 

4. O gece, her hikmetli iĢ ayrılır. 

5. Tarafımızdan bir emir ile biz elçi göndeririz. 

6. Rabbinden bir rahmet olarak.. ġüphesiz O, iĢiten bilen O‟dur. 

7. Göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten bilenler iseniz. 
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8. O‟ndan baĢka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabb‟iniz, sizden önceki atalarınızda Rabb‟idir.  

9. Fakat, onlar Ģüphe içinde eğlenirler.  

10. Göğün apaçık bir duman getireceği günü gözle!  

11. Ġnsanları bürür. Bu, acı bir azaptır. 

12. -Rabbimiz, azabı bizden kaldır, biz iman eden kimseleriz.  

13. -Onlar nereden öğüt alacaklar? Kendilerine apaçık bir elçi gelmiĢti.  

14. Sonra ondan yüz çevirmiĢler ve: 

-ÖğretilmiĢ bir mecnun/deli demiĢlerdi. 

15. -Biz, azabı biraz kaldırırız siz de tekrar dönerseniz. 

16. Büyük bir Ģiddetle yakalayacağımız gün, elbette intikam alacağız. 

17. Onlardan önce Firavun kavmini de imtihan etmiĢtik. Onlara Ģerefli bir elçi gelmiĢti.  

18. Allah‟ın kullarını bana bırakın, ben güvenilir bir peygamberim, demiĢti.  

19. -Allah‟a karĢı üstünlük taslamayın. Ben size apaçık bir delil getiriyorum. 

20. Ve ben, beni taĢlamanızdan sizin de Rabb‟iniz olan Rabb‟ime sığındım. 

21. Eğer bana iman etmediyseniz, benden uzak durun. 

22. Musa: 

-Bunlar, suçlu bir toplumdur, diyerek Rabb‟ine dua etmiĢti. 

23. (Rabbi de ona Ģöyle buyurmuĢtu): 

-Kullarımı geceleyin yola çıkar, siz takip olunacaksınız. 

24. Denizi durgun olarak terket, Ģüphesiz onlar, suda boğulacak bir ordudur.  

25. Onlar nice bahçeleri ve pınarları terkettiler.  

26. Ekinleri güzel konakları...  

27. Ġçinde eğlenip durdukları nimetleri...  

28. ĠĢte böyle... Onu bir baĢka topluma miras bıraktık.  

29. Onlara ne gök ağladı, ne de yer! Hiç bekletilmediler.  

30. Ġsrailoğullarını da alçaltıcı azaptan kurtarmıĢtık.  

31. Firavundan, çünkü o, haddi aĢan bir zorba idi.  

32. Onları bir ilim üzerinde toplumlar üzerine seçkin kıldık. 

33. Onlara, içlerinde apaçık imtihanlar olan ayetler verdik.  

34. Bunlar ise diyorlar ki: 
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35. -Bir defa öldükten sonra baĢka bir Ģey yoktur. Biz, yeniden diriltilecek de değiliz. 

36. Doğru söyleyenler iseniz, haydi babalarımızı getirin.  

37. Onlar mı hayırlı; yoksa Tubba halkı ve onlardan öncekiler mi? Biz, onları helak ettik. Çünkü suçlu idiler.  

38. Biz gökleri, yeri ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. 

39. Onları ancak hak ile yarattık. Fakat, onların çoğu bilmez. 

40. Hüküm günü, onların hepsine söz verilen vakittir. 

41. O gün, dostun dosta hiç bir Ģekilde faydası olmaz. Onlara yardım da olunmaz.  

42. Allah‟ın merhamet ettikleri dıĢında. Çünkü O, çok güçlü ve merhametlidir.  

43. Zakkum ağacı...  

44. Günahkarın yemeğidir.  

45. YanmıĢ yağ gibi karınlarda kaynar durur.  

46. Kaynar suyunu kaynadığı gibi...  

47. -Onu tutun, cehennemin ortasına atın.  

48. Sonra kaynar su azabından baĢından aĢağı boĢaltın. 

49. -Tat bunu, hani sen güçlü ve Ģerefliydin. 

50. ĠĢte bu sizin hakkında Ģüphe ettiğiniz Ģeydir. 

51. Kendilerini günahlardan koruyanlar ise, onlar güvenli bir makamdadırlar. 

52. Cennetlerde ve pınarlarda...  

53. Halis ipek ve parlak atlastan elbiseler giyerek, karĢılıklı otururlar. 

54. ĠĢte böyle, onları iri gözlü hurilerle evlendirmiĢizdir. 

55. Orada güven içinde olarak her meyveyi isterler.  

56. Ġlk ölümden baĢka bir ölüm tatmazlar. Onlar cehennem azabından korunmuĢtur. 

57. Rabbinden bir lütuf olarak. ĠĢte büyük kurtuluĢ budur. 

58. Öğüt alsınlar diye onu senin dilin ile kolaylaĢtırdık. 

59. O halde bekle zaten onlar da bekliyorlar.  

45. CÂSĠYE SÛRESĠ 

(Mekke‟de indirilen Casiye sûresi ismini 28. ayetten almıĢtır. Casiye, diz çökmüĢ demektir. Nihai yargılanmayı 

bekleyen bütün insanların içinde bulundukları pasif durumu ifade eder. 37 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Hâ Mîm.  
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2. Kitabın indirilmesi güçlü ve hakim Allah‟tandır. 

3. ġüphesiz göklerde ve yerde inanacaklar için belgeler vardır.  

4. Sizin yaratılıĢınızda da yeryüzünde yaydığı canlılarda da iyice bilen bir toplum için ayetler vardır. 

5. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah‟ın rızık olarak gökten indirdiği Ģeyde ki onunla, yeryüzü 

kuruduktan sonra, yeniden ona hayat veren rüzgarı estirmesinde de aklını kullanan bir toplum için 

ayetler/iĢaretler vardır.  

6. ĠĢte bunlar, sana hak olarak okuduğumuz, Allah‟ın ayetleridir. Artık Allah‟tan ve onun ayetlerinden sonra 

hangi söze inanacaklar?!  

7. Yazıklar olsun yalancı günahkara!..  

8. Kendisine okunan Allah‟ın ayetlerini duyar da, sonra büyüklenerek sanki onları hiç duymamıĢ gibi ısrar 

eder. Acı azabı ona müjdele!.. 

Ayetlerimizden bir Ģey öğrendiği zaman onu alaya alır. ĠĢte onlar, onlar için alçaltıcı bir azap var!  

10. Arkasından cehennem! kazandıkları hiç bir Ģey, Allah‟tan baĢka edindikleri hiç bir veli onlara fayda 

vermez. Onlar için büyük bir azap vardır. 

11. Bu (kitap), bir kılavuzdur. Rab‟lerinin ayetlerine nankörlük edenlere acı bir felaket vardır.  

12. Emri gereğince, gemilerin, içinde yüzmesi ve lütfundan aramanız için denizi emrinize veren Allah‟tır. 

Umulur ki Ģükredersiniz. 

13. Göklerde bulunan Ģeyleri de, yerde bulunan Ģeylerin hepsini de sizin hizmetinize sunmuĢtur. ĠĢte bunda 

da düĢünen bir toplum için ayetler vardır. 

14. Ġman edenlere, söyle de toplumun kazandıkları sebebiyle karĢılığı göreceği Allah‟ın günlerinin2 geleceğini 

ummayanları bağıĢlasınlar. 

15. Kim doğru olanı yaparsa kendisi içindir. Kim de kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. Sonunda Rabbinize 

döndürüleceksiniz. 

16. Ġsrailoğullarına da kitap, hikmet ve peygamberlik vermiĢtik. Onları iyi Ģeylerle rızıklandırmıĢ ve 

toplumlara üstün kılmıĢtık. 

17. Onlara emrimizi bildiren belgeler vermiĢtik. Kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki “bağy” 

yüzünden anlaĢmazlığa düĢmüĢlerdi. Rabb‟in, kıyamet günü, aralarında anlaĢmazlığa düĢtükleri konuda hüküm 

verecektir.  

18. Sonra sana da, emrimiz ile bir yol gösterdik. Ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma. 

19. Zira onlar Allah‟tan gelecek bir Ģeyi senden savamazlar. Zalimler, birbirlerinin velisidir. Allah da takva 

sahiplerinin velisidir. 

20. Bu (Kur‟an), 

Ġnsanlar için basiret ve iyice bilen bir toplum için kılavuz ve rahmettir.  
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21. Yoksa, kötülük iĢleyenler, kendilerini iman edip, iyilik yapanlarla bir tutacağımızı mı sanıyorlar. Ne kötü 

hüküm veriyorlar. 

22. Allah, gökleri ve yeri, herkes, hiç bir haksızlığa uğramadan kazandıklarının karĢılığını görsün diye hak 

olarak yarattı. 

23. ġu heva ve hevesini ilah edineni gördün mü? Allah onu bir bilgi üzerinde sapıklıkta bırakmıĢtır. Kulağını ve 

kalbini mühürlemiĢ, gözüne de perde çekmiĢtir. Allah‟tan sonra kim onu doğru yola çıkarabilir? Hiç 

düĢünmüyor musunuz? 

24. -Dünya hayatımızdan baĢka hayat yoktur. Ölürüz ve yaĢarız. Bizi zamandan baĢka bir Ģey yok etmez, 

derler. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca zannederler. 

25. Apaçık ayetlerimiz kendilerine okunduğu zaman: 

-Doğru söylüyorsanız babalarınızı getirin, demekten baĢka onların bir delilleri yoktur. 

26. De ki: 

- Size hayat veren, sonra öldürecek olan, sonra da hakkında Ģüphe olmayan kıyamet gününde bir araya 

getirecek olan Allah‟tır. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

27. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah‟ındır. Kıyamet koptuğu gün, iĢte o gün batılcılar hüsrana uğrar.  

28. O gün, her ümmeti diz üstü çökmüĢ görürsün. 

Her ümmet, kendi kitabına çağrılır: 

-Bugün, yaptıklarınızın karĢılığını göreceksiniz! denir.  

Bu kitabımız gerçekten sizin aleyhinizde konuĢuyor. Biz, yaptıklarınızı Ģüphesiz bir bir kaydediyorduk.  

Ġnanıp, doğruları yapanlara gelince; Rab‟leri onları rahmetiyle bürüyecektir. ĠĢte bu, apaçık kurtuluĢtur. 

31. Ama, inkar eden kimselere denir ki: 

-Ayetlerim size okunmuĢ, siz de büyüklenip suçlu bir toplum olmuĢtunuz değil mi?  

32. Allah‟ın verdiği söz haktır ve kıyametin kopacağında Ģüphe yoktur, denildiği zaman: 

-Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnız olmadığını sanıyoruz. Bu konuda kesin bir bilgi sahibi değiliz.  

33. Yaptıklarının günahları onlara belli olmuĢ ve alay ettikleri Ģey onları kuĢatıvermiĢti. 

34. -Bugün, sizin bu gününüzü unuttuğunuz gibi biz de sizi unuturuz. Sığınağınız ateĢtir. Sizin hiç bir 

yardımcınız da yoktur, denilmiĢtir. 

35. Bu azap, Allah‟ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmıĢ olması sebebiyledir. ĠĢte bugün, 

onlar, oradan çıkarılmayacak ve özürleri de dinlenmeyecektir.  

36. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve tüm evrenin Rabbi Allah‟a mahsustur. 

37. Göklerde ve yerde büyüklük O‟nundur. Aziz ve hakim O‟dur.  

46. AHKAF SÛRESĠ 
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(Mekke döneminin sonlarına doğru nazil olan süre ismini 21. ayette geçen Ahkaf‟dan almıĢtır. Ahkaf, 

rüzgarların yaptığı kum tepelerine denilir. Ad toplumunun yaĢadığı yörenin genel coğrafi karakterini Ahkaf 

kelimesi iyi anlatır. 35 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın Adıyla .. 

1. Hâ mîm.  

2. Kitabın indiriliĢi mutlak güç ve hakimiyet sahibi Allah‟tandır. 

3. Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ve adı konmuĢ bir süre ile yarattık. Nankörler ise 

uyarıldıkları Ģeyden yüz çeviriyorlar.  

4. De ki: 

-Allah‟tan baĢka dua ettiklerinizi gördünüz mü? Yerde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların 

ortaklıkları göklerde midir? Eğer doğru söyleyenler iseniz, bundan önce bana bir kitap veya ilminden bir eser 

getirin.  

5. Allah‟tan baĢkasına dua edenden daha sapık kim vardır?! Onlar kendilerine kıyamet gününe kadar cevap 

veremezler ve kendilerine yapılan duadan habersizdirler.  

6. Nitekim, insanlar haĢredildikleri zaman (dua ettikleri), onlara düĢman olur ve kendilerine yaptıkları 

ibadetleri reddederler. 

7. Açıklayıcı ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, kendilerine gelen gerçeği inkar edenler Ģöyle dediler: 

-Bu, apaçık bir sihirdir!  

8. Veya: 

-Onu uydurmuĢ! diyorlar. De ki: 

-Eğer onu uydurmuĢsam, beni Allah‟tan (kurtaracak) hiç bir Ģeye sahip değilsiniz. O, sizin onun hakkında 

yaptığınız taĢkınlığı daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda Ģahit olarak o yeter. O, çok bağıĢlayıcı ve 

merhametlidir. 

9. De ki: 

- Ben, peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size neler yapılacak bilmiyorum. Ben, ancak bana vahyedilene tabi 

oluyorum. Ben, apaçık bir uyarıcıdan baĢka bir Ģey değilim.  

10. De ki: 

-Gördünüz mü? Eğer, o Allah katından ise ve siz de onu inkar etmiĢseniz, Ġsrailoğullarından bir Ģahit de 

bunun bir benzerine Ģahitlik etmiĢ ve iman etmiĢ olduğu halde, siz büyüklük taslamıĢ iseniz? Allah, zalim 

topluma yol göstermez.  

11. Ġnkar edenler, iman edenler için: 

-Eğer bir hayır olsaydı, ona bizden önce ulaĢmazlardı. Onunla doğru yolu görmedikleri için:  

-Bu, eski bir yalandır. 
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12. Ondan önce, öncü ve rahmet olan Musa‟nın kitabı vardı. Bu da, zalimleri uyarmak ve iyilik edenlere müjde 

vermek için, Arap diliyle onaylayan bir kitaptır.  

13. “Rabbi‟miz Allah‟tır.” deyip sonra da dosdoğru olanlara bir korku yoktur. Onlar üzülecek de değiller.  

14. Onlar, cennet halkı olup, yaptıklarının karĢılığı olarak orada ebedi kalacaklardır.  

15. Ġnsana, anne ve babasına karĢı iyi davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlük içinde taĢımıĢ ve güçlükle 

doğurmuĢtur. Onun taĢınması ve sütten kesilmesi otuz aydır. Ta ki bulûğ çağına ulaĢtığı ve kırk yaĢına eriĢtiği 

zaman: 

-Rabbim, bana, ana babama verdiğin nimetine Ģükretmemi, razı olacağın doğru iĢleri yapmamı bana ilham et. 

Benim için soyumu da ıslah et. Ben, sana tevbe ettim ve ben sana teslim olanlardanım, dedi.  

16. ĠĢte onlar, yaptıklarını en iyi Ģekilde kabul ettiğimiz, günahlarını geçtiğimiz, cennet halkı içinde 

olanlardır. Kendilerine yapılan vaad, dosdoğru bir vaaddir. 

17. Anne ve babasına: 

-Öf be siz de, benden önce nice nesiller gelip geçmiĢ iken beni yeniden diriltilip, çıkartılmakla mı tehdit 

ediyorsunuz? diyen kimseye, anne ve babası Allah‟a sığınarak: 

-Yazıklar olsun sana, iman et, Ģüphesiz Allah‟ın vaadi haktır. (derler. O ise:) 

-Bu, öncekilerin masallarından baĢka bir Ģey değildir, diye cevap verir.  

18. ĠĢte onlar, cinlerden ve insanlardan, kendilerinden önce gelip geçmiĢ toplumlar arasında haklarında (azap) 

hükmü gerçekleĢmiĢ olanlardır. Onlar, hüsrana uğrayanlardır.  

19. Yaptıklarından dolayı hepsinin dereceleri vardır. Hiç haksızlığa uğratılmadan, yaptıkları kendilerine 

ödenmiĢtir. 

20. Nankörlük edenler ateĢe sunulduğu gün: 

-Dünya hayatınızda bütün iyiliklerinizi yitirdiniz. Onlardan isteğiniz gibi faydalandınız. Bugün ise, dünyada 

haksız yere büyüklenmeniz ve fasıklık yapmanız sebebiyle alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız, denir. 

21. “Hatırlat, Âd‟ın kardeĢini... Hani O, Ahkaf‟taki kavmini uyarmıĢtı. Ondan önce de sonra da ”Allah‟tan 

baĢkasına kulluk etmeyin.” diye uyarıcılar gelip geçmiĢti: 

-Ben büyük bir günün azabının üzerinize gelmesinden korkuyorum!  

22. Onlar da: 

-Bizi ilahlarımızdan ayırmak için mi geldin? Eğer doğru sözlülerden isen haydi bize getir, bizi tehdit ettiğin 

Ģeyi! demiĢlerdi. 

23. O da: 

-Bu konudaki bilgi sadece Allah katındadır. Ben, kendisiyle gönderildiğim Ģeyi size tebliğ ediyorum. Ama ben, 

sizin cahillik eden bir toplum olduğunuzu görüyorum, dedi.  

24. Azabın, bir bulut halinde vadilerine doğru geliĢini gördükleri zaman: 



 268 

-Bu, bize yağmur getirecek bir bulut! demiĢlerdi.  

-Hayır. O, acele gelmesini istediğiniz Ģeydir. Ġçinde acı bir azap olan rüzgardır!  

25. O, Rabb‟inin emriyle her Ģeyi yerle bir eder. Nitekim evlerinden baĢka bir Ģey görünmez oldu. Suçlu 

toplumu iĢte böyle cezalandırırız.  

26. Onları, size vermediğimiz Ģeylerle güçlendirmiĢtik. Onlara, kulak, göz ve kalbler vermiĢtik. Fakat, 

kulakları, gözleri ve kalpleri onlara fayda vermedi. Zira Allah‟ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı ve 

kendisiyle alay ettikleri Ģey onları kuĢatıverdi.  

27. Nitekim, çevrenizdeki Ģehirleri de helak etmiĢti. Belki dönerler diye ayetleri detaylı olarak açıklamıĢtık 

da... 

28. YaklaĢsınlar diye Allah‟tan baĢka edindikleri ilahlar onlara yardım etmeli değil miydi?! Aksine onlardan 

uzaklaĢtılar. Çünkü O, onların uydurduğu kendi yalanlarıdır. 

29. Hani, cinlerden bir grubu Kur‟an‟ı dinlesinler diye sana yöneltmiĢtik. 

Onun yanına gelince “susun!” demiĢler. (Okuma) tamamlanınca kavimlerine uyarıcı olarak dönmüĢler.  

30. Onlara Ģöyle demiĢlerdi: 

-Ey kavmimiz, biz, Musa‟dan sonra indirilen, kendisinden öncekini tasdik eden, hakka yönelten ve dosdoğru 

yolu gösteren bir kitap dinledik. 

31. -Ey kavmimiz, Allah‟ın davetçisine uyun, ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağıĢlasın ve sizi acı bir 

azaptan korusun. 

32. Kim Allah‟ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde kaçıp sığınacağı bir yer yoktur. Onun Allah‟tan baĢka bir 

velisi de yoktur. ĠĢte böyleler apaçık bir sapıklık içindedir.  

33. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah‟ın ölüleri de diriltmeye gücünün 

yeteceğini görmüyorlar mı? Elbette onun her Ģeye gücü yeter. 

34. Bunu inkar edenler, ateĢe sunuldukları gün: 

-Bu, gerçek değil mi? 

-Rabbi‟mize andolsun ki evet (gerçektir), dediler. 

-Nankörlük ettiğiniz için azabı tadın! der. 

35. O halde, sen de azim sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sabret! Onlar için acele etme! Onlar 

kendilerine vaat edileni gördükleri gün gündüzün bir saatinden fazla yaĢamamıĢ gibidirler. Bu bir tebliğdir. 

Fasık toplumdan baĢkası helak edilir mi?  

47. MUHAMMED SÛRESĠ 

(Medine döneminin ilk yıllarında indirilmiĢ olan süre, ismini 2. ayette geçen Muhammed isminden almıĢtır. 38 

ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 
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1. Ġnkar edenler ve Allah‟ın yolundan saptıranların çalıĢmalarını Allah boĢa çıkardı.  

2. Ġman edenler, doğruları yapanlar ve Rabbinden hak olarak Muhammed‟e indirilene iman edenlerin 

kötülüklerini örttü ve durumlarını düzeltti.  

3. Bu, inkar edenlerin batıla, iman edenlerin ise Rab‟lerinden gelen hakka tabi olmalarından dolayıdır. Allah, 

insanlara kendi örneklerini iĢte böyle vermektedir. 

4. Ġnkar edenlerle, (savaĢta) karĢılaĢtığınız zaman boyunlarına vurun! Onları iyice bozguna uğratınca, sımsıkı 

bağlayın. Sonra da ya karĢılıksız bağıĢlayın; ya da savaĢ ağırlıklarını bırakıncaya kadar fidye alın. ĠĢte böyle, 

eğer Allah dileseydi, onlardan kendisi intikam alırdı. Fakat, savaĢ sizi birbirinizle denemek içindir. Allah, 

yolunda öldürülenlerin çalıĢmalarını asla boĢa çıkarmayacaktır.  

5. Onlara yol gösterecek ve durumlarını düzeltecektir.  

6. Onları, kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. 

7. -Ey Ġman edenler, eğer Allah‟a yardım ederseniz, O da size yardım edecek ve ayaklarınızı sabit kılacaktır. 

8. Ġnkarcılar ise, mahvolacak ve (Allah) çalıĢmalarını boĢa çıkaracaktır.  

9. Bu, onların, Allah‟ın indirdiğini kötü görmeleri sebebiyledir. Bu sebeple yaptıklarını iptal etmiĢtir. 

10. Yeryüzünde hiç dolaĢmıyorlar mı? Kendilerinden öncekilerin akibetine bir baksınlar. Allah onları yerle bir 

etti. O kafirler için de bunun bir benzeri vardır. 

11. Bu, Allah‟ın iman edenlerin velisi olduğu ve kafirlerin ise bir velisi olmadığı içindir. 

12. Allah, iman edenleri, alt kısmından ırmaklar akan cennetlere girdirecektir. Ġnkar edenler ise zevki sefa 

sürüyorlar. Hayvanların yediği gibi yiyorlar. Onların meskeni de ateĢtir.  

13. -Seni ülkenden çıkaranlardan daha güçlü nice ülkeleri helak ettik de onlar için bir yardımcı/kurtarıcı 

yoktu. 

14. Rabb‟inden bir belge üzerinde olan kimse, kendisine kötü iĢleri güzel görünen ve heveslerine uyan kimse 

gibi midir?  

15. Muttakilere vaat edilen cennetin niteliği (Ģudur): Ġçinde tadı ve kokusu bozulmayan su ırmakları, tadı 

bozulmayan süt ırmakları ve içenlere lezzet veren Ģarap ırmakları, süzme bal ırmakları... Onlara, orada her 

türlü meyve ve Rab‟lerinden bağıĢlanma vardır. 

O, ebedi ateĢte kalacak, kaynar su içirilip, bağırsakları parça parça olacak kimseler gibi olur mu? 

16. Ġçlerinde seni dinleyenler vardır. Senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilenlere sorarlar: 

-Demin ne söylemiĢti? Onlar, heveslerine uyduğu için Allah, onların kalblerini mühürlemiĢtir. 

17. Doğru yolu görenler ise, onların hidayetlerini artırmıĢ ve onlara takvalarını vermiĢtir.  

18. Onlar, kendilerine ansızın gelecek kıyametten baĢka bir Ģey mi bekliyorlar? Oysa onun alametleri 

gelmiĢtir.7 Kendilerine geldiği zaman nasıl öğüt alacaklar?  

19. Öyleyse bil ki Allah‟tan baĢka ilah yoktur. Günahların için, mü‟min erkekler ve mü‟min kadınlar için 

bağıĢlanma dile! Allah, dolaĢtığınız yeri ve varacağınız yeri bilir.  
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20. Ġman edenler: 

-Bir sûre indirilmeli değil mi? diyorlar. Kesin bir sûre indirilip, içinde savaĢ anılınca, kalblerinde hastalık 

olanların sana, ölüm korkusundan bayılan bir adamın bakıĢıyla baktıklarını görürsün. Onlara en hayırlısı  

21. Bir iĢe azmedince itaat etmek ve güzel söz söylemektir. Eğer Allah‟a bağlı kalsalardı, kendileri için daha 

iyi olurdu. 

22. -Eğer iĢbaĢına gelirseniz, yeryüzünde bozgunculuk çıkarır, akrabalık bağlarını koparır mıydınız? 

23. ĠĢte onlar, Allah‟ın kendilerine lanet ettiği ve bu sebeple kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği 

kimselerdir.  

24. Onlar, Kur‟an‟ı hiç düĢünmüyorlar mı, yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? 

25. Kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra, arkalarına dönenlere, Ģeytan iĢlerini kolaylaĢtırmıĢ, 

onlara ümit vermiĢtir. 

26. Bu, onların Allah‟ın indirdiğini beğenmeyenlere: 

-Bazı iĢlerde size itaat edeceğiz, demeleri sebebiyledir. Allah, onların gizlediklerini bilir. 

27. Melekler, onların canını almaya geldikleri, yüzlerine ve sırtlarına vurdukları zaman nasıl olacak?  

28. Bu, onların Allah‟ı gazaplandıran Ģeylere uymaları ve onun rızasından hoĢnut olmamalarındandır. 

Dolayısıyla çalıĢmaları boĢa gitmiĢtir.  

29. Yoksa, kalblerinde hastalık olanlar, Allah‟ın onların kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?  

30. Dileseydik, onları sana elbette gösterirdik. Zaten sen onları simalarından tanırsın. KonuĢma uslûblarından 

da onları tanıyabilirsin. Allah, çalıĢmalarınızı bilir.  

31. -Ġçinizdeki mücahidleri ve sabırlı olanları tesbit edene kadar sizi elbette deneyeceğiz. Haberlerinizi de 

deneyeceğiz. 

32. Kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra, Allah‟ın yolundan saptıran ve Resul‟e karĢı gelen 

kafirler, kesinlikle hiç bir Ģekilde Allah‟a zarar veremezler. Allah, onların (bütün) iĢlerini boĢa çıkaracaktır.  

33. -Ey iman edenler! Allah‟a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve çalıĢmalarınızı geçersiz kılmayın. 

34. Ġnkar edenler ve Allah‟ın yolundan saptıranlar, sonra da kafir olarak ölenler... Allah onları asla 

bağıĢlamayacaktır.  

35. Siz, (düĢmandan) üstün durumda iken, gevĢeklik göstermeyin ve barıĢa çağırmayın! Allah, sizinle 

beraberdir. ÇalıĢmalarınızı asla eksiltmeyecektir.  

36. Dünya hayatı, ancak bir oyundur, bir eğlencedir. Eğer iman eder ve korunursanız, size mükafatınızı 

verecektir. Sizin mallarınızı da istemez. 

37. Eğer, onu sizden isteyip de zorlasaydı, cimrilik ederdiniz de kinlerinizi ortaya çıkarırdı.  

38. -ĠĢte siz, Allah yolunda harcamaya davet olunan kimselersiniz. Fakat, sizden cimrilik edenler vardır. Kim 

cimrilik ederse ancak kendi aleyhine cimrilik eder. 
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Allah kendi kendine yeterlidir, siz muhtaçsınız. Eğer yüz çevirirseniz, sizi baĢka bir toplum ile değiĢtirir. 

Sonra onlar, sizin benzerleriniz de olmazlar.  

48. FETĠH SÛRESĠ 

(Hicretin 6. yılında Hz. Peygamber'in Hudeybiye anlaĢmasından dönüĢü sırasında nazil olmuĢtur. Ġsmini ilk 

ayetinde geçen Fetih kelimesinden alır. Bu ayette Allahu Teala, Hudeybiye anlaĢmasının Mekke'nin fethinin 

yolunu açtığı gaybi ihbarını yapmaktadır. 29 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. ġüphesiz biz, sana apaçık bir fetih verdik. 

2. Allah, geçmiĢ ve gelecek günahlarını bağıĢlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve sana dosdoğru yolu 

göstersin... 

3. Ve Allah sana karĢı konulmaz bir zaferle yardım etsin...  

4. Ġmanlarına iman katmaları için müminlerin kalplerine huzur indiren O‟dur. Göklerin ve yerin orduları 

Allah‟ındır. Allah, alimdir, hakimdir. 

5. Mü‟min erkekleri ve mü‟min kadınları, alt kısmından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere 

girdirsin ve onların kötülüklerini örtsün... ĠĢte bu, Allah katında en büyük kurtuluĢ ve mutluluktur.  

6. Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müĢrik erkek ve müĢrik 

kadınlara azap edecektir. Kötülük çemberi tepelerine insin. Allah onlara gazap etmiĢ, onları lanetlemiĢ ve 

onlara cehennemi hazırlamıĢtır. Varacakları yer ne kötüdür. 

7. Göklerin ve yerin orduları Allah‟ındır. Allah, azizdir, hakimdir.  

8. -Biz seni, Ģahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik  

9. Allah‟a ve elçisine inanmanız, onu savunup desteklemeniz ve ona saygı göstermeniz ve sabah akĢam onu 

tesbih etmeniz için.  

10. Sana be‟yat edenler, ancak Allah‟a bey‟at etmiĢlerdir. Allah‟ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim 

ahdinden dönerse kendi aleyhinedir. Kim de verdiği söze bağlı kalırsa, Allah ona büyük bir ödül verecektir.  

11. Geride kalan bedeviler, sana: 

-Bizi mallarımız ve ailelerimiz meĢgul etti. Bizim için bağıĢlanma dile diyeceklerdir. Kalblerinde olmayanı 

dilleri ile söylüyorlar. De ki: 

Eğer Allah, size bir zarar veya fayda vermek isterse kim sizin için bir Ģeye sahip olabilir? Oysa hayır, Allah 

yapmakta olduklarınızdan haberdardır. 

12. Oysa siz, peygamberin ve müminlerin daha ebedi olarak ailelerine dönmeyeceğini sandınız. Bu, kalblerinize 

çekici kılındı. Siz, kötü bir zanna kapıldınız ve bozguncu bir topluluk oldunuz. 

13. Kim Allah‟a ve Peygamberine iman etmezse, biz o kafirlere alevli bir ateĢ hazırladık. 

14. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah‟a aittir. Dilediğini bağıĢlar, dilediğini cezalandırır. Allah bağıĢlayıcıdır, 

merhametlidir. 
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15. Geride kalanlar, siz ganimetleri almaya giderken diyecekler ki: 

-Bizi bırakın da size uyalım. Allah‟ın sözünü değiĢtirmek istiyorlar. De ki: 

-Asla bize uymayacaksınız. Daha önce Allah da böyle buyurmuĢtu. 

-Hayır, siz bizi çekemiyorsunuz/kıskanıyorsunuz, diyecekler. 

Hayır, onların çok azı dıĢında anlayamaz oldular.  

16. Bedevilerden (seferden) geri kalanlara de ki: 

-Çok güçlü bir kavme karĢı savaĢmak için çağrılacaksınız, ya da onlar teslim olacaklar. Eğer itaat ederseniz 

Allah size güzel bir ödül verir. Eğer daha önce yüz çevirdiğiniz gibi yüz çevirirseniz, sizi acı bir azapla 

cezalandırır. 

17. Köre bir günah yoktur. Topala da bir günah yoktur. Hastaya da bir günah yoktur. Kim, Allah‟a ve Resûlüne 

itaat ederse onu alt taraflarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu da acı bir azapla 

cezalandırır.  

18-19. Ağaç altında sana bey‟at edenlerden Allah razı olmuĢtur. Gönüllerindekini bildi de üzerlerine huzur 

indirdi ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri bir çok ganimetler vermiĢtir. Allah, güçlüdür, hakimdir. 

20. Allah, size elde edeceğiniz bir çok ganimet sözü vermiĢtir. Bunu sizin için çabuklaĢtırmıĢ ve müminlere 

bir iĢaret olması, sizin de doğru yolu bulmanız için insanların ellerini sizden çekmiĢtir. 

21. Allah‟ın ihata ettiği fakat sizin henüz sahip olmadığınız daha baĢkalarını da. (Vaat etmiĢtir) Allah‟ın her 

Ģeye gücü yeter. 

22. Ġnkar edenler sizinle savaĢmıĢ olsalardı, arkalarını dönüp kaçarlardı da bir veli ve yardımcı bulamazlardı.  

23. Allah‟ın daha önce de geçmiĢ olan kanunu budur Allah‟ın kanununda bir değiĢiklik bulamazsın...  

24. Sizi onlara karĢı zafere ulaĢtırdıktan sonra, Mekke‟nin göbeğinde, onların ellerini sizden, sizin elinizi de 

onlardan çeken O‟dur. Allah, yaptıklarınızı görmektedir.  

25. Küfreden /kafir olan, sizi Mescid-i Haram‟dan alıkoyanlar ve kurbanlıkları tutarak yerine ulaĢmasına 

imkan vermeyenler onlardır. Eğer bilmeden kendilerini öldüreceğiniz ve bu sebeple de bir takım güçlüklere 

uğrayacağınız, tanımadığınız mü‟min erkekler ve mü‟min kadınlar olmasaydı... (Allah savaĢa engel olmazdı.) Bu, 

Allah dilediğini rahmetine girdirsin diyedir. Eğer (birbirlerinden) ayrılmıĢ olsalardı, onlardan inkarcı olanları 

acı bir azapla cezalandırırdık. 

26. Kafir olan kimselerin kalplerinde bir asabiyet meydana getirdi. Allah, Peygamberine ve müminlerin 

üzerine huzur indirdi ve onları “takva” sözüne bağlı tuttu. Onlar, zaten bunu gerçekleĢtirmiĢler ve ona sahip 

çıkmıĢlardı. Allah ise her Ģeyi bilmekteydi. 

27. Evet, Allah, elçisinin rüyasını hakkıyla doğruladı. Allah‟ın dilemesiyle, güven içinde, baĢlarınızı tıraĢ etmiĢ 

ve saçlarınızı kısaltmıĢ olarak, korkusuzca Mescid-i Haram‟a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bilir. 

Oraya girmeden önce de yakın bir fetih vermiĢtir. 

28. Elçisini, doğruluk rehberi ve hak din ile, onu bütün dinlere üstün kılmak için gönderen O‟dur. ġahit olarak 

Allah yeter.  
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29. Muhammed, Allah‟ın elçisidir. Onunla beraber olanlar, kafirlere karĢı Ģiddetli, kendi aralarında 

merhametlidirler. Onların rükû ve secde ederek Allah‟ın lütuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Onların 

iĢareti yüzlerindeki secde izleridir. ĠĢte bu onların Tevrat‟taki örneğidir. Ġncildeki örneği ise: 

Filizini vermiĢ bir ekin gibidir. Onu kuvvetlendirmiĢ, o da çiftçilerin hoĢuna gidecek Ģekilde kalınlaĢmıĢ ve 

gövdesi üzerinde dikilmiĢti. Onunla kafirleri öfkelendirmek için Allah, onlardan iman eden ve doğruları 

yapanlara mağfiret ve büyük bir ödül vaat etmiĢtir.  

49. HUCURÂT SÛRESĠ 

(Ġsmini 4. ayetteki Hucurat kelimesinden alan bu sûre, ağırlıklı olarak temel ahlak yasalarından, insan 

iliĢkileriyle ilgili kurallardan bahsetmektedir. Ayrıca 10. ayetteki mü'min olan herkesin aynı ailenin bir ferdi 

olarak kardeĢ olduğu prensibi, dikkat çekmektedir. 18 ayettir.)  

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla.. 

1. -Ey iman edenler! 

Allah‟ın ve onun Resûl‟ünün önüne geçmeyin. Allah‟tan sakının. Çünkü Allah, iĢitendir, görendir. 

2. -Ey iman edenler! 

Sesinizi, peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Farkında olmadan çalıĢmalarınızın heba olmaması için, 

birbirinize bağıra çağıra konuĢtuğunuz gibi ona karĢı bağırarak konuĢmayın. 

3. Allah‟ın resûlü yanında, seslerinizi kısarak konuĢanların kalblerini Allah, takva yönünden denemiĢtir. Onlar 

için bağıĢlanma ve büyük bir ödül vardır. 

4. Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklını kullanmıyorlar. 

5. Oysa sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah, 

bağıĢlayıcıdır, merhametlidir.  

6. -Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, cahillikle bir topluluğa kötülük etmemek için 

iyice araĢtırın, sonra yaptığınıza piĢman olursunuz. 

7. Aranızda Allah‟ın resûlünün bulunduğunu bilin. Bir çok iĢte size itaat etseydi, kötü durumlara düĢerdiniz. 

Fakat Allah size imanı sevdirmiĢ ve kalblerinizi onunla süslemiĢtir. Size küfrü, fasıklığı ve isyanı kötü 

göstermiĢtir. ĠĢte, böyle olanlar, doğru yolda olanlar onlardır.  

8. Allah‟tan bir fazilet ve nimet sayesinde. Allah, alimdir, hakimdir. 

9. Eğer müminlerden iki grup savaĢa tutuĢurlarsa, aralarını düzeltin. Eğer biri diğerine tecavüz ederse, 

Allah‟ın emrine dönünceye kadar tecavüz edene karĢı savaĢın. Eğer dönerse, aralarını adaletle düzeltin ve 

adil davranın. ġüphesiz Allah, adaletli olanları sever.  

10. Müminler ancak kardeĢtirler. Öyleyse kardeĢlerinizin arasını düzeltin ve Allah‟tan korkun ki merhamet 

olunabilesiniz. 

11. -Ey iman edenler! 
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Bir topluluk, diğer bir toplulukla alay etmesin. Alay edilenlerin, alay edenlerden daha hayırlı olması 

mümkündür. Kadınlar da baĢka kadınlarla alay etmesin. Belki de onlar, bunlardan daha hayırlıdır. Birbirinizde 

ayıplar aramayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Ġman ettikten sonra fasık adını almak ne kötüdür. 

Kim tevbe etmezse, iĢte onlar, zalimler onlardır.  

12. -Ey iman edenler! 

AĢırı Ģüpheden kaçının, çünkü bir kısım Ģüphe günahtır. Birbirinizin gizlisini araĢtırmayın. Birbirinizi 

çekiĢtirmeyin. Biriniz, ölü kardeĢinin etini yemeyi sever mi? Bundan tiksindiniz değil mi? Allah‟tan korkun, 

kuĢkusuz Allah, tevbeleri kabul eden ve merhamet edendir. 

13. -Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir diĢiden yarattık. Sizi tanıĢasınız diye kollara ve kabilelere ayırdık. 

Allah, katında en Ģerefliniz, ondan en çok sakınanınızdır. ġüphesiz Allah, alimdir, haberdardır.  

14. Bedeviler “iman ettik” dediler. De ki: -Siz iman etmediniz, fakat teslim olduk deyin! Çünkü iman, henüz 

kalblerinize girmedi. Eğer Allah‟a ve Resûlüne itaat ederseniz, (Allah) amellerinizden hiç bir Ģey eksiltmez. 

Nitekim Allah, çok bağıĢlayan ve çok merhamet edendir. 

15. Asıl müminler, Allah‟a ve Resûlüne iman edip, hiç Ģüphe etmeyen ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla 

cihad edenlerdir. ĠĢte doğrular/sadıklar onlardır.  

16. De ki: 

-Dininizi Allah‟a mı öğreteceksiniz? Allah, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Allah, herĢeyi bilendir. 

17. Müslüman oldular diye seni minnet altında tutmak istiyorlar. De ki: 

Müslüman olmanız sebebiyle beni minnet altında bırakmayın, bilakis size doğru yolu gösterdiği için Allah sizi 

minnet altında tutar, eğer samimi iseniz. 

18. Allah, Ģüphesiz göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı görmektedir.  

50. KÂF SÛRESĠ 

(Risalet'in ilk yıllarında nazil olan bu sûre, ismini ilk ayetinde geçen KAF harfinden almıĢtır. 45 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla.. 

1. Kâf, Ģerefli Kur‟an‟a and olsun,  

2. Kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine ĢaĢırdılar da, kafirler: 

Bu, acayip bir Ģey, dediler.  

3. Biz öldükten ve toprak olduktan sonra mı? Bu ne uzak bir ihtimal.  

4. Yerin onlardan (cesetlerinden) ne eksilteceğini biliriz. Katımızda koruyup saklayan bir yazıt vardır.  

5. Hayır onlar, kendilerine hak gelince yalanladılar. Çünkü onlar ĢaĢkınlık içindedirler. 

6. Üzerlerindeki göğe hiç bakmıyorlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık, onda bir çatlak da yoktur.  

7. Ve yeryüzünü nasıl yayıp, üzerinde sabit dağlar yerleĢtirdik. Orada her çeĢit güzel bitkiler yetiĢtirdik.  

8. (Bize) yönelen bütün kullar için bir öğüt ve ibret olarak... 
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9. Gökten bereketli bir su indirdik de onunla bahçeler ve biçilecek ekinler bitirdik. 

10. Birbiri üzerine kümelenmiĢ tomurcuklu, uzun boylu hurma ağaçları... 

11. Kullara rızık olarak... O su ile ölü beldeye hayat verdik. ĠĢte kabirden çıkıĢ da böyledir. 

12. Onlardan önce Nuh‟un kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıĢtı.  

13. Âd, Firavun ve Lût‟un kardeĢleri de... 

14. Eyke halkı, Tubba kavmi de... Hepsi de elçileri yalanladı ve tehdidim yerini buldu. 

15. “Ġlk yaratıĢ”ta güçsüz mü kaldık ki yeni bir yaratılıĢtan Ģüphe ediyorlar.  

16. Andolsun ki insanı biz yarattık. Ona nefsinin ne fısıldadığını da biliriz. Biz ona Ģah damarından daha 

yakınız.  

17. Sağ tarafta ve sol tarafta oturan iki alıcı kayıt yapmaktadır. 

18. Hiç bir Ģey söylemez ki onu gözleyen, tesbit eden biri bulunmasın. 

19. Ölüm sarhoĢluğu gerçekten geldiğinde, ona denir ki: 

-ĠĢte senin kaçıp durduğun Ģey! 

20. Sûr‟a da üfürülecektir. 

- ĠĢte azap günü! 

21. Her kiĢi yanında bir sevkedici ve Ģahit ile gelecektir. 

22. -Sen, bundan gafil idin. Gözünden perdeyi kaldırdık. Artık bugün görüĢün keskindir.  

23. Yanındaki (sürücü): 

-Bu, yanımdaki hazırdır, der. 

24. -Cehenneme atın, her inatçı kafiri...  

25. Hayra engel olan saldırgan, Ģüpheciyi... 

26. Allah ile birlikte baĢka bir ilah edineni atın Ģiddetli azaba!.. 

27. Yanındaki der ki: 

-Rabbimiz, ben onu azdırmadım. Ama o, uzak bir sapıklık içindeydi.  

28. (Allah da) Ģöyle der: 

-Benim yanımda çekiĢip durmayın, ben size daha önce azabımı bildirmiĢtim.  

29. Katımda söz değiĢtirilmez. Ben kullarıma asla zulmedici değilim. 

30. O gün, cehenneme: 

-Doldun mu, deriz. O da: 

-Daha var mı? der. 
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31. Cennet, korunmuĢ olanlara yakın olacak, uzak değil... 

32. Yönelen ve korunan herkes, iĢte bu size vaat edilendir.  

33. Görmediği halde Rahman‟dan korkan ve ona teslim olmuĢ bir kalp ile gelen kimseler...  

34. Oraya esenlikle girin, bugün sonsuzluk günüdür.  

35. Orada istedikleri her Ģey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır.  

36. Onlardan önce nice kuĢakları yıkıma uğrattık. Onlar, kendilerinden daha güçlü idiler ve ülkelerde dolaĢıp 

durmuĢlardı. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı? 

37. ġüphesiz bunda, kalbi olana veya kulak verene ve Ģahit olana bir ibret vardır.  

38. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Hiç bir yorgunluk da duymadık.  

39. Onların dediklerine karĢı sabret. GüneĢ doğmadan önce ve batmadan önce Rabb‟ini hamd ederek tesbih 

et!  

40. Gecenin bir bölümünde de onu tesbih et, secdelerin ardından da... 

41. Kulak ver, o gün yakın bir yerden seslenecek olanın çağrısına..  

42. O gün korkunç haykırıĢı tam olarak duyacaklar. ĠĢte o gün çıkıĢ günüdür.  

43. ġüphesiz biz, diriltiriz ve öldürürüz. DönüĢ de bizedir.  

44. O gün yer, onlara hızlı bir Ģekilde yarılacaktır. Bu, bizim için çok kolay olan bir toplamadır.  

45. Onların söylediklerini biz daha iyi biliriz. Sen, onları zorlayacak değilsin. Bu sebeple tehdidimden 

korkanlara Kur‟an ile öğüt ver.  

51. ZÂRĠYÂT SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin son yıllarında indirilmiĢ olan sûre, ismini ilk ayetindeki "toz kaldıran rüzgarlar" anlamına 

gelen "zeriyat"tan almıĢtır. 60 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla.. 

1. Savurup tozutan rüzgarlara andolsun!  

2. Ağır yük taĢıyan(bulut)lara... 

3. Kolayca akıp giden(gemi)lere... 

4. ĠĢleri taksim edenlere... 

5. Size vaat edilen elbette doğrudur. 

6. Ceza günü kuĢkusuz gerçekleĢecektir. 

7. Güzel yolları olan göğe andolsun  

8. Ki siz ihtilaflı görüĢler içindesiniz.  
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9. Ondan çevrilen çevrilir.  

10. Kahrolsun yalancılar  

11. Ki onlar, gafilce sapıklık içinde yüzmektedirler.  

12. -Ceza günü ne zaman diye sorarlar?  

13. O gün, onların ateĢte yakılacakları gündür. 

14. -Tadın azabınızı. Bu acele gelmesini istediğiniz Ģeydir.  

15. Korunanlar, cennetlerde ve pınarlardadır.  

16. Rab‟lerinin kendilerine verdiklerini almıĢlardır, çünkü onlar bundan önce iyi kimseler idiler.  

17. Geceleri az uyuyorlardı. 

18. Seherleri de onlar mağfiret diliyorlardı. 

19. Onların mallarında isteyen ihtiyaç sahipleri için de bir hak vardı. 

20. Yeryüzünde gerçekten iman edecekler için ayetler vardır.  

21. Kendi içinizde de, görmüyor musunuz? 

22. Gökte de sizin rızkınız ve size vaat edilen Ģeyler vardır.  

23. Göğün ve yerin Rabb‟ine andolsun ki, size vaat edilenler, tıpkı sizin konuĢmanız gibi gerçektir. 

24. Ġbrahim‟in değerli/Ģerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? 

25. Hani O‟nun yanına girmiĢler: “Selam” demiĢlerdi. O da:  

-Selam ey yabancılar!” demiĢti. 

26. Ailesinin yanına gidip, besili bir dana getirmiĢti. 

27. Bunu onların önüne koydu ve: 

-Yemez misiniz? dedi. 

28. Onlardan dolayı içine bir korku düĢtü. 

-Korkma, dediler. Ona bilgin bir erkek çocuğu müjdelediler. 

29. Karısı bir çığlık içinde çıka gelip, (elleriyle) yüzüne vurarak: 

-Ben, kısır bir kocakarıyım, dedi. Dediler ki: 

30. -Rabbin böyle buyurdu. Muhakkak ki O, hakimdir, alimdir. 

31. -Sizin asıl göreviniz nedir, ey elçiler? dedi. 

32. -Biz, günahkar bir topluma gönderildik, dediler. 

33. Onların üzerlerine balçıktan yapılmıĢ taĢlar atacağız. 

34. Rabbinin katında haddi aĢanlar için damgalanmıĢ...  
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35. Orada olan müminleri de çıkarmıĢtık. 

36. Zaten orada, müslüman olan bir evden baĢkasını da bulamadık.  

37. Orada, acı azaptan korkan kimseler için bir iĢaret bıraktık.  

38. Apaçık bir belge ile Firavun‟a gönderdiğimiz Musa‟da da vardır. 

39. Firavun, askerlerine güvenerek yüz çevirmiĢ ve: 

-Bu ya bir sihirbaz veya bir delidir, demiĢti.  

40. Biz de onu ve askerlerini yakalamıĢ ve denize atmıĢtık. O piĢman olmuĢtu. 

41. Âd‟da da vardır. Onların üzerine ölüm rüzgarı göndermiĢtik. 

42. Dokunduğu her Ģeyi çürük kemik gibi yapmıĢtı. 

43. Semud da öyle... onlara: 

-Vakit gelene kadar yaĢayın denilmiĢti.  

44. Rab‟lerinin emrinden çıkmıĢlar, bakıp dururlarken onları yıldırım çarpmıĢtı. 

45. Ne ayakta durmaya güçleri yetmiĢ, ne de yardım edilenler olmuĢlardı. 

46. Daha da önce Nuh‟un kavmi... Onlarda yoldan çıkmıĢ bir toplum idi.  

47. Göğü ellerimizle bina ettik. Çünkü biz, çok güçlüyüz.  

48. Yeryüzünü de yayıp döĢedik. Ne güzel döĢedik. 

49. Öğüt alasınız diye her Ģeyden çift çift yarattık. 

50. -O halde Allah‟a sığının, çünkü ben, ondan size (gönderilen) apaçık uyarıcıyım. 

51. Allah ile beraber baĢkasını ilah edinmeyin. Ben, ondan size apaçık uyarıcıyım! 

52. ĠĢte, böyle... Onlardan öncekilere de bir elçi gelmedi ki ona sihirbaz veya mecnun dememiĢ olsunlar.  

53. Bunu birbirlerine mi tavsiye ettiler? Hayır, onlar, taĢkın bir toplum idiler. 

54. -Onlardan yüz çevir, bundan dolayı kınanacak değilsin.  

55. Öğüt ver, çünkü öğüt inananlara fayda verir.  

56. Cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. 

57. Onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istemiyorum. 

58. ġüphesiz rızıklandırıcı olan, çetin kuvvet sahibi Allah‟tır. 

59. Zalimlik edenlerin de (kendilerinden önceki) arkadaĢlarının günahları gibi günahları vardır. Acele 

etmesinler.  

60. Kendilerine vaat edilen günlerden dolayı kafirlerin vay haline!  

52. TÛR SÛRESĠ 
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(Mekki bir sûre olan Tûr, ismini ilk ayetten almıĢtır. Tûr, dağ demektir. Ancak, Kur'an'da bu kelime, Hz. 

Musa'nın vahiy aldığı Sina dağını betimlemek için kullanılmıĢtır. 49. ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1-3 Tûr‟a... yayılmıĢ ince deri üzerine yazılmıĢ kitaba... 4. Kâbe‟ye. 5. YükseltilmiĢ gök kubbeye... 6. TaĢkın 

denize andolsun ki...  

7. Rabbinin azabı elbette gerçekleĢecektir. 8. Onu geri gönderecek kimse yoktur.  

9. O gün gök çok çalkalanıp duracak. 10. Dağlar harekete geçip yürüyecek... 

11. O gün yalanlayanların vay haline!.. 12. Ki onlar, boĢ Ģeylere dalıp, oynuyorlardı. 13. O gün itile kakıla 

cehennem ateĢine atılacaklardır.  

14. -Yalanladığınız ateĢ budur!  

15. -Bu da mı sihir? yoksa siz mi görmüyorsunuz?  

16. Girin oraya! Ġster sabredin, ister sabretmeyin, sizin için birdir, eĢittir. Ancak yaptıklarınızla 

cezalandırılacaksınız. 

17. Korunanlar, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır.  

18. Rab‟lerinin kendilerine verdikleri ile sevinçlidirler. Rableri, onları çılgın alevin azabından korumuĢtur. 

19. -Yaptıklarınızın karĢılığı olarak afiyetli yiyin için!  

20. Özenle dizilmiĢ tahtlarda arkalarına yaslanmıĢlar ve onları iri gözlü hurilerle evlendirmiĢizdir. 

21. Ġman edenleri, soylarından da iman ederek onlara tabi olanları bir araya getirdik. ÇalıĢmalarından hiç bir 

Ģey eksiltmedik. Her kiĢi kazancına bağlı bir rehinedir. 

22. Onlara arzu ettikleri her meyveyi ve eti bol bol vermiĢizdir.  

23. Orada birbirlerine kadeh sunarlar. Orada saçmalama yoktur. Günaha sokma yoktur. 

24. Etraflarında onlar için görevlendirilen genç hizmetçiler dönüp durur, onlar saklı inciler gibidirler.  

25. Birbirlerine dönüp sorarlar : 

26. -Biz, ailemizin yanında, daha önce korku içindeydik, derler. 

27. Allah bize lutfetti de bizi kavurucu azabtan korudu. 

28. Biz, önceden de ona dua ediyorduk. Gerçekten O, iyilik sahibi, merhamet sahibidir.  

29. -Sen, öğüt ver. Kesinlikle sen Rabbinin nimeti sayesinde ne medyumsun ne de mecnun (dinlenmiĢ)  

30. Yoksa: 

-O, bir Ģairdir, zamanın baĢına getireceği belayı bekliyoruz mu diyorlar? 

31. De ki: 

-Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. 
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32. Yoksa onlar, bunu rüyalarında mı gördüler? Yoksa onlar, azgın bir toplum mudur? 

33. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmiyorlar. 

34. -Haydi onun benzeri bir söz meydana getirsinler eğer doğru söylüyorlarsa!  

35. Yoksa onlar, hiç bir Ģey olmadan mı yaratıldılar; yoksa yaratıcı olanlar mı?  

36. Yoksa, gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Hayır, onlar kesin olarak bilmiyorlar. 

37. Yoksa, Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Yoksa, denetim ve yönetim sahibi onlar mıdır?  

38. Yoksa onların bir araçları mı var ki onun hakkında duyum ediniyorlar? Haydi onlardan duyum edinenler 

açık delillerini getirsinler.  

39. Yoksa kızlar O‟nun da erkek çocuklar sizin mi? 

40. Yoksa sen onlardan ödeyemeyecekleri ağır bir ücret mi istiyorsun?  

41. Yoksa gayb onların yanında da onlar mı tavsiye ediyor?  

42. Yoksa, bir entrika düzenlemek mi istiyorlar? Entrikaya düĢecek olanlar kafir olanlardır. 

43. Yoksa, onların Allah‟tan baĢka bir ilahları mı var? Allah, onların ortak koĢtuklarından 

münezzehtir/uzaktır.  

44. Eğer, gökten bir parçanın düĢtüğünü görseler “üst üste yapılmıĢ bir bulut” derler. 

45. -O halde, bırak onları, tâ ki çarpılacakları günlerine kavuĢsunlar.  

46. O gün ne entrikaları kendilerine bir yarar sağlar, ne de yardıma uğrarlar. 

47. Zalimler için bundan baĢka da azap vardır, fakat onların çoğu bilmezler.  

48. -Rabbinin hükmüne sabret! Çünkü sen, gözümüzün önündesin. (Ayağa) kalktığı zaman hamd ederek Rabbini 

tesbih et!  

49. - Gecenin bir kısmında ve yıldızlar battıktan sonra da onu tesbih et! 

53. NECM SÛRESĠ 

 

(Mekki bir sûre olan Necm, adını ilk ayetinden almıĢtır. Necm, yıldız demektir. 62 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Yıldıza andolsun batarken.  

2. ArkadaĢınız sapıtmadı, azdırılmadı.  

3. Kendi hevasından konuĢmuyor.  

4. O ancak kendisine vahyedilen bir vahiydir.  

5. Bunu ona çok güçlü biri öğretti.  

6. Üstün akıl sahibidir. Hemen doğruluverdi. 
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7. O, en yüksek ufukta idi. 

8. Sonra yaklaĢıp indi  

9. Araları iki yay kadar veya daha yakın idi. 

10. O anda (Allah‟ın) kuluna vahyettiğini iletti.  

11. Gördüğünü gönül yalanlamadı. 

12. -Onunla gördüğü Ģey hususunda tartıĢıyor musunuz? 

13. Hakikaten onu diğer bir iniĢte de gördü. 

14. Sidre-i Münteha‟nın yanında  

15. Onun yanında da Me‟va bahçesi vardır.  

16. Sidre‟yi bürüyen bürüyordu. 

17. Göz, ne ĢaĢtı; ne aĢtı. 

18. Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü.  

19. -Gördünüz mü Uzza‟yı ve Lat‟ı?  

20. Diğer bir üçüncüsü Menat‟ı?..  

21. Erkekler sizin diĢiler O‟nun mu?  

22. Öyleyse bu haksız bir taksim.  

23. Onlar, sizin ve atalarınızın adlandırılmasından baĢka bir Ģey değildir. Allah, onlar hakkında bir belge 

indirmemiĢtir. Kuruntudan ve canlarının arzu ettiğinden baĢka bir Ģeye dayanmıyorlar. Oysa, onlara 

Rab‟lerinden kılavuz gelmiĢtir.  

24. Yoksa her umduğu Ģey insanın mıdır? 

25. Ahiret de dünya da Allah‟ındır. 

26. Göklerde nice melekler var ki, Allah dilediği ve razı olduğu kimseler için izin vermedikçe, onların Ģefaatı 

hiçbir iĢe yaramaz.  

27. Doğrusu ahirete inanmayanlar, melekleri diĢi olarak isimlendiriyorlar. 

28. Oysa, bu konuda bir bilgileri yoktur. Sadece zanna tâbi oluyorlar. Zan ise gerçekten bir Ģey ifade etmez. 

29. Bu sebeple sen, uyarımızdan yüz çevirenden ve dünya hayatından baĢka bir Ģey istemeyenden uzak dur. 

30. ĠĢte onların bilgi seviyeleri budur. ġüphesiz Rabbin, kimin yolundan saptığını en iyi bilen O‟dur. Kimin 

doğru yolda olduğunu da en iyi bilen O‟dur.  

31. Göklerde olan da yerde olan da Allah‟ındır. Kötülük iĢleyenleri yaptıkları sebebiyle cezalandıracak, iyilik 

edenleri de en iyisi ile ödüllendirecektir. 

32. O iyilik edenler, ufak tefek kusurları dıĢında, günahın büyüklerinden ve fuhĢiyattan kaçarlar. ġüphesiz 

Rabbinin mağfireti geniĢtir. Sizi topraktan meydana getirdiği zaman da ve siz, annelerinizin karnında cenin 
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halinde iken de sizi en iyi O bilir. Öyleyse, kendi kendinizi temize çıkarmayın. Kimin takvalı olduğunu en iyi o 

bilir.  

33. Yüz çeviren kimseyi gördün mü?  

34. Biraz meyletmiĢ ve sonra katılaĢmıĢtır/direnmiĢtir.  

35. Gaybın ilmi onun yanında da, o mu görüyor? 

36. Yoksa, Musa‟nın sahifelerinde olan Ģeyin haberi gelmedi mi?  

37. Ya vefakar Ġbrahim‟in?.. 

38. Hiç bir günahkâr baĢkasının günahını çekmez. 

39. Ġnsan için çalıĢtığından baĢkası yoktur. 40. ÇalıĢması da mutlaka gösterilecektir. 41. Sonra da karĢılığı 

eksiksiz ödenecektir.  

42. KuĢkusuz en son varıĢ Rabbinedir. 

43. Güldüren de O‟dur, ağlatan da! 

44. Öldüren O‟dur, dirilten de!  

45. Erkek ve diĢi olarak iki cinsi yaratan O‟dur.  

46. Atıldığında bir damladan.  

47. Tekrar diriltmek de O‟na aittir.  

48. Zengin kılan da O‟dur, Kanaatkâr eden de. 

49. ġi‟ra (yıldız)nın Rabbi de O‟dur.  

50. O helak etti evvelki Âd‟ı... 

51. Semûd‟u da baki bırakmadı.. 

52. Daha önce de Nuh‟un kavmini... onlar, daha zalim daha azgın idiler... 

53. Alt üst edilmiĢ, yok olup gitmiĢtir.  

54. Onlara Ģiddetli bir azap bürüdü. 

55. O halde, Rabbinin hangi nimetinden Ģüphe ediyorsun?  

56. ĠĢte bu, önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. 

57. YaklaĢan yaklaĢıyor. 

58. Onu Allah‟tan baĢkası açığa çıkaracak değildir. 

59. Bu söze mi ĢaĢıyorsunuz? 

60. Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz?! 

61. Eğlenip duruyorsunuz! 

62. Artık, Allah‟a secde edin. O‟na kulluk edin. 



 283 

54. KAMER SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin ilk yarısında indirilmiĢ olan sûre, adını ilk ayetindeki ay anlamına gelen "Kamer" 

kelimesinden almıĢtır. Kıyametle ilgili temalar ağırlıktadır. 55 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Kıyamet yaklaĢtı. Ay yarıldı/gerçek ortaya çıktı. 

2. Ama onlar, bir mucize görseler yüz çevirip: 

-Sürüp giden bir sihir, derler.  

3. Yalanlayıp, heveslerine uydular. Oysa her iĢ kararlaĢtırılmıĢtır.  

4. Onlara boyun eğdirecek Ģeyin haberleri, onlara gelmiĢtir. 

5. Tam bir adalet ile.. Fakat uyarılar bir yarar sağlamadı.  

6. Onlardan yüz çevir. O gün çağırıcı onları hoĢlanmadıkları bir Ģeye çağırır. 

7-8. Gözleri yere yıkık çekirgeler gibi yayılmıĢ o çağırana koĢarak kabirlerinden çıkarlar. Kafirler: 

-Bu, zor bir gün! derler. 

9. Onlar önce Nuh kavmini de yalanladı. Kulumuzu yalanladılar da “mecnun (cinlenmiĢ)” dediler. Onu incittiler.  

10. O da: 

-Ben, yenildim, bana yardım et, diye Rabb‟ine dua etti.  

11. Bunun üzerine biz de göğün kapılarını Ģiddetle boĢanan sulara açtık.  

12. Yerden de pınarlar fıĢkırttık. Böylece sular takdir edilen bir iĢ için birleĢti. 

13. Onu gözümüzün önünde akıp giden tahta ve mıhtan yapılmıĢ (gemi) de taĢıdık.  

14. Gözlerimizin önünde akıp gitti. Ġnkar edilen (Nuh‟a) bir ödül olarak. 

15. Onu bir ayet (iĢaret) olarak bırakmıĢtık. Ġbret alan var mı? 

16. -Azabım ve uyarılarım nasılmıĢ? 

17. Andolsun ki Kur‟an‟ı da öğüt olması için kolaylaĢtırdık, öğüt alan var mı?  

18. Âd da yalanlanmıĢtı. Benim azabım ve uyarılarım nasılmıĢ?  

19. Onların üzerine zor ve meĢakkatli baskın süren bir günde kavuran rüzgarları göndermiĢtik. 

20. Sanki kökünden sökülmüĢ hurma ağacının kökleri gibi insanları yerlerinden koparıp atıyordu. 

21. -Azabım ve uyarılarım nasılmıĢ? 

22. Andolsun ki Kur‟an‟ı öğüt olması için kolaylaĢtırdık. Öğüt alan var mı?  

23. Semûd da tehdidine kulak asmadı.  
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24. -Ġçimizden bir adama mı uyacağız? O vakit sapıtmıĢ ve delilik etmiĢ oluruz, dediler.  

25. -Aramızdan, vahiy ona mı gönderilmiĢ? Hayır, O, yalancı küstahın biridir. 

26. -Yarın onlar kimin yalancı küstah olduğunu görecekler.  

27. -Biz onları sınamak için diĢi deveyi gönderiyoruz; Onları gözet ve sabret! 

28. Onlara suyun aralarında taksim edildiğini de haber ver. Su içme sırası gelen hazır bulunsun.  

29. ArkadaĢlarını çağırdılar, o da elini uzatıp deveyi vahĢice boğazladı.  

30. -Bak Ģimdi, azabım ve uyarılarım nasıl oldu? 

31. Onların üstüne tek bir çığlık gönderdik de deve ağılındaki kuru ot gibi oldular. 

32. Andolsun ki Kur‟an‟ı öğüt olsun diye kolaylaĢtırdık. Öğüt alan var mı?  

33. Lût‟un kavmi de tehditlerine kulak asmamıĢtı.  

34. Biz de üzerlerine taĢ yağdıran fırtına gönderdik. Ancak Lût‟un ailesini, seher vakti kurtarmıĢtık.  

35. Katımızdan bir nimet olarak. ġükredenleri iĢte böyle ödüllendiririz.  

36. Lût, onları Ģiddetli azabımız hakkında uyarmıĢtı. Ama onlar, uyarıları Ģüphe ile karĢıladılar. 

37. Onlar, Lût‟un misafirlerinden murat almak istemiĢlerdi. Biz de onların gözlerini kör ettik. 

-ġimdi tadına bakın azabımın ve tehdidimin!  

38. Andolsun ki bir sabah erkenden, bir azap çöküverdi. 

39. -Tadın azabımı ve tehdidimi! 

40. Andolsun ki öğüt olması için Kur‟an‟ı kolaylaĢtırdık. Ġbret alan var mı? 

41. Firavun Hânedanına da uyarıcılar gelmiĢti.  

42. Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Onları da mutlak güç ve iktidar sahibine yakıĢır bir Ģekilde 

yakalayıverdik. 

43. -Sizin kafirleriniz, onlardan daha mı iyi? Yoksa, kitaplarda sizin (azaptan) kurtulacağınız bir ayrıcalığınız 

mı var? 

44. Yoksa onlar: 

-Biz, yenilmez bir toplumuz mu diyorlar?  

45. Bu topluluk hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.  

46. Onlara asıl vaat edilen kıyamettir. Kıyamet daha korkunç ve daha acıdır. 

47. ġüphesiz günahkarlar sapıklık ve çılgınlık içindedirler.  

48. O gün cehenneme yüzüstü sürüleceklerdir. 

-Tadın ateĢin dokunuĢunu! 

49. Biz her Ģeyi bir ölçüye göre yarattık. 
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50. Emrimiz göz açıp kapaması gibidir. 

51. Andolsun ki benzerlerini helak ettik. Ġbret alan var mı?  

52. Onların yaptıkları her Ģey kayıtlardadır. 

53. Büyük, küçük... satır, satır... 

54. Korunanlar ise cennetlerde ve ırmaklarda. 

55. Doğruluk makamında, tüm gücü elinde bulunduran bir hükümdarın yanındadırlar.  

55. RAHMAN SÛRESĠ 

 

(Mekke'de indirilen bir sûre olan Rahman, ismini ilk ayetinden almıĢtır. Rahman, çokça merhametli, kullarına 

Ģefkatli anlamına gelen Allah'ın bir sıfatıdır. 78 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla.. 

1. Rahman,  

2. Kur‟anı öğret 

3. Ġnsanı yarattı.  

4.Ona beyanı öğretti 

5. GüneĢ ve ay bir hesaba bağlıdır 

6. Bitkiler, ağaçlar da boyun eğerler. 

7. (Allah) Göğü yükseltip, ona da bir ölçü koydu.  

8. O halde, ölçüde eğrilik yapmayın  

9. Doğru tartın, eksik tartmayın. 

10. Yeryüzünü yarattıkları için alçalttı. Boyun eğdirdi. 

11. Orada meyveler, salkım salkım hurmalar... 

12. Yapraklı taneler ve hoĢ kokulu bitkiler vardır. 

13. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?.. 

14. Ġnsanı iyice piĢmiĢ gibi kuru balçıktan yarattı. 

15. Cinleri de yalın bir alevden yarattı.  

16. O halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz.?  

17. O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. 

18. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz. 

19. Ġki denizi birbiriyle kavuĢsun diye salıvermiĢtir. 



 286 

20. Birbirine kavuĢmasını önleyen aralarında bir engel vardır.  

21. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz.  

22. Onlardan inci ve mercan çıkar.  

23. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?  

24. Denizlerde yüzen dağlar gibi gemiler de Onundur.  

25. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz  

26. Yeryüzünde bulunan herĢey fanidir.  

27. Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinizin vechi/yüzü kalıcıdır.  

28. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?  

29. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi O‟ndan ister. O, her gün bir iĢtedir.  

30. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?  

31. -Size de yöneleceğiz, Ey cin ve insan topluluğu!  

32. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?  

33. -Ey cin ve insan toplumu, eğer göklerin ve yerin sınırlarını aĢmaya gücünüz yeterse haydi aĢın! Fakat 

gücünüz olmadıkça aĢamazsınız. 

34. -O halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?  

35. Üstünüze ateĢten bir alev bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.  

36. ġimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?  

37. Gök yarıldığı ve kırmızı sahtiyan gibi bir gül olduğu zaman.  

38. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?  

39. O gün hiç bir insana ve cine günahı sorulmaz. 

40. O zaman, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz. 

41. Suçlular simalarından tanınır, sonra da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanır. 

42. Gelin bakalım Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

43. ĠĢte, bu suçluların yalanladığı cehennemdir.  

44. Onlar bununla kaynar su arasında dolaĢıp dururlar.  

45. ġimdi, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız?  

46. Rabbinin makamından korkanlara iki cennet vardır.  

47. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

48. Her ikisi de çeĢit çeĢit ağaçlara sahiptir. 
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49. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

50. Onların ikisinde de akan iki pınar vardır.  

51. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

52. Ġkisinde de her meyveden çift çift...  

53. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?  

54. Orada atlastan döĢemelere yaslanacaklar. Ġki cennetin meyveleri de çok yakındır.  

55. ġimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?  

56. O cennetlerde bakıĢlarını yalnız eĢlerine çevirmiĢ, onlardan önce hiç bir insan ve cinin dokunmadığı eĢler 

vardır.  

57. ġimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?  

58. Sanki onlar yakut ve mercan gibidir. 

59. ġimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?  

60. Ġyiliğin mükafatı, iyilikten baĢka ne olur?  

61. ġimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?  

62. Bunlardan baĢka iki cennet daha var. 

63. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?  

64. Ġkisi de yeĢillik içinde .. 

65. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?  

66. Ġkisinde de fıĢkıran iki pınar vardır.  

67. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

68. Her ikisinde de çeĢit çeĢit meyve, hurma ve nar var.  

69. -O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz. 

70. Orada huyları güzel, güzeller vardır.  

71. Artık Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?  

72. Otağlar içinde korunmuĢ huriler.. 

73. -Artık Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

74. Onlardan önce, o hurilere hiç bir insan ve cin eli değmemiĢtir. 

75. -O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?  

76. YeĢil yastıklara, güzel ve kusursuz dizayn edilmiĢ döĢeklere yaslanırlar. 

77-78. “O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz”. Azamet ve cömertlik sahibi Rabbinin ismi ne 

yücedir!.. 
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56. VÂKIA SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin ortalarında indirilmiĢ olan Vakıa sûresi, ismini ilk ayetteki kelimeden almıĢtır. 96 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla.. 

1. GerçekleĢecek olan gerçekleĢtiği zaman! 

2. Bunun olacağı yalan değildir.  

3. Yer sarsıldıkça alçalacak, sarsıldıkça yükselecektir. 

5. Dağlar paramparça olduğu 

6. Unufak etrafa dağıldığı zaman... 

7. Siz de üç gruba ayrılmıĢ olacaksınız.  

8. Sağ taraf halkı .. Ne sağ taraf halkı! 

9. Sol taraf halkı .. Ne sol taraf halkı!? 

10. Ve önde olanlar, öncüdürler. 

11. Onlar, en gözde olanlardır. 12. Nimet cennetlerindedir.  

13. Bir çoğu öncekilerden. 14. Birazı da sonrakilerden.  

15. SüslenmiĢ tahtlar üzerinde.  

16. KarĢı karĢıya oturup, arkalarına yaslanmıĢlardır.  

17. Onların etrafında ölümsüz genç hizmetçiler dolaĢır.  

18. Tertemiz kaynağından doldurulmuĢ ibrikler, testiler ve fincanlarla...  

19. BaĢ ağrısı vermeyen ve sersemleĢtirmeyen ..  

20. Beğendiklerinden meyveler..  

21. Canlarının çektiği kuĢ etleri.. 

22. Ve iri gözlü huriler.. 

23. Sanki sedef içindeki inciler..  

24. Gibi yaptıklarına karĢılık mükafat olarak..  

25. Orada boĢ ve günaha sokacak bir söz iĢitmezler  

26. Yalnızca söylenen: 

-Selam, selamdır! 

27. Sağ tarafta olanlar, ne mutlu sağ tarafta olanlara!  

28. Kiraz ağaçlarında..  
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29. Salkım salkım muz ağaçlarında..  

30. YayılmıĢ gölgede..  

31. Çağlayan sularda..  

32-33. Bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan meyveler içinde..  

34. Ve yüksek yataklar içindedirler.  

35. Biz, o kadınları yeni bir yaratılıĢla yeniden yarattık.  

36. Onları bakireler Ģeklinde yarattık.  

37. EĢlerine sevgi ile bağlı olarak.  

38. Sağ taraftakiler için..  

39. Bir çoğu öncekilerden..  

40. Çoğu da sonrakilerden..  

41. Sol taraf halkı, nedir sol taraf halkı?  

42. Kızgın ateĢ ve kaynar su içindedirler. 

43. Simsiyah bir duman gölgesi içinde.  

44. Serinlik yok, bağıĢ yok.  

45. Çünkü onlar, bundan önce sorumsuzca ve konfor içinde yaĢıyorlardı. 

46. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı.  

47. -Biz ölüp, toprak ve kemik olduktan sonra tekrar mı dirileceğiz? diyorlardı. 

48. Daha önceki atalarımızda mı? ..  

49. De ki:  

-Öncekiler de sonrakiler de.  

50. Belli bir günün, belli bir vaktinde bir araya getirileceksiniz. 

51. -Sonra siz, ey sapıklar, yalanlayanlar! 

52. Elbette yiyeceksiniz zakkum ağacından! 

53. Karınlarınızı dolduracaksınız hep ondan!  

54. Üstüne içeceksiniz kaynar sudan!  

55. SusamıĢ develerin içiĢi gibi içeceksiniz!  

56. Hesap günü onların ziyafeti budur.  

57. -Sizi yarattık, biz! Gerekmez mi tasdik etmeniz?  

58. Attığınız spermleri gördünüz mü?  
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59. Onu siz mi yaratıyorsunuz; yoksa yaratan biz miyiz? 

60. Aranızda ölümü takdir eden biziz! Önümüze de geçilemez.  

61. Sizi benzerlerinizle değiĢtirmek ve sizi bilmediğiniz bir Ģekilde yeniden yaratmak hususunda... 

62. -Ġlk yaratılıĢınızı biliyorsunuz, düĢünmeniz gerekmez mi?  

63. -Ektiğiniz Ģeyleri gördünüz mü?  

64. Onları bitiren siz misiniz; yoksa biz mi bitiriyoruz?  

65. Dilersek, onu çör çöp yaparız da ĢaĢırıp kalırsınız. 

66-67. -Borca battık, hayır biz mahrum bırakıldık, dersiniz.  

68. -Ġçtiğiniz suyu gördünüz mü?  

69. Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?  

70. Ġsteseydik onu tuzlu bir su yapardık; Ģükretmeniz gerekmez mi?  

71. -Çaktığınız ateĢi gördünüz mü?  

72. Onun ağacını siz mi yarattınız; yoksa yaratan biz miyiz? 

73. Biz, onu bir ibret ve ihtiyaç sahipleri için faydalı kıldık.  

74. O halde yüce Rabbinin adını tesbih et! 

75. -Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki!  

76. ġüphesiz bu, büyük bir yemindir, eğer bilirseniz. 

77. -Hayır, ġüphesiz o, Ģerefli bir Kur‟an‟dır/okumadır.  

78. Gizli bir kitapta.. 

79. Ona arınmıĢ olanlardan baĢkasının dokunamaz. 

80. Alemlerin Rabbinden indirilmiĢtir.  

81. -Siz, bu söze inanmıyor musunuz? 

82. Onu yalanlayarak mı size verilen nimete Ģükür ediyorsunuz?  

83. Hele bir can boğaza gelmiĢ olmasın. 

84. Siz, o zaman bakıp kalırsınız 

85. Biz, ona sizden daha yakınız. Ama göremezsiniz.  

86. Eğer hesaba çekilmeyecek iseniz...  

87. Onu geri çeviriniz... Doğru söyleyenlerden iseniz...  

88. Eğer o, gözde kimselerden ise... 

89. Rahatlık, güzel rızık ve nimet cennetleri...  
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90. Eğer o, sağ taraf halkından ise...  

91. Sağ taraf halkından sana selam! 

92. Eğer o, yalanlayanlardan ve sapıklardan ise... 

93. Kaynar suda bir ziyafet!  

94. Ve cehenneme atılıĢ... 

95. Bu, kesin gerçeğin ta kendisidir. 

96. -Öyleyse, yüce Rabbinin adını tesbih et!  

57. HADÎD SÛRESĠ 

 

(Medine döneminin sonlarına doğru indirilmiĢ olan sûre, ismini 5. ayette geçen demir anlamına gelen 

Hadîd'den almaktadır. 29 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Göklerde ve yerde olanlar Allah‟ı tesbih ederler. O, azizdir, hakimdir.  

2. Göklerin ve yerin hakimiyeti O‟nundur. O, hayat verir; O, öldürür. O‟nun her Ģeye gücü yeter. 

3. Ġlk ve son O‟dur. Ortaya koyan ve gizleyen de O‟dur. O, her Ģeyi bilendir. 

4. Gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra da ArĢ‟a istivâ eden O‟dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, 

göğe yükseleni bilir. Nerede olsanız O, sizinle beraberdir. Allah, yaptığınız her Ģeyi görür.  

5. Göklerin ve yerin hakimiyeti O‟nundur. Bütün iĢler Allah‟a döner. 

6. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O, kalblerin özünü bilir. 

7. -Allah‟a ve Elçisine inanın, sizin tasarrufunuza bıraktığı Ģeylerden infak edin. Sizden inanan, infak eden 

kimselere büyük bir mükafat vardır.  

8. Ne diye Allah‟a ve peygamberine inanmıyorsunuz? O, sizi Rabbinize inanmaya çağırıyor. Eğer, iman 

ettiyseniz, o sizden kesin söz almıĢtı. 

9. -Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O‟dur. ġüphesiz Allah, size çok 

Ģefkatli, çok merhametlidir 

10. Göklerin ve yerin mirası Allah‟ın olduğuna göre ne diye Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Sizden, 

Fetih‟ten önce infak edip, savaĢanlar (diğerleriyle) eĢit değildir. Onların derecesi, daha sonra infak edip 

savaĢanlardan daha büyüktür. Allah, hepsine en güzelini vaat etmiĢtir. Allah, yarattıklarından haberdardır. 

11. Kim Allah‟a güzel bir ödünç verirse, Allah ona, verdiğini kat kat öder ve ona büyük bir ödül vardır.  

12. O gün, mü‟min erkeklerin ve mü‟min kadınların nurlarının önlerinden ve sağlarından koĢtuğunu görürsün. 

-Müjde, bugün, alt tarafından ırmaklar akan ve içinde daimi kalacağınız cennetler sizindir. ĠĢte O, en büyük 

kurtuluĢtur. 
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13. O gün, münafık erkekler ve münafık kadınlar, iman edenlere: 

-Bekleyin bizi de, ıĢığınızdan faydalanalım, diyeceklerdir. 

-Arkanıza dönün de oradan ıĢık arayın, denilecektir ve aralarına kapısının içinde rahmet, dıĢında azap olan bir 

sur çekilecektir. 

14. Münafıklar, müminlere: 

-Sizinle beraber değil miydik? diye seslenecekler. 

-Evet, ama, siz kendinizi aldattınız. Çekinceli davrandınız, Ģüphe ettiniz ve Allah‟ın emri gelinceye kadar 

kuruntular sizi aldattı. Aldatıcı da sizi Allah ile aldattı, derler. 

15. -Bugün sizden fidye kabul edilmeyecek, inkar etmiĢ olanlardan da. Barınağınız ateĢtir. Size yaraĢan odur. 

Ne kötü bir sonuç!  

16. Allah‟ın ve haktan inenin uyarıları için iman edenlerin kalblerinin titreme (zamanı) gelmedi mi? 

Kendilerinden önce kitap verilenler gibi olmasınlar. Uzun süre geçince kalpleri katılaĢmıĢ, çoğu da yoldan 

çıkmıĢlardı. 

17. Bilin ki Allah, yeryüzünü ölümden sonra canlandırır. Aklınızı kullanasınız diye delilleri açıkça bildirdik.  

18. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah‟a güzel bir ödünçle ödünç verenlere kat kat 

fazlası geri ödenecek ve değerli bir mükafat kazanacaklardır.  

19. Allah‟a ve elçisine inananlar, iĢte onlar sıddikler ve Ģahitlerdir. Onlar mükafatlarını ve nurlarını elde 

edeceklerdir.  

20. -Bilin ki,  

Dünya hayatı, sadece bir oyun, eğlence ve süstür. Aranızda bir övünç, malları ve evlatları artırma iĢidir. Bir 

yağmur gibidir. YetiĢtirdiği bitkilerle ekincileri ĢaĢırtır ve sonra kuruyup, sapsarı olduğunu görürsün. Daha 

sonra da çerçöp olur. Ahirette ise hem Ģiddetli bir azap, hem de Allah‟tan mağfiret ve hoĢnutluk vardır. 

Doğrusu dünya hayatı, aldatıcı bir metadan baĢka bir Ģey değildir.  

21. -Rabbinizden bir bağıĢ ve geniĢliği yerle gök geniĢliği kadar olan cennet için yarıĢın! Allah‟a ve Elçisine 

iman edenler için hazırlanmıĢtır. ĠĢte bu, Allah‟ın dilediğine verdiği lütuftur. Allah, büyük lütuf sahibidir.  

22. Yeryüzüne veya kendinize isabet eden hiçbir musibet yoktur ki; biz onu yaratmadan önce bir yazıtta 

bulunmasın. ġüphesiz O, Allah için çok kolaydır.  

23. Bu, kaybettiğinize üzülmemeniz, size verdiğimiz ile de Ģımarmamanız içindir. Allah, kendini beğenip 

öğünen hiç kimseyi sevmez.  

24. Onlar, cimrilik eder ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse Ģüphesiz Allah‟ın ihtiyacı 

yoktur. Hamde layık olan O‟dur.  

25. Peygamberlerimizi, açık belgelerle göndermiĢizdir. Onların yanında kitabı ve ölçüyü indirdik ki insanlar 

adaletle yerine getirsinler. 
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Demiri de indirdik. Görmediği halde kendisine ve peygamberine yardım edenleri Allah‟ın belirlemesi için onda, 

Ģiddetli bir azap ve insanlar için faydalar vardır. ġüphesiz Allah, güçlüdür, her Ģeye galiptir.  

26. Nuh‟u ve Ġbrahim‟i de göndermiĢtik. Ġkisinin soyundan da peygamberlik ve kitap vermiĢtik. Onlardan 

doğru yola giren olduğu gibi, çoğu da yoldan çıkmıĢtır. 

27. Sonra onların izi sıra peygamberlerimizi ardarda gönderdik. Meryem oğlu Ġsa‟yı da arkalarından 

gönderdik. Ona Ġncil‟i verip, ona tabi olanların kalplerine Ģefkat ve merhamet yerleĢtirdik. Onların 

uydurdukları ruhbanlığı ise biz farz kılmadık. Yalnızca Allah‟ın rızasını kazanmak için yaptılar. Fakat ona da 

hakkıyla riayet etmediler. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Onlardan çoğu yoldan 

çıkmıĢtır.  

28. -Ey iman edenler! Allah‟tan korkun ve peygamberine iman edin ki, size rahmetinden iki kat versin. Size 

ıĢığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağıĢlasın. Allah, bağıĢlayandır, merhametlidir. 

29. Kitap ehli, Allah‟ın lütfundan hiçbir Ģeyi takdir edemeyeceklerini ve lütfun Allah‟ın elinde olup, onu 

dilediğine verebileceğini bilsinler. Allah, büyük lütuf sahibidir.  

58. MÜCADELE SÛRESĠ 

 

(Medine Dönemi'nin ortalarında indirilen sûre, ismini müĢrikçe bir boĢanma türü olan "zıhar"ın sonuçlarıyla 

mücadele eden kadının kıssasından almıĢtır. 22 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla.. 

1. Allah, eĢi hakkında seninle tartıĢan ve onu Allah‟a Ģikayet eden kadının sözlerini iĢitmiĢtir. Allah, sizin 

karĢılıklı konuĢmanızı iĢitiyor. Çünkü Allah, iĢiten ve görendir. 

2. -Sizden zıhar yapanların karıları, onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran 

kadınlardır. Böyle yapanlar, çirkin bir söz ve yalan söylüyorlar. Allah Ģüphesiz affedici ve bağıĢlayıcıdır. 

3. Kadınlarına zıhar yapıp, sonra da söyledikleri sözden dönenlerin, karılarına yaklaĢmalarından önce3 bir köle 

azad etmeleri gerekir. ĠĢte size böyle öğüt veriliyor. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. 

4. Kim, bunu bulamazsa, karısına yaklaĢmadan önce iki ay peĢ peĢe oruç tutmalıdır. Buna gücü yetmeyenin de 

altmıĢ yoksulu doyurması gerekir. Bu, Allah‟a ve Peygamberine inanmanız sebebiyledir. ĠĢte bu, Allah‟ın 

kanunlarıdır. Bunu inkar edenler için acı bir azap vardır. 

5. Allah‟a ve Peygamberine muhalefet edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldıkları gibi alçaltılacaklardır. 

Biz, apaçık ayetler indirmiĢtik. Bunları uygulamayanlara horlayıcı bir azap vardır 

6. Allah, onların hepsini o gün diriltecek ve onlara yaptıklarını haber verecektir. Onlar unutsa da, Allah, bir 

bir kaydetmiĢtir. Allah, her Ģeye Ģahittir. 

7. Allah‟ın göklerde ve yerde olan her Ģeyi bildiğini görmez misin? Üç kiĢi gizlice fısıldaĢmaz ki dördüncüleri 

O olmasın. BeĢ kiĢi olmasın, altıncıları mutlaka O‟dur. Bundan daha az veya daha çok, nerede olurlarsa 

olsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Daha sonra, Kıyamet Günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Çünkü 

Allah, her Ģeyi bilir. 
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8. Gizli toplantıları yasaklanıp da sonra yine de yasaklandıkları Ģeye dönenleri görmez misin? Günah, 

düĢmanlık ve peygambere isyan hususunda gizlice fısıldaĢıyorlar. Senin yanına geldiklerinde seni Allah‟ın 

selamlamadığı bir Ģekilde selamlıyorlar. Kendi kendilerine de: 

-Bu söylediklerimiz sebebiyle Allah‟ın bizi cezalandırması gerekmez miydi? diyorlar. Onlara Cehennem yeter. 

Oraya atılacaklar. Ne kötü bir yer! 

9. -Ey iman edenler, aranızda gizli konuĢurken günah, düĢmanlık ve peygambere karĢı gelmek hususunda 

fısıldaĢmayın, iyilik ve takva konusunda konuĢun. Huzurunda toplanacağınız Allah‟tan korkun!  

10. Gizli fısıldaĢmalar Ģeytandandır. Ġman edenleri üzmek ister. Fakat onlara, Allah‟ın izni olmadıkça hiç bir 

zarar veremez. Müminler güvensinler Allah‟a!  

11. -Ey iman edenler! Size, meclislerde yer açın denildiği zaman yer açın ki Allah da sizin yerinizi geniĢletsin! 

“Kalkın” denildiği zaman kalkın ki, Allah da sizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini 

yükseltsin. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.  

12. -Ey iman edenler! Peygamber‟e gizli bir Ģey söyleyeceğiniz zaman, gizli olarak söylemeden önce bir sadaka 

verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer bulamazsanız, Ģüphesiz Allah bağıĢlar ve merhamet 

eder.  

13. Gizli konuĢmanızdan önce sadaka vermekten çekiniyor musunuz? Bunu yapamazsanız; Allah, tevbenizi 

kabul eder, öyleyse namazı kılın, zekatı verin, Allah‟a ve Elçisine itaat edin, Allah yaptıklarınızdan 

haberdardır.  

14. Allah‟ın gazap ettiği bir toplumu dost edinenleri gördün mü? Onlar, sizden değil, onlardan da değil. Bile 

bile yalan yere yemin ediyorlar.  

15. Allah, onlar için Ģiddetli bir azap hazırlamıĢtır. Yapmakta oldukları Ģey ne kötüdür.  

16. Yeminlerini kalkan edindiler, Allah yolundan yüz çevirdiler. Onlara aĢağılatıcı bir azap vardır. 

17. Onların malları da evlatları da Allah katında onlara hiç bir yarar sağlamayacaktır. Onlar, ateĢ ehlidir. 

Onlar, orada ebedidir. 

18. Allah, onların hepsini dirilttiği gün, sana yemin ettikleri gibi, ona da yemin edecekler ve gerçekten bir Ģey 

üzerinde olduklarını sanırlar. Ġyi bilin ki Ģüphesiz onlar yalancıdırlar. 

19. ġeytan onları hükmü altına almıĢ ve onlara Allah‟ın uyarılarını/zikrini unutturmuĢtur. Onlar, Ģeytanın 

askerleridir. ġunu bilin ki Ģeytanın askerleri hüsrana uğrayacaktır.  

20. Allah‟a ve Peygamberine muhalefet edenler, iĢte onlar, en alçaklar içindedirler.  

21. Allah, “Ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz, diye hükmetmiĢtir. ġüphesiz Allah, güçlüdür, daima 

galiptir. 

22. Allah‟a ve ahiret gününe iman eden bir toplumun; babaları, oğulları, kardeĢleri veya yakınları dahi olsa, 

Allah‟a ve Elçisine muhalefet eden kimseler için bir sevgi beslediklerini göremezsin.  

ĠĢte onlar, Allah‟ın kalplerine inancı kaydettiği ve kendinden bir vahiy ile güçlendirdiği kimselerdir. Allah, 

onları alt tarafından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetlere girdirecektir. ĠĢte onlar Allah‟ın 
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askerleridir. Allah, onlardan razı olmuĢ, onlar da ondan razı olmuĢtur. Ġyi bilin ki, kurtuluĢa erecek olanlar 

Allah‟ın askerleri/taraftarlarıdır.  

59. HAġR SÛRESĠ 

 

(Medine döneminin ilk yıllarında indirilen sûre, ismini ikinci ayette yer alan HaĢr'dan almıĢtır. HaĢr, savaĢ için 

toplanmak demektir ki, Medine'deki yahudi kabilelerinden Nadiroğulları'nın müslümanları ortadan kaldırmak 

için yaptıkları hazırlığa atıftır. 24 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Göklerde ve yerde olan her Ģey Allah‟ı tesbih etti. Ki O daima galip ve hakimdir. 

2. Kitap ehlinden inkarcıları ilk toplanmalarında yurtlarından çıkaran O‟dur. Siz, onların çıkacaklarını 

sanmamıĢtınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah‟tan koruyacağını sanmıĢtı. Allah‟ın azabı onlara hesap 

etmedikleri bir yerden geldi. Onların kalplerine korku sardı. Kendi elleriyle ve müminler in elleriyle evlerini 

yıktılar. Bundan ibret alın ey akıl sahipleri! 

3. Eğer Allah, onlara sürgünü yazmıĢ olmasaydı, onları dünyada elbette cezalandırırdı. Ahirette onlara ateĢ 

azabı vardır.  

4. ĠĢte bu, onların Allah‟a ve Elçisi‟ne karĢı gelmeleri sebebiyledir. Allah‟a karĢı gelen bilsin ki Allah‟ın azabı 

Ģiddetlidir.  

5. -Hurma ağaçlarından ne kestiyseniz veya neyi kökleri üzerinde ayakta bıraktıysanız, o Allah‟ın izniyle ve 

fasıkları3 rezil etmek içindir.  

6. Allah‟ın onların mallarından peygambere verdiği Ģeyler için siz ne at ne de deve koĢturdunuz. Fakat Allah, 

Peygamberine dilediğine karĢı üstünlük verir. Allah‟ın her Ģeye gücü yeter. 

7. Allah‟ın kasaba halkından Peygamberine verdiği ganimetler; içinizden yalnız zenginler arasında dolaĢan bir 

devlet/güç olmasın diye Allah‟a, Peygamber'e yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmıĢlara aittir. 

-Peygamber size ne verdiyse, onu alın ve sizi neden sakındırmıĢsa, ondan uzak durun. Allah‟tan korkun. 

ġüphesiz Allah‟ın azabı Ģiddetlidir. 

8. Bu, yurtlarından ve mallarından edilmiĢ, Allah‟tan bir lütuf ve rıza arayarak Allah‟ın dinine ve Peygamberine 

yardım eden fakir muhacirler içindir. Ki Onlar, sadıkların ta kendileridir. 

9. Onlardan önce o diyarı yurt edinmiĢ ve gönüllerine imanı yerleĢtirmiĢ olanlar, kendilerine hicret edenleri 

severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendi ihtiyaçları olsa bile onları 

kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin tamahkârlığından korunursa, iĢte onlar, kurtuluĢa erenlerdir.  

10. Onlardan sonra gelenler de: 

-Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman eden kardeĢlerimizi bağıĢla, kalbimizde iman edenlere karĢı bir kin 

bırakma! Rabbimiz, sen çok Ģefkatli, çok merhametlisin! dediler.  

11. Münafıklık edenleri gördün mü? Kitap ehlinden inkarcı kardeĢlerine: 
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-Eğer siz, yurdunuzdan çıkarılacak olursanız, biz de sizinle beraber çıkarız. Size karĢı hiç kimseye itaat 

etmeyiz. Eğer sizinle savaĢılırsa, mutlaka size yardım ederiz, derler. 

Allah da onların yalancı olduklarına Ģahitlik eder. 

12. Eğer onlar çıkarılırlarsa, onlarla çıkmazlar. Eğer onlara savaĢ açılırsa, onlara yardım etmezler. Onlara 

yardıma gitseler bile arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendileri yardım görmezler. 

13. Onların kalbine Allah‟tan çok siz korku salıyorsunuz. Bu da onların anlayıĢsız bir topluluk olmalarındandır. 

14. Onlar, surlarla çevrili kasabalar veya duvarlar arkasında olmadıkça sizinle topluca savaĢamazlar. Kendi 

aralarındaki kavgaları ise Ģiddetlidir. Onları birlik sanırsın, oysa kalpleri dağınıktır. Bu, onların akletmeyen 

bir topluluk olmalarındandır. 

15. Onlar, kendilerinden az önce, yaptıklarının cezasını tadan kimseler gibidir. Onlar için acı bir azap vardır.  

16. Tıpkı Ģeytan gibidirler. Hani o insana: 

-Ġnkar et! der, Ġnsan da inkar edince: 

-Ben senden uzağım, ben Alemlerin Rabbinden korkarım! der. 

17. Böylece her ikisinin de sonu, içinde ebedi kalacakları ateĢtir. ĠĢte zalimlerin cezası budur.  

18. -Ey iman edenler, Allah‟tan sakının! 

Herkes, yarın için ne hazırladığına bir baksın.  

-Allah‟tan sakının, Çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.  

19. Allah‟ı unutan ve Allah‟ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. ĠĢte onlar, yoldan çıkmıĢ 

olanlar onlardır.  

20. Cehennem ehli ile cennet ehli bir değildir. Cennet ehli.. Onlar, kurtulacak olanlar! 

21. Biz Kur‟an‟ı bir dağın üzerine indirseydik onun Allah korkusundan baĢ eğerek parça parça olduğunu 

görürdün! 

ĠĢte bu örnekleri insanlar düĢünsünler diye veriyoruz.  

22. O, kendisinden baĢka ilah olmayan Allah‟tır. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, çok bağıĢlayıcı ve çok 

merhametlidir. 

23. O, kendisinden baĢka ilah olmayan Allah‟tır. Hakim‟dir, kutsaldır, esenlik verendir, güven verendir, himaye 

edendir, güçlüdür, kahredicidir, büyüklük sahibidir. 

Allah, onların ortak koĢtuklarından uzaktır. 

24. O Allah, yaratan, yoktan vareden, Ģekil verendir. En güzel isimler O‟nundur. Göklerde ve yede ne varsa 

O‟nu tesbih eder. O, güçlüdür, Hakim‟dir.  

60. MUMTAHĠNE SÛRESĠ 
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(Hudeybiye anlaĢmasından (H. 8. yıl) sonra indirilen Medeni sûrelerden biri olan Mumtehine, imtihan olunan 

kadın demektir. sûrenin genel muhtevası, müminlerle müĢrikler arasındaki diplomatik iliĢkiler üzerinde 

yoğunlaĢmıĢtır. 13 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. -Ey Ġman edenler, benim de düĢmanım sizin de düĢmanız olanları, dost edinmeyin. Size haktan geleni inkar 

etmiĢlerken; siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Rabbiniz olan Allah‟a iman ediyorsunuz diye Peygamberi de sizi 

de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer benim yolumda cihat etmek ve benim razılığımı almak için çıktıysanız 

gizlice onlara sevgi beslemeyin. Ben gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, doğru 

yoldan sapmıĢ olur.  

2. Eğer onlar, size üstün gelirlerse, size düĢman olurlar. Kötülükle ellerini ve dillerini size uzatırlar; sizin 

kafir olmanızı arzu ederler. 

3. Kıyamet günü, ne akrabalarınız ne de çocuklarınız size hiç bir fayda sağlamayacaktır. Allah, aranızı ayırır. 

Allah yaptıklarınızı görmektedir.  

4. Sizin için Ġbrahim ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar toplumlarına Ģöyle 

demiĢlerdi: 

-Biz, Ģüphesiz sizden ve Allah‟tan baĢka kulluk ettiklerinizden uzağız. Sizi reddediyoruz. Sizinle aramızda, 

siz Allah‟a tek olarak iman edinceye kadar sürecek bir düĢmanlık ve nefret belirmiĢtir.  

Ġbrahim‟in babasına söylediği Ģu söz hariç: 

-Senin için bağıĢlanma dileyeceğim, fakat Allah‟tan sana gelecek hiçbir Ģeye gücüm yetmez. 

-Rabbimiz, sana dayandık, sana yöneldik ve dönüĢ sanadır!  

5. Rabbimiz, bizi inkar edenler için deneme kılma. Bizi bağıĢla Rabbimiz, Ģüphesiz sen, güçlü ve hakim sensin! 

6. “Onlarda Allah‟ı ve Ahiret gününü bekleyen herkes için güzel bir örnek bulursunuz. Allah herkesten daha 

zengindir. bütün övgülere tek layık olandır. 

7. Olur ki Allah düĢmanlarınızla aranızda bir dostluk yaratır. Allah güçlüdür. Allah, bağıĢlar, merhamet eder.  

8. Allah, sizinle din hususunda savaĢmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik etmenizi onlara 

adaletli davranmanızı yasaklamaz. ġüphesiz Allah, adil olanları sever. 

9. Allah, ancak sizinle din hususunda savaĢan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza yardım edenlerle 

dost olmanızı yasaklar. Kim onları veli edinirse, iĢte onlar zalimlerin ta kendileridir.  

10. -Ey iman edenler! Mümin kadınlar, hicret edip size gelirlerse, onları imtihan edin. Allah, onların imanını 

daha iyi bilir. Eğer onların iman ettiğini anlarsanız onları kafirlere iade etmeyin. O kadınlar, onlara helal 

değildir, onlar da o kadınlara helal değildir. Onlara, kadınlar için harcadıklarını verin. Mehir vererek o 

kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Kafir kadınları da nikahınızda tutmayın. Onlara sarfettiğinizi 

isteyin. Onlar da sarfettiklerini istesinler. Bu Allah‟ın hükmüdür. Aranızda o hüküm verir. Allah, alimdir, 

hakimdir. 
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11. EĢlerinizden kafirlere bir Ģey geçer de siz de onlara galip gelirseniz, eĢleri gidenlere harcadıkları kadar 

verin. Ġman ettiğiniz Allah‟tan korkun!  

12. -Ey Peygamber! Mümin kadınlar, Allah‟a hiçbir Ģeyi Ģirk koĢmamak, hırsızlık etmemek, zina etmemek, 

çocuklarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir yalan uydurarak gelmemek ve iyi ve doğru iĢlerde sana 

isyan etmemek üzere sana beyat etmek için geldiklerinde onların beyatını al ve onlar için Allah‟tan 

bağıĢlanma dile. ġüphesiz Allah, bağıĢlayıcı ve çok merhametlidir. 

13. -Ey iman edenler, Allah‟ın kendilerine gazap ettiği bir toplumu dost edinmeyin. Onlar, kabirdeki 

kafirlerden ümitlerini kestikleri gibi, ahiretten ümitlerini kesmiĢlerdir.  

61. SAF SÛRESĠ 

 

(Dördüncü ayette müminlerin saf saf durup Allah yolunda cihat ettiklerini anlattığı için SAF adını almıĢtır. 

Medine'de Teğabun sûresinden sonra inmiĢtir. 14 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Göklerde ve yerde ne varsa Allah‟ı tesbih eder. O, güçlüdür, hakimdir.  

2. -Ey iman edenler! 

Yapmayacağınız Ģeyi ne diye söylersiniz?  

3. Yapamayacağınız bir Ģeyi söylemek Allah katında nefret edilen bir Ģeydir. 

4. ġüphesiz ki Allah, kendi yolunda, tuğlaları birbirine kenetlenmiĢ binalar gibi saf halinde savaĢanları sever. 

5. Hani Musa, kavmine: 

-Ey kavmim, benim Allah‟ın size gönderdiği elçisi olduğumu iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz? 

demiĢti. Onlar sapınca, Allah da onların kalplerini eğriltmiĢti. Allah, fasık kavme yol göstermez.  

6. Hani Meryem‟in oğlu Ġsa: 

-Ey Ġsrailoğulları, Ben Tevrat‟ı tasdik eden, benden sonra gelecek Ahmet adındaki Peygamberi müjdeleyen 

Allah‟ın size gönderdiği elçiyim, demiĢti. Onlara, belgelerle gelince: 

-Bu, apaçık bir büyüdür, demiĢlerdi.  

7. Ġslama davet edildiği halde, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalim topluma 

yol göstermez. 

8. Ağızlarıyla Allah‟ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kafirlerin hoĢuna gitmese de Allah nurunu 

tamamlayacaktır.  

9. O‟dur Peygamberini kılavuz ve hak din ile bütün dinlere üstün gelsin diye gönderen! MüĢriklerin hoĢuna 

gitmese de..  

10. -Ey iman edenler!  

Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? 
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11. Allah‟a ve Peygamberine iman ederseniz, Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihat ederseniz! ĠĢte bu, 

eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. 

12. O, sizin günahlarınızı bağıĢlar ve sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerindeki güzel 

meskenlere koyar. ĠĢte büyük kurtuluĢ budur. 

13. Sevdiğiniz diğer bir Ģey, Allah‟tan bir zafer/yardım ve yakın bir fetihtir. Müminlere müjdele! 

14.Ey iman edenler! Allah yardımcıları olun. Meryem oğlu Ġsa‟nın Havarilere dediği gibi: 

-Allah yolunda yardımcılarım kimdir? Havariler dedi ki:  

-Biz, Allah yardımcılarıyız! Ġsrailoğulları'ndan da bir grup inanmıĢ, bir grup da inkar etmiĢti. Biz da iman 

edenleri düĢmanlarına karĢı destekledik, Onlar da üstün geldiler.  

62. CUM‟A SÛRESĠ 

 

(Medine döneminin ilk yıllarında indirilmiĢ olan bu sûre, ismini 9-11. ayetlerde önemine dikkat çekilen, 

müslümanların haftalık kongresi sayılabilecek Cuma namazının anlatıldığı ayetlerden alır. 11 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Göklerde ve yerde ne varsa; hükümran, kuddüs, güçlü ve hakim olan Allah‟ı takdis ederler. 

2. Ümmiler içinde, onlara ayetleri okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğreten, kendilerinden 

birini elçi gönderen O‟dur. Onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.  

3. Henüz, onlara katılmamıĢ olan diğerlerine de.. Aziz ve hakim olan O‟dur. 

4. Bu, Allah‟ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah büyük lütuf sahibidir.  

5. Tevrat'la yükümlü tutulup ta daha sonra taĢımayanların örneği, kitap yüklü eĢeğe benzer. Allah‟ın 

ayetlerini uygulamayan bir toplumun hali ne kötüdür. Allah zalim topluma yol göstermez.  

6. De ki: 

-Ey Yahudiler, insanları bir yana bırakarak, sadece sizin, Allah‟ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız; haydi, 

doğru söylüyorsanız, ölmeyi arzulayın! 

7. Elleriyle iĢledikleri yüzünden onu hiç arzu etmezler. Allah, zalimleri bilir. 

8. De ki: 

-Kendisinden kaçtığınız ölüm, sizi mutlaka bulacaktır. Sonra da gizli ve açığı bilene döndürüleceksiniz, O da 

size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. 

9. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağırıldığınız zaman, alıĢ veriĢi bırakıp Allah‟ın zikrine koĢun! Eğer 

bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. 

10. Namaz kılındığı zaman da yeryüzüne dağılın ve Allah‟ın rızkını arayın, Allah‟ı çok zikredin ki kurtuluĢa 

erebilesiniz.  

11. Bir ticaret ve eğlence görünce, seni ayakta bırakıp, ona yöneldiler. De ki: 
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- Allah indindekiler eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır!  

63. MÜNAFĠKÛN SÛRESĠ 

 

(Medine'nin ilk yıllarında, büyük bir kısmı Uhud SavaĢı'ndan önce indirilmiĢ olan sûre, ismini ilk ayette geçen 

kelimeden almıĢtır. Münafıkların özelliklerine geniĢ yer ayrılmıĢtır. 11 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Münafıklar sana geldiklerinde: 

-Senin kesinlikle Allah‟ın Resülü olduğuna Ģahitlik ederiz, dediler. Allah, senin kendi Resülü olduğunu bilir. 

Allah, münafıkların yalancı olduklarına da Ģahitlik eder. 

2. Onlar, yeminlerini bir kalkan edinip, Allah‟ın yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları Ģey ne kötüdür!  

3. Bu, onların iman edip, sonra da inkar etmiĢ olmalarındandır. Onların kalpleri paslanmıĢtır. Onun için 

anlamazlar. 

4. Onları gördüğünde dıĢtan hoĢuna gider. KonuĢurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar elbise giydirilmiĢ kereste 

gibidir.2 Her çığlığı kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar, düĢmandır, onlardan uzak dur. Allah onları kahretsin, 

nasıl da yalan söylüyorlar.  

5. Onlara: 

-Allah‟ın Resulü sizin için bağıĢlanma dilesin, denildiği zaman baĢlarını çevirip, büyüklenerek yüz çevirdiklerini 

görürsün. 

6. Onlar için bağıĢlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah, onları bağıĢlamayacaktır. Allah fasıklar 

topluluğuna yol göstermez.  

7. Onlar; 

-Allah‟ın Resulünün yanındaki kimselere infakta bulunmayın ki dağılıp gitsinler, diyenlerdir. Oysa göklerin ve 

yerin hazineleri Allah‟ındır; ama münafıklar anlayamazlar. 

8. -Medine‟ye dönersek, güçlü olan, zayıf olanı oradan çıkaracaktır, diyorlar. Oysa güç Allah‟a, Resulü‟ne ve 

müminlere aittir. Fakat münafıklar bilmezler.  

9. -Ey iman edenler,  

Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah‟ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, iĢte onlar hüsrana 

uğrayacaklardır. 

10. -Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip, iyi kimselerden olsaydım, demeden 

önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. 

11. Çünkü Allah, hiç kimseyi eceli geldiği zaman ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

64. TEĞÂBUN SÛRESĠ 
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(Medine döneminde indirilmiĢtir. Ġsmini 9. ayette geçen Teğabun sözcüğünden alır. Teğabun, aldanıĢ, 

kaybediĢ demektir. Yeniden diriliĢi inkar edenler için hüküm günü bir ebedi kaybediĢ günüdür. 18 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Göklerde ve yerde ne varsa Allah‟ı tesbih ederler. Hakimiyet O‟nundur. Hamd da O‟nadır. O‟nun her Ģeye 

gücü yeter.  

2. Sizi yaratan O‟dur. Sizden bir kısmınız kafir, bir kısmınız mümindir. Allah, yaptıklarınızı görmektedir.  

3. O, gökleri ve yeri hak ile yaratmıĢ, sizi de en güzel sûrette ĢekillendirmiĢtir. DönüĢ de O‟nadır.  

4. Göklerde ve yerde ne varsa bilir; gözlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Allah, göğüslerin özünü de bilir.  

5. Daha önceki kafirlerin haberi gelmedi mi size? Yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için bir de acı verici 

azap vardır.  

6. Bu, peygamberleri onlara apaçık delillerle getirdiklerinde: 

-Bize bir insan mı yol gösterecek? demeleri sebebiyledir. Nankörlük ettiler ve yüz çevirdiler. Allah‟ın ihtiyacı 

yoktur. Allah, zengindir, hamde layıktır. 

7. Kafirler, tekrar dirilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: 

-Evet, Rabbime andolsun ki, tekrar diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size haber verilecek. Bu, Allah‟a 

çok kolaydır. 

8. Allah‟a, Resûlüne ve indirdiğimiz aydınlatıcıya iman edin. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. 

9. Sizi toplanma günü bir araya getirecektir. ĠĢte o, aldanma günüdür. Kim Allah‟a iman edip, doğru olanı 

yaparsa onun günahlarını örter ve alt tarafından ırmaklar aktığı cennetlere girdirir. Orada ebedi 

kalacaklardır. ĠĢte o, en büyük kurtuluĢtur.  

10. Ġnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, iĢte onlar ateĢ ehlidir. Orada ebedidirler. Ne kötü bir dönüĢ.  

11. Hiçbir musibet, Allah‟ın izni olmadıkça isabet etmez. Kim, Allah‟a iman ederse Allah onun kalbine hidayet 

verir. Allah, her Ģeyi bilir. 

12. O halde Allah‟a itaat edin, elçisine itaat edin. Eğer yüz çevirseniz, elçimize düĢen ancak açıkça tebliğ 

etmektir.  

13. Allah, O‟ndan baĢka bir ilah yoktur. Ġnananlar, yalnız Allah‟a bağlansınlar.  

14. -Ey iman edenler! EĢlerinizden ve çocuklarınızdan size düĢman olanlar vardır. Onlardan sakının. Eğer, 

affeder, kusurlarını bakmaz ve bağıĢlarsanız; Allah da bağıĢlar ve merhamet eder. 

15. Mallarınız ve evladınız sizin için bir imtihandır. Katında büyük ödül olan Allah‟tır. 

16. Gücünüzün yettiğince Allah‟tan korkun, dinleyin ve itaat edin. Kendi iyiliğiniz için infakta bulunun. Kim 

nefsinin cimriliğinden korunursa, iĢte onlar, kurtuluĢa erenler onlardır.  

17. Eğer Allah‟a güzel bir ödünçte bulunursanız, onu size kat kat geri öder ve sizi bağıĢlar. Allah, Ģükre 

karĢılık verir ve ceza vermekte acele etmez.  
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18. Görülmeyeni ve görüleni bilir, güçlüdür, hakimdir. 

65. TALÂK SÛRESĠ 

 

(Medine döneminin ortalarında indirilen sûre, yoğun olarak Talak (boĢanma) konusundan bahsetmektedir. 12 

ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. -Ey Peygamber! Kadınları boĢayacağınız zaman, onları bekleme süresi içinde boĢayın ve bekleme sürelerini 

sayın. Rabbiniz olan Allah‟tan korkun. Açık bir ahlaksızlık yapmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da 

çıkmasınlar. ĠĢte bu, Allah‟ın kanunudur. Kim Allah‟ın kanunlarını çiğnerse kendisine zulmetmiĢ olur. Bilmezsin 

ki Allah, belki bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarır.  

2. Bekleme süresinin sonuna geldiklerinde ya onları iyilikle tutun veya iyilikle ayrılın. Ġçinizden adalet sahibi 

iki kiĢiyi de Ģahit tutun. ġahitliği de Allah için doğru yapın. ĠĢte bununla Allah‟a ve ahiret gününe iman eden 

kimseler için öğüt veriliyor. Kim Allah‟tan sakınırsa, Allah ona bir çıkıĢ yolu gösterir. 

3. Ve Ona hiç beklemediği bir yerden rızık verir. Kim Allah‟a teslim olursa o kendisine yeter. ġüphesiz Allah, 

emrini yerine getirendir. Allah, her Ģey için bir ölçü koymuĢtur.  

4. Kadınlarınızdan âdetten kesilmiĢ olanlar eğer tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Henüz 

âdet görmemiĢ olanlar da böyledir. Hamile kadınların bekleme süresi, yüklerini bırakıncaya kadardır. Kim 

Allah‟tan korkarsa, ona iĢinde bir kolaylık sağlar.  

5. Bu, Allah‟ın size indirdiği emridir. Kim Allah‟tan sakınırsa, O, onun günahlarını bağıĢlar ve mükafatını da 

büyük verir.  

6. BoĢadığınız kadınları, gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya düĢürmek için zarar 

vermeye kalkıĢmayın. Eğer hamile iseler doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Eğer sizin için emzirirlerse, 

onlara ücretlerini verin. Aranızda uygun bir Ģekilde anlaĢın. Eğer bir güçlükle karĢılaĢırsanız, çocuğu bir 

baĢkası emzirir. 

7. Zengin olan, gücüne göre nafaka versin. Rızkı kendisine yetecek kadar olan da, Allah‟ın kendisine 

verdiğinden versin. Allah, hiç kimseye, verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah, güçlüğün ardından bir 

kolaylık verir. 

8. Rabbinin ve onun elçisinin emrine karĢı gelen nice ülkeler vardır ki biz onları çetin bir hesaba çektik ve 

onları görülmemiĢ bir Ģekilde cezalandırdık. 

9. Yaptıklarının cezasını çektiler ve yaptıklarının sonucu hüsran oldu.  

10. Allah, onlara Ģiddetli bir azap hazırladı. Öyleyse Allah‟tan sakının ey inanan akıl sahipleri! Nitekim Allah 

size bir zikir (kitap) indirmiĢtir.  

11. Ġman edip, doğruları yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah‟ın apaçık ayetlerini size okuyan 

bir Peygamber (göndermiĢtir). Kim Allah‟a inanır ve doğruları yaparsa, onu içinde ebedi kalacağı, alt 

tarafından ırmaklar akan cennetlere girdirir. Allah, ona gerçekten çok güzel bir rızık vermiĢtir.  
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12. Göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah‟tır. O‟nun emri, Allah‟ın her Ģeye gücünün yettiğini ve 

ilmiyle her Ģeyi kuĢatmıĢ olduğunu bilesiniz diye bunların arasında inip duruyor.  

66. TAHRĠM SÛRESĠ 

 

(Medine döneminin ortalarında indirilmiĢ olan sûre, Peygamberin helal olan Ģerbeti kendisine haram kılmasını 

anlatan olaydan bahsettiği için TAHRĠM (haram kılma) ismini almıĢtır. 12 ayettir.) 

 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. -Ey Peygamber, Ne diye eĢlerinin gönlünü hoĢ etmek için Allah‟ın helal kıldığını kendine haram ediyorsun? 

Allah, bağıĢlayıcıdır, merhametlidir. 

2. Allah yeminlerinizi keffaretle çözmeyi size farz kılmıĢtır. Allah, sizin mevlanızdır. O, alimdir, hakimdir.  

3. Peygamber eĢlerinden birine gizli bir söz söylemiĢti. O da bunu baĢkasına söyleyince Allah bunu 

peygambere açıkladı. bir kısmını bildirmiĢ, bir kısmını bırakmıĢtı. Peygamber bunu eĢine haber verince o: 

-Bunu sana kim haber verdi? dedi. 

-Bana, alim ve haberdar olan (Allah) haber verdi, dedi.  

4. -(Ey Peygamber eĢleri) Ġkiniz de Allah‟a tevbe ederseniz, kalpleriniz hayra yönelmiĢ olur. Eğer ona karĢı 

birbirinize arka çıkarsanız, kuĢkusuz onun velisi Allah‟tır, Cebrail, salih müminler ve melekler de bundan 

sonra ona arka çıkarlar. 

5. Eğer sizi boĢayacak olursa, Allah‟ın onun için, sizden daha hayırlı müslüman, mümin, itaatkar, tevbekar, 

ibadet eden, oruç tutan dul ve bekar kadınlar verebilir. 

6. -Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateĢten koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taĢlardır. Onun baĢında, 

katı ve sert melekler vardır. Allah‟ın kendilerine emrettiğine isyan etmezler. Ne emredilirse yaparlar. 

7. -Ey inkar edenler! O gün mazeret ileri sürmeyin. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. 

8. -Ey iman edenler, tam arınarak Allah‟a tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz, günahlarınızı örter ve sizi alt 

tarafından ırmaklar akan cennetlere girdirir. O gün, Allah, Peygamberi ve onunla beraber iman etmiĢ olanları 

utandırmaz. Nurları önlerinden ve yanlarından koĢar. 

Rabbimiz, derler. Bizim nurumuzu tamamla ve bizi bağıĢla. ġüphesiz senin her Ģeye gücün yeter.  

9. -Ey Peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihat et, onlara karĢı sert davran. Onların varacakları yer 

cehennemdir. Ne kötü bir sonuç! 

10. Allah, kafir olanlara Nuh'un karısı ile Lut‟un karısını örnek olarak veriyor. Ġkisi de, dürüst kullarımızdan 

iki kulun nikahı altında idiler. Onlara ihanet etmiĢlerdi. Onlar da Allah‟tan gelen hiç bir Ģeye mani 

olamamıĢlardı. O kadınlara: 

-Girenlerle birlikte ateĢe girin! denildi. 

11. Allah, iman edenlere de Firavun‟un karısını örnek veriyor. 
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Hani O: 

-Rabbim, cennette/katında benim için bir bina yap. Beni Firavun‟dan ve onun taptıklarından kurtar. Beni zalim 

kavimden kurtar, demiĢti. 

12. Namusunu koruyan Ġmran‟ın kızı Meryem'i de... Ona ruhumuzdan üflemiĢtik. O da Rabbinin sözlerini ve 

kitaplarını tasdik etmiĢti. O, itaatkarlardan biri idi. 

67. MÜLK SÛRESĠ 

 

(Adını ilk ayette geçen Mülk kelimesinden alan sûre, Mekke döneminde indirilmiĢtir. Mülk, Allah'ın mutlak 

hükümranlığına, sınırsız egemenliğine iĢaret eden muhtevaya sahip bir kelimedir. 30 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Hakimiyeti elinde bulunduran ne yücedir. Onun her Ģeye gücü yeter! 

2. Ölümü ve hayatı, hanginizin daha iyi çalıĢacağını denemek için yaratan O‟dur, Güçlü ve bağıĢlayıcı O‟dur!  

3. Gökleri yedi kat yaratan O‟dur. Rahman‟ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak 

(gökte) bir çatlak görüyor musunuz?  

4. Sonra tekrar çevirir, o göz sana, bitkin ve aradığını bulamamıĢ olarak geri dönecektir.  

5. Gerçekten biz, en yakın göğü ıĢık veren yıldızlarla donattık. Onlarla Ģeytanların bertaraf edilmesini 

sağladık. Onlar için bir de çılgın alev azabını hazırladık. 

6. Rab‟lerini inkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ne kötü bir son!  

7. Oraya atıldıkları zaman, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu duyarlar.  

8. Neredeyse öfkeden paramparça olacak, ne zaman oraya bir grup atılsa, oranın bekçileri onlara sorar: 

-Size bir uyarıcı gelmedi mi?  

9. -Evet, bir uyarıcı gelmiĢti, fakat biz yalanladık ve Allah hiç bir Ģey indirmemiĢtir. Siz ancak büyük bir 

sapıklık içindesiniz, dedik derler. 

10. Eğer dinlemiĢ veya akletmiĢ olsaydık bu ateĢ halkı için de olmazdık, derler.  

11. ĠĢte böylece günahlarını itiraf ederler. Kahrolsun çılgın ateĢ halkı!  

12. Görmediği halde Rab‟lerinden korkup çekinen kimseler için de elbette bağıĢlanma ve büyük bir ödül 

vardır.  

13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açıklayın. ġüphesiz O, kalplerin özünü bilir. 

14. -Yaratan bilmez mi? O, gizli sırlara da vakıf ve haberdardır. 

15. Yeri sizin için, üzerinde yürüyün ve rızkından yiyin diye alçak kılan O‟dur. DönüĢ de O‟nadır.  

16. Gökte olan Allah'ın sizi yere batırmayacağından güvende misiniz, O sarsıldığı zaman?  
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17. Yoksa, gökte olan Allah'ın üzerinize taĢ yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden güvende misiniz? 

Tehdidim nasılmıĢ yakında göreceksiniz!  

18. Onlardan öncekiler de yalanlamıĢlardı. Fakat, beni inkar etmek nasılmıĢ?  

19. Onlar üzerlerinde sıra sıra kanat çırpan kuĢları görmüyorlar mı? Onları Rahman‟dan baĢkası tutmuyor. 

ġüphesiz O, her Ģeyi görendir.  

20. Rahman‟a karĢı size yardım edecek kimdir? Yoksa bu sizin ordunuz mu? Kafirler ancak boĢ bir 

gurur/aldanıĢ içindedirler. 

21. Eğer rızkınızı kesse, size rızık verecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefret içinde inatla 

direnmektedirler. 

22. O halde, yüzüstü sürünen mi daha doğru yoldadır; yoksa, dosdoğru yolda dümdüz yürüyen mi? 23. De ki: 

-Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O‟dur. Ne kadar az Ģükrediyorsunuz. 24. De ki: 

-Sizi yeryüzünde türeten O‟dur. O‟nun huzurunda toplanacaksınız.  

25. - Bu vaat ne zaman gerçekleĢecek, eğer doğru söylüyorsanız? derler.  

26. De ki: 

- Bunun bilgisi yalnız Allah‟tadır. Ben sadece bir uyarıcıyım.  

27. O‟nu yakından gördükleri zaman, inkarcıların yüzleri simsiyah kesilir. Onlara denir ki: 

-ĠĢte, isteyip durduğunuz Ģey!  

28. De ki: 

-Eğer Allah, beni ve benimle beraber olanları helak etse ya da bize merhamet etse ne dersiniz? Kafirleri acı 

bir azaptan kim kurtarabilir? 

29. De ki: 

-Bizim kendisine iman ettiğimiz ve güvenip dayandığımız Rahman‟dır. Kimin açık bir dalalette olduğunu 

yakında öğreneceksiniz.  

30. De ki: 

-Eğer suyunuz yerin dibine çekilse, söyleyin bakalım, size akar bir su kim getirebilir?  

68. KALEM SÛRESĠ 

 

(Kur'an'ın ilk inen sûrelerinden olan Kalem sûresi, ismini ilk ayetindeki aynı adlı kelimeden almıĢtır. 52 

ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Nûn, kaleme ve onunla yazılanlara yemin olsun. 

2. Sen Rabbinin nimeti sayesinde cinlenmiĢ değilsin. 
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3. Senin için sonsuz bir ecir vardır. 

4. Sen, büyük bir ahlak üzeresin.  

5. Sen de göreceksin, onlar da görecekler..  

6. Hanginizin deli olduğunu.. 

7. Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilen O‟dur. Doğru yolda olanı da en iyi bilen O‟dur.  

8. Sakın yalanlayanlara itaat etme!  

9. Onlar ister ki, sen müsamaha gösteresin de onlar da müsamaha göstersinler. 

10. Yemin edip duran alçağa itaat etme! 

11. Ayıp arayana ve laf götürüp getirene.. 

12. Ġyiliği engelleyene, günaha düĢkün olana... 

13. Kaba, üstelik kötü ün sahibi...  

14. Mal ve oğul sahibi olması sebebiyle.  

15. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: 

-Eskilerin masalları!.. der.  

16. Yakında onun burnunu yere sürteceğiz.  

17. Biz onları, sabahleyin meyvelerini toplamaya yemin eden bahçe sahiplerini denediğimiz gibi denedik. 

18. Hiç bir istisna da yapmıyorlardı  

19. Onlar uyurken, Rabbin tarafından bir felaket bahçeyi sarıverdi. 

20. Sabaha bahçe kapkara kesildi.  

21. Sabahleyin birbirlerine seslendiler:  

22-23. -Mahsulü toplayacaksanız, erkenden yola çıkın! diye gizlice konuĢarak yola düĢtüler.  

24. -Sakın bugün hiç bir yoksul oraya girmesin, diyerek..  

25. Varlıklı oldukları halde (muhtaçları) engellemek için erken yola çıktılar.  

26. Onu gördüklerinde: 

-Yolu ĢaĢırdık, dediler.  

27. -Hayır, Biz mahrum bırakıldık.  

28. Onların en insaflı olanı: 

-Ben size (Allah‟ı) tesbih etmemiz gerekmez mi, dememiĢ miydim? dedi. 

29. Hemen akılları baĢlarına geldi ve: 

-Rabbimiz'in Ģanı yücedir. Biz, zalimlerden olduk, dediler.  
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30. BaĢladılar birbirlerini kınamaya.. 

31. -Yazıklar olsun bize, azgınlardan olduk, dediler.  

32. Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Biz, ancak Rabbimiz'den dilemekteyiz.  

33. ĠĢte azap böyledir. Ahiret azabı daha büyüktür. BilmiĢ olsalardı...  

34. ġüphesiz takva sahipleri için Rab‟leri katında nimet cennetleri vardır.  

35. Müslüman olanlarla suçluları bir tutar mıyız? 36. Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? 37. Yoksa 

sizin bir kitabınız var da oradan mı ders çıkarıyorsunuz?  

38. Herhalde orada ne arzu ederseniz hepsi sizin... 39. Yoksa, kıyamete kadar neye karar verirseniz sizin 

olacak diye bizden alınmıĢ yeminleriniz mi var?  

40. Onlara sor, hangisi buna kefil olacak?  

41. Yoksa, onların hissedarları mı var? Eğer doğru söyleyen kimseler iseler, getirsinler hissedarlarını..  

42. ĠĢler kızıĢtığı gün, secdeye çağrılırlar da buna güçleri yetmez.  

43. Gözleri yere yıkılmıĢ, yüzlerini zillet bürümüĢ/periĢan olmuĢlardır. Oysa onlar, selamette iken secdeye 

çağrılmıĢlardı.  

44. Bu sözü yalan sayanları bana bırak. Onları bilmedikleri bir yerden ağır ağır azaba yaklaĢtıracağız.  

45. Onlara mühlet veriyorum. Çünkü benim tuzağım çok sağlamdır.  

46. Yoksa, onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altındalar mı? 

47. Yoksa gayb onların yanında da, onlar mı yazıyorlar?  

48. Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi /Yunus gibi olma. Hani O, boğuk bir sesle Rabbine 

seslenmiĢti. 

49. Rabbinden ona bir nimet eriĢmiĢ olmasaydı, kınanmıĢ olarak çıplak bir yere atılacaktı.  

50. Rabbi O‟nu seçti ve salih kimselerden kıldı.  

51. Kafir olanlar, zikri iĢittiklerinde seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi: 

-O, kesinlikle delidir, diyorlardı.  

52. Oysa o/Kur‟an toplumlara bir uyarı/öğütten baĢka bir Ģey değildir.  

69. HAKKA SÛRESĠ 

 

(Medine döneminin ilk yıllarında nazil olan sûre, ismini kıyametin mutlaka gerçekleĢecek bir olay olduğunu 

ifade eden ilk ayetteki HAKKA kelimesinden alır. 52 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. GerçekleĢecek olan..  

2. Nedir gerçekleĢecek olan?.. 
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3. „GerçekleĢecek' olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? 

4. Semud ve Âd halkı (tepelerine) ansızın inecek olanı yalanlamıĢlardı.  

5. Ama Semud, Ģiddetli bir sarsıntı ile helak edilmiĢti.  

6. Âd ise kasıp kavuran Ģiddetli bir rüzgar ile helak edilmiĢti.  

7. Allah, onu yedi gece sekiz gün kesintisiz onların üzerine estirmiĢti. Halkın orada içi boĢ hurma kütükleri 

gibi yere serildiğini görürdün. 

8. Onlardan arta kalan bir Ģey görüyor musun?  

9. Firavun da, onlardan öncekiler de ve safsatacılar da günahlarıyla geldiler. 

10. Rab‟lerinin elçisine isyan ettikleri için onları Ģiddetli bir yakalayıĢla yakaladı. 

11. Sular taĢtığı zaman sizi gemide biz taĢıdık.  

12. Bunu sizin için bir öğüt/uyarı kılalım ve anlayıĢlı kulaklar duysun diye... 

13. Sûr‟a tek bir üfürüĢle üfürüldüğü zaman... 

14. Yer ve dağlar kaldırılıp birbirine çarpıldığı zaman.  

15. O gün olacak olur.  

16. Gök paramparça olur, çünkü o gün zayıf ve güçsüz düĢer..  

17. Melekler ise onun çevresindedirler. Rabbinin ArĢ‟ını ise o gün, onların da üzerinde olan sekizi taĢır. 

18. O gün, siz huzura alınırsınız ve hiçbir Ģeyiniz gizli kalmaz.  

19-20. Kimin kitabı sağından verilirse, 

-Alın, kitabımı okuyun, ben zaten bu hesabıma ulaĢacağımı tahmin etmiĢtim, der. 21. Artık O, hoĢnut edici bir 

hayat içinde. 22. Yüksek bir cennette.. 23. Meyveleri ise aĢağıdadır. 

24. -Yiyin, için afiyet olsun. Bu, geçmiĢ günlerde yaptıklarınızın karĢılığıdır.  

25. Kitabı solundan verilen ise Ģöyle der: 

-Eyvah, keĢke kitabım verilmeseydi. 26. Hesabımı hiç bilmeseydim. 27. KeĢke ölüm bir son olsaydı. 28. Malım 

bana fayda vermedi. 29. Gücüm yok olup gitti. 

30. -Tutun onu, bağlayın!  

31. Sonra atın onu ateĢe!  

32. Sonra da onu yetmiĢ arĢın boyundaki zincire vurun ve sürün.  

33. Çünkü O, yüce Allah‟a iman etmiyordu. 

34. Yoksulu yedirmeye teĢvik etmiyordu.  

35. Bugün onun için hiçbir yakın yoktur. 

36. Bu sebeple bugün pislikten baĢka hiç bir yiyecek yoktur. 
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37. Onu günahkardan baĢkası yemez.  

38-39. Hayır, görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki... 

40. ġüphesiz o, Ģerefli bir elçinin sözüdür. 

41. O, bir Ģair sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz.  

42. O, kahin sözü de değildir. Ne kadar az düĢünüyorsunuz. 

43. Alemlerin Rabbinden indirmedir. 

44. Eğer (Muhammed) bizim hakkımızda sözler uydurmuĢ olsaydı.  

45. Onun gücünü kuvvetini alırdık. 

46. Sonra onun Ģah damarını elbette keserdik. 

47. Sizden hiç kimse de buna engel olamazdı.  

48. ġüphesiz O, korunanlar için bir hatırlatmadır.  

49. Elbette biz, biliyoruz ki içinizden yalanlayanlar vardır.  

50. O kafirler için bir üzüntüdür.  

51. O, kesin bir gerçektir.  

52. O halde sen, yüce Rabbinin adı ile tesbih et!  

70. MEARĠC SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin ortalarında indirilmiĢtir. Ġsmini üçüncü ayette geçen MEARĠC kelimesinden almıĢtır. 44 

ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. AraĢtıran biri, inecek azap hakkında bilgi istedi.  

2. Kafirler için.. Onu önleyecek hiç kimse yoktur. 

3. Yüksek dereceler sahibi Allah‟tandır.  

4. Melekler ve Ruh (Cebrail) süresi elli bin yıl olan bir günde ona yükselirler. 

5. Öyleyse sen, güzel bir sabırla sabret.  

6. Onlar bunu uzak görüyorlar.  

7. Biz ise onu yakın görüyoruz.  

8. O gün, gök erimiĢ maden gibi olur.  

9. Dağlar ise atılmıĢ yün gibi olur.  

10. Hiçbir yakın bir yakınını soramaz.  
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11. Onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlular o günün azabından kurtulmak için oğullarını fidye olarak vermek 

ister. 

12. EĢini ve kardeĢini...  

13. Kendisini barındıran sülâlesini..  

14. Ve yeryüzünde bulunan herkesi... Sonra kendisini kurtarabilsin..  

15. Asla, Ģüphesiz O, alev almıĢtır. 

16. Deriyi yakıp kavurur.  

17. Çağırır arkasını dönüp, yüz çevireni.  

18. Malını toplayıp yığanı... 

19. Ġnsan aç gözlü yaratılmıĢtır.  

20. BaĢına bir kötülük gelince umutsuzluğa düĢer.  

21. Bir iyilik dokununca da çok cimridir. 

22. Namaz kılanlar böyle değildir.  

23. Onlar, namazlarında/salatlarında daimidirler.  

24. Onların mallarında belli bir hak vardır.  

25. Ġsteyene ve mahrum olana..  

26. Onlar hesap gününü tasdik ederler.  

27. Rab‟lerinin azabından çekinirler.  

28. Gerçekten Rab‟lerinin azabından güvende olunamaz.  

29. Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. 

30. EĢleri veya meĢru Ģekilde sahip oldukları hariç. Çünkü onlar, bu hususta kınanmazlar. 31. Bundan ötesini 

arayanlar, iĢte onlar haddi aĢmıĢ olanlardır. 

32. Onlar, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. 33. Onlar, Ģahitliklerini doğru olarak yerine getirirler. 

34. Onlar, namazlarını muhafaza ederler. 

35. Onlar, cennetlerde ikram olunurlar.  

36-37. Kafir olanlara ne oluyor ki; sağdan soldan, bölük pörçük uzaklaĢıyorlar? 

38. Yoksa onların her biri nimet cennetlerine mi girdirileceğini ümit ediyor?  

39. -Asla! Biz onları bildikleri Ģeyden yarattık.  

40-41. Hayır, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, Ģüphesiz bizim onların yerine daha iyilerini 

getirmeye gücümüz yeter. Bizim önümüze de geçilemez. 

42. -Bırak onları, kendilerine söz verilen gün gelinceye kadar dalıp, oynasınlar!  
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43. O gün onlar, dikili taĢlara koĢtukları gibi kabirlerinden koĢarak çıkarlar.  

44. Gözleri yere yıkılmıĢ, (yüzlerini) zillet bürümüĢ. ĠĢte bu, onlara söz verilen gündür!  

71. NUH SÛRESĠ 

 

(Mekke'de Nahl sûresinden sonra indirilen sûre, ismini ilk ayetinde geçen Nuh peygamberden alır. 28 

ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Kendilerine acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh‟u kavmine göndermiĢtik. 

2. -Ey kavmim, dedi. Ben, sizin için açık bir uyarıcıyım. 

3. Allah‟a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin, diye..  

4. O, sizin günahlarınızı bağıĢlasın ve belli bir süreye kadar sizi ertelesin. Allah‟ın belirlediği süre gelince 

artık o geri bırakılmaz, eğer bilmiĢ olursanız...  

5. -Rabbim, dedi. Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.  

6. Çağrım onların kaçmasından baĢka bir Ģeye yaramadı.  

7. Ben, onları senin bağıĢlaman için her ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkayıp, elbiselerini 

baĢlarına bürüdüler, direndiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. 8. Sonra ben onları açıktan açığa çağırdım. 9. 

Sonra onlara açıktan açığa da; gizli gizli de söyledim. 10. Onlara dedim ki: 

-Rabbinizden bağıĢlanma dileyin, çünkü o çok bağıĢlayıcıdır.  

11. Gökten size bol yağmurlar yağdırır.  

12. Mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltır, sizin için bahçeler yaratır, nehirler yaratır. 

13. Size ne oluyor da Allah‟ın azametinden korkmuyorsunuz?!  

14. (Oysa) O sizi halden hale geçirerek yaratmıĢtır.  

15. Allah‟ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını görmüyor musun?  

16. Onların arasında Ay‟a bir nur vermiĢ, GüneĢ‟i de kandil yapmıĢtır.  

17. Allah sizi bir bitki gibi yerden çıkarmıĢtır.  

18. Sonra sizi oraya döndürecek ve tekrar oradan çıkaracaktır.  

19. Allah sizin için yeryüzünü yayıp/döĢedi.  

20. GeniĢ yollarında gezip dolaĢın diye..  

Nuh: 

21. -Rabbim, dedi. Onlar bana isyan ettiler. Malı ve evladı kendisine hüsrandan baĢka bir Ģey artırmayan 

kimseye uydular.  

22. Büyük büyük tuzak kurdular.  
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23. Sakın ilahlarınızı bırakmayın, Vedd‟i, Suvâ‟ı, Yeğûs‟u, Yeûk‟u ve Nesr‟i bırakmayın, dediler.  

24. Ve birçoklarını yoldan saptırdılar. Zalimlere kayıptan baĢka bir Ģey artırma. 

25. Günahlarından dolayı suda boğuldular, ateĢe atıldılar. Kendilerine Allah‟tan baĢka bir yardımcı da 

bulamadılar.  

26. Nuh:  

-Rabbim, dedi. Yeryüzünde tek bir kafir bırakma!  

27. Çünkü eğer onları bırakırsan, senin kullarını saptırırlar ve sadece yoldan çıkmıĢ, kafir evlat yetiĢtirirler. 

28. Rabbim, beni bağıĢla, anamı, babamı ve iman ederek evime giren erkek ve kadın müminleri de.. Yalnız 

zalimleri yok et!  

72. CĠN SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin son yıllarında indirilen sûre, ismini ilk ayette geçen CĠNN teriminden almıĢtır. 28 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla.. 

1. De ki: Bir grup cinin, dinleyip Ģöyle dediği bana vahyedildi: 

-Biz, hayret verici bir okuma duyduk. 

2. Doğru yolu gösteriyor. Biz ona iman ettik. Rabbimiz'e hiç kimseyi ortak tutmayacağız.  

3. Rabbimiz'in Ģanı çok yücedir. O, eĢ ve çocuk edinmemiĢtir.  

4. Meğer bizim beyinsizimiz, Allah hakkında yalan söylüyormuĢ.  

5. Biz de, insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini zannederdik.  

6. Oysa, insanlarda öyle adamlar varmıĢ ki, cinlerin bazılarına sığınıyor. Cinler de onların azgınlıklarını 

artıyormuĢ.  

7. Sizin zannettiğiniz gibi, onlar da Allah‟ın hiç kimseyi yeniden diriltemeyeceğini sanmıĢlardı.  

8. -Biz, göğü yokladık ve onun Ģiddetli bir koruma ve alevle dolu bulduk. 

9. Oysa, orada bizim dinlemek için oturma yerlerimiz vardı. ġimdi kim dinlemek istese onu gözeten bir alev 

yakalıyor.  

10. Gerçekten de bilmiyoruz, yeryüzündekilere bir kötülük mü isteniyor; yoksa, Rab‟leri onlara doğru yolu 

göstermek mi istedi?  

11. Ġçimizden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Biz, türlü türlü yollara ayrılmıĢız.  

12. Ġyice anladık ki yeryüzünde Allah‟tan kaçamayız. Kaçarak ondan kurtulamayız.  

13. Biz, yol göstericiyi iĢittiğimiz zaman ona inandık. Kim Rabbine iman ederse, (ecrinin) eksilmesinden ve 

haksızlık edilmesinden korkmaz.  
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14. Bizden müslüman olanlar da var, sapmıĢ olanlarımız da var. Müslüman olanlar, iĢte onlar doğru yola 

yönelenlerdir.  

15. Sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olacaklardır.  

16. Eğer doğru yolda yürüselerdi, onlara bol bol yağmur verirdik.  

17. Bununla onları denerdik. Kim Rabbinin zikrinden/ uyarısından yüz çevirirse, onu çok ağır bir azaba sokar.  

18. Mescitler Allah‟ındır. O halde Allah ile birlikte baĢkasına dua etmeyin.  

19. Nitekim Allah‟ın kulu, ona dua/ibadet için ayağa kalktığında az kalsın üzerine çullanacaklardı.  

20. De ki: 

-Ben ancak Rabbime dua ederim. O‟na hiç bir Ģeyi ortak koĢmam.  

21. De ki: 

-Benim size bir zarar vermeye de iyilik etmeye de gücüm yetmez. 

22. De ki: 

-Doğrusu beni Allah‟a karĢı kimse savunamaz, ben ondan baĢka bir sığınak da bulamam.  

23. Ancak Allah‟tan bir duyuru ve elçilik görevi(ni yerine getiriyorum.) Kim Allah‟a ve elçisine karĢı gelirse, 

onun için, içinde ebedi kalacağı cehennem ateĢi vardır.  

24. Kendilerine vaat edileni gördükleri zaman, kimin yardımcı olarak daha zayıf ve sayısının az olduğunu 

anlayacaklar.  

25. De ki: 

-Size vaat edilen yakın mı yoksa Rabbim onu uzak mı kıldı bilmiyorum.  

26-27. Gaybı bilen, gaybını elçisinden razı olduğu dıĢında hiç kimseye açıklamaz. Çünkü o, onun önünden ve 

arkasından gözcüler koyar.  

28. “Rabbinin gönderdiklerini gerçekten tebliğ ettiklerini göstermek için... Onların yanlarında olanı kuĢatmıĢ 

ve her Ģeyi bir bir kaydetmiĢtir.  

73. MÜZZEMMĠL SÛRESĠ 

 

(Nüzul sıralamasında dördüncü sırada yer alan sûre, ilk mesajlardandır. Ġsmini ilk ayetteki Müzzemmil 

teriminden almıĢtır. 20 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. -Ey örtüsüne bürünen! 

2. Gece kalk, ancak birazı dıĢında.  

3. Gece yarısında veya biraz önce  

4. Ya da biraz sonra... ve ağır ağır Kur‟an oku!  
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5. Çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.  

6. Gece uyanıklığı daha etkili ve okuyuĢ için daha elveriĢlidir. 

7. Gündüz ise, senin için uzun bir meĢguliyet vardır.  

8. Rabbinin ismini zikret ve her Ģeyi bırakıp yalnız ona yönel.  

9. O, doğunun da batının da Rabbidir. O‟ndan baĢka ilah yoktur. Öyleyse O‟na teslim ol!  

10. Onların söylediklerine sabret ve yanlarından güzellikle ayrıl.  

11. Varlıklı olup da yalanlayanı bana bırak. Onlara biraz süre tanı.  

12. Bizim yanımızda ağır boyunduruklar ve cehennem var.  

13. Boğazı tıkayan bir yiyecek ve acı veren bir azap!. 

14. O gün, yeryüzü ve dağlar yerinden oynar ve dağlar uçurulan kum yığınları haline döner. 

15. Biz, Firavun‟a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de Ģahitlik edecek bir elçi gönderdik.  

16. Firavun elçiye karĢı geldi de onu çok kötü bir Ģekilde yakaladık. 

17. Eğer inkar ederseniz, çocukları saçları ağarmıĢ ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunabilirsiniz?  

18. O Gün gök yarılacak ve onun vaadi yerine gelmiĢ olacaktır. 

19. Bu bir uyarıdır. Dileyen Rabbine doğru yol tutar.  

20. ġüphesiz Rabbin, seni ve seninle birlikte olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinde, yarısında ve 

üçte birinde kalktığını biliyor. Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder. Sizin onu iyi hesaplayamayacağınızı 

bildiği için sizi bağıĢlamıĢtır. Öyleyse Kur‟an‟dan kolayınıza geleni okuyun.  

Ġçinizden hasta olacakları, bir kısmınızın yeryüzünde dolaĢıp, Allah‟ın rızkını arayacağını, diğerlerinin Allah 

yolunda savaĢacağını da bilmektedir. Öyleyse ondan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın ve zekatı verin ve 

Allah‟a güzel bir ödünçte bulunun. Kendiniz için hayır olarak ne hazırlarsanız, onu Allah katında daha iyi, daha 

büyük bir ödül olarak hazır bulursunuz. 

Allah‟tan bağıĢlanma dileyin. ġüphesiz Allah, çok bağıĢlayıcı ve çok merhametlidir.  

74. MÜDDESSĠR SÛRESĠ 

 

(Hz. Muhammed'e indirilen ilk mesajlardan olan Müddessir Sûresi, ismini ilk ayette geçen "müddessir" 

kelimesinden alır. Anlamı: Örtüye bürünen demektir. 56 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla...  

1. -Ey örtüye bürünen! 

2. Kalk ve uyar.  

3. Ve Rabbinin büyüklüğünü açıkla.  

4. Elbiseni temizle. 5. Pislikten uzak dur. 
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6. Yaptığın iyiliği çok görme. 7. Rabbin için sabret. 

8. Sûr‟a üflendiği zaman.. 9. ĠĢte o gün zor bir gündür. 10. Kafirler için hiç kolay değildir. 

11. Beni, yarattığım kimse ile yalnız bırak. 12. Ona pek çok mal verdim.  

13. Göz önünde oğullar verdim. 14. Ona verdikçe verdim. 15. Daha da artırmamı umuyor.  

16. -Asla, çünkü o, ayetlerimize karĢı inatçı oldu.  

17. Onu sarp bir yokuĢa süreceğim. 

18. Çünkü o düĢündü ve karar verdi ..  

19. Kahrolası nasıl da karar verdi ..  

20. Bir daha kahrolası nasıl da değerlendirdi. 

21. Sonra baktı. 

22. Sonra kaĢlarını çatıp, surat astı.  

23. Sonra da arkasını dönüp büyüklendi. 

24. Ve Ģöyle dedi: 

-Bu sadece öğretile gelen bir sihirdir. 

25. Bu insan sözünden baĢka bir Ģey değil.  

26. Onu Sekar‟a sokacağım.  

27. Sekar‟ın ne olduğunu bilir misin sen?  

28. O, ne geri bırakır ne de vazgeçer.  

29. Derileri yakıp kavurur. 

30. Üzerinde on dokuz (melek) vardır. 

31. AteĢ bekçilerini yalnızca meleklerden kıldık. Onların sayısını da ancak kafir olanları denemek, kitap 

ehlinin kesin bilgiye ulaĢması ve iman edenlerin de imanını artırmak için verdik. Kitap ehli ve mü‟minlerin 

Ģüphe etmemesi, kalplerinde hastalık olanların ve kafirlerin de: 

-Allah bu misalle ne demek istiyor? demesi için (verdik). Allah, dilediğini iĢte böyle sapıklıkta bırakır, 

dilediğine de yol gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden baĢkası bilemez.  

Bu, insanlar için bir uyarıdan baĢka bir Ģey değildir.  

32. Hayır, Ay‟a andolsun ki,  

33. Dönüp gelen geceye.. 34. Aydınlanan sabaha..  

35. Ki o, büyük bir Ģeydir. 36. Ġnsanlar için bir uyarıcıdır. 

37. Aranızdan ileri gelenler veya geri kalanlar için..  

38. Herkes kazancına bağlı bir rehinedir. 



 316 

39. Sadece sağ yandakiler cennettedirler.  

40. Ve soruĢtururlar. 41. Suçluları.. 

42. -Sizi cehenneme sevkeden nedir?  

43. -Namaz kılanlardan değildik, dediler. 44. DüĢkünleri doyurmuyorduk. 45. Batıla dalanlarla biz de 

dalıyorduk. 46. Hesap gününü yalanlıyorduk. 47. Ölüm bize gelene dek..  

48. Artık Ģefaatçilerin Ģefaati onlara bir yarar sağlamaz. 

49. Öyleyse, onlara ne oluyor da uyarıdan yüz çeviriyorlar?  

50-51. Sanki onlar, aslandan kaçan yaban eĢekleri gibidir. 

52. Belki de onların her biri önlerine açılmıĢ bir sahife verilmesini istiyorlar. 

53. Hayır, aksine onlar ahiretten korkmuyorlar.  

54. Gerçek Ģu ki bu bir uyarıdır.  

55. Öğüt almak isteyen kimseye.. 

56. Allah dilemedikçe öğüt almazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan O‟dur, bağıĢ sahibi O‟dur.  

75. KIYAMET SÛRESĠ 

 

(Mekke'de indirilen bu sûre, 40 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Andolsun kıyamet gününe.  

2. Andolsun kendini kınayan nefse.  

3. Ġnsan, kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? 

4. Evet, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. 5. Oysa, insan önündekini yalanlamak ister 

de..  

6. -Kıyamet günü ne zaman? diye sorar. 

7. -Göz kamaĢtığı zaman.. 8. Ay tutulduğu.. 9. GüneĢ ve Ay bir araya getirildiği zaman.. 10. (O gün) insan: 

-Bugün kaçacak yer nerede? der. 

11. -Hayır, asla kaçacak bir yer yoktur. 12. O gün, karar yeri Rabbinin huzurudur. 

13. O gün insana yaptıkları ve erteledikleri haber verilir.  

14. -Evet, insan kendini görecektir. 15. Ġsterse özür beyan etsin.  

16. -Dilini acele ile hareket ettirip durma. 17. ġüphesiz, onu toplayıp, okumak bize düĢer. 18. Onu 

okuduğumuz zaman onun okunuĢuna tabi ol.  

19. Sonra onu açıklamak yine bize aittir. 
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20. -Hayır, siz, acil olanı /dünyayı seviyorsunuz.  

21. Ahireti bırakıyorsunuz.  

22. O gün, parıldayan yüzler olacak.  

23. Rabbine bakacak..  

24. O gün asık yüzler de olacak. 

25. Bellerini bükecek bir felakete uğrayacağını anlayacak.  

26. Hayır, can çıkma noktasına/köprücük kemiğine gelmiĢ.  

27. -Son nefesini veren kimdir? denmiĢ. 

28. Anlar ki, bu bir ayrılıĢ. 

29. Bacaklarından can çekilmiĢ. 

30. O gün sevk, Rabbine'dir. 

31. Tasdik etmemiĢ, namaz kılmamıĢ.  

32. Fakat, yalanlamıĢ, yüz çevirmiĢ.  

33. Sonra da çalım satarak ailesine gitmiĢti.  

34. -Belanı buldun, belanı!  

35. Sonra sen buna layıksın!  

36. Ġnsan kendisini baĢı boĢ bırakacağımızı mı sanar?  

37. O, atılan spermden bir damla değil miydi?  

38. Sonra “alaka” olmuĢ, Allah, onu yaratmıĢ ve düzenlemiĢti.  

39. Ondan erkek ve diĢi iki çift yapmıĢtır. 

40. Bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?  

76. ĠNSAN SÛRESĠ 

 

(Medine döneminde indirilmiĢ olan sûre, ismini ilk ayetindeki insan kelimesinden almıĢtır. 31 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Ġnsan, adı anılmaya değer bir Ģey olana kadar, üzerinden uzun bir süre geçmedi mi?  

2. Biz, insanı katıĢık bir damladan yarattık. Onu imtihan edelim diye onun iĢitmesini ve görmesini sağladık. 

3. Biz, ona yolu gösterdik. Ġster Ģükreder, ister nankörlük. 

4. Elbette biz, nankörlük edenlere zincirler, halkalar ve alevli cehennem hazırladık. 

5. Ġyiler ise, bileĢimi kafur olan bir kadehten içerler.  
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6. Allah‟ın kullarının taĢıra taĢıra içeceği bir pınardır.  

7. Adaklarını yerine getirenler ve Ģerri çok yaygın olan bir günden korkarlar. 

8. Sevmelerine rağmen yemeği düĢküne, yetime ve esire yedirirler.  

9. -Biz, sizi sadece Allah rızası için doyuruyoruz, sizden bir karĢılık ve teĢekkür beklemiyoruz.  

10. Biz, korkunç Ģiddetli bir günde Rabbimiz'den korkarız.  

11. Allah da onları o günün Ģerrinden korumuĢ ve onlara bir parıltı ve sevinç bahĢetmiĢtir. 

12. Sabrettikleri için onları cennet ve ipek ile ödüllendirmiĢtir. 

13. Orada tahtlarına kurulmuĢlar, ne yakıcı güneĢ, ne de dondurucu soğuk görürler. 

14. Ağaçların gölgeleri üzerlerine düĢmüĢ, meyvelerini toplamak kolaylaĢtırılmıĢtır.  

15. Çevrelerinde ise gümüĢ kaplar ve billur kaseler dolaĢtırılır. 

16. GümüĢten yapılmıĢ billurlar.. Miktarlarını kendileri belirler.  

17. Orada bileĢiminde zencebil bulunan bir kadehten içerler.  

18. Orada Selsebil adı verilen pınar.. 

19. Etrafında ölümsüz gençler dolaĢır. Onları gördüğün zaman saçılmıĢ inci sanırsın. 

20. Nereye baksan, nimet ve büyük bir saltanat görürsün. 

21. Üzerlerinde yeĢil ipekli ve parlak atlastan elbiseler vardır. GümüĢ bilezikler takınmıĢlardır. Rableri onlara 

tertemiz bir içecek içirmiĢtir 

22. ĠĢte bu, sizin için bir ödüldür. Sizin çalıĢmanızın karĢılığıdır. 

23. ġüphesiz Kur‟an‟ı sana aĢama aĢama indiren biziz.  

24. Öyleyse, Rabbinin hükmü için sabret, onlardan hiç bir günahkara ve kafire itaat etme.  

25. Sabah, akĢam Rabbinin adını zikret.  

26. Geceleri de ona secde et ve gece boyunca onu tesbih et.  

27. Onlar, acele olanı istiyorlar, arkalarındaki ağır bir günü arkalarında bırakıyorlar.  

28. Onları yaratan ve eklemlerini/mafsallarını pekiĢtiren biziz. Dilediğimiz zaman onları benzerleriyle biz 

değiĢtiririz.  

29. ġüphesiz bu bir uyarıdır/öğüttür. dileyen kimse Rabbine giden yolu tutar. 

30. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Çünkü, Allah, her Ģeyi bilendir, hakimdir. 

31. Dilediğini rahmetine girdirir. Zalimlere de acı bir azap hazırlamıĢtır.  

77. MÜRSELAT SÛRESĠ 

 

Mekke'de indirilen bu sûre, 50 ayettir. 
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Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Andolsun, birbiri ardınca gönderilenlere. 

2. ġiddetle esip savrulanlara.. 

3. Yaydıkça yayanlara.. 

4. Ayırdıkça ayıranlara.. 

5. Uyarıyı/zikri ulaĢtıranlara.. 

6. Özür veya korkutmak için.. 

7. Size vaadedilen elbette gerçekleĢecektir.  

8. Yıldızların ıĢığı söndüğü zaman..  

9. Gök yarıldığı..  

10. Dağlar un ufak savrulduğu zaman..  

11. Elçiler toplandığı zaman..  

12. -Hangi güne ertelenmiĢ?  

13. -Hüküm/ayırma gününe..  

14. -Hüküm gününün ne olduğunu ne bilirsin? 

15. -Vay haline o gün, yalanlayanların!  

16. Evvelkileri yıkıma uğratmadık mı?  

17. Daha sonra da geridekileri onlara tabi kılarız. 

18. ĠĢte suçlulara böyle yaparız! 

19. Vay haline o gün, yalanlayanların!  

20. Sizi basit bir sudan yaratmadık mı?  

21. Ve suyu sağlam bir yere yerleĢtirmedik mi? 

22. Belli bir süreye kadar..  

23. Buna gücümüz yetti. Ne güzel güç yetirenleriz. 

24. Vay haline o gün, yalanlayanların!  

25. Yeryüzünü toplanma yeri kılmadık mı? 

26. Dirilere ve ölülere..  

27. Orada yüksek dağlar yaratıp, size tatlı su içirmedik mi?  

28. Vay haline o gün yalanlayanların!  

29. Haydi yalanladığınıza yürüyün.  
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30. Yürüyün üç kollu karaltıya! 

31. Gölgelendirmez, alevden de korumaz.  

32. Kütük büyüklüğünde kıvılcımlar atar. 

33. Sanki o sarı halatlar gibidir.  

34. Vay haline o gün, yalanlayanların!  

35. Bu, onların konuĢamayacakları bir gündür.  

36. Özür dilemeleri için onlara izin verilmez. 

37. Vay haline o günü yalanlayanların!  

38. Bu, hüküm günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya toplarız.  

39. -Eğer bana karĢı bir tuzağınız varsa, onu hemen kurun!  

40. Vay o gün yalanlayanların haline!  

41. Allah‟tan sakınanlar ise gölgeler ve pınar baĢlarındadır.  

42. Arzu ettikleri meyveler.. 

43. -Yaptıklarınıza karĢılık afiyetle yiyin, için. 

44. Biz, iyilik yapanları iĢte böyle ödüllendiririz. 

45. Yalanlayanların o gün vay haline! 

46. -Yiyin ve azıcık faydalanın, nasılsa siz suçlusunuz!  

47. Vay haline o gün yalanlayanların! Onlara: 

48. -Boyun eğin denildiği zaman boyun eğmiyorlardı. 

49. Vay haline o gün yalanlayanların! 

50. Bundan sonra hangi söze inanacaklar? 

78. NEBE SÛRESĠ 

 

Mekke döneminin sonlarında indirilmiĢ olan sûre, ismini ikinci ayetten alır. 40 ayettir. 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Neyi soruĢturup duruyorlar?  

2. Büyük haberi mi? 

3. Onlar ki, hakkında ihtilaf ediyorlar. 

4. Hayır, yakında öğrenecekler.  

5. Sonra, Hayır, yakında öğrenecekler.  
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6.Yeri bir beĢik kılmadık mı?  

7. Dağları da birer kazık.  

8. Sizi de çift çift yarattık. 

9. Uykunuzu dinlenme kıldık.  

10. Geceyi örtü kıldık. 

11. Gündüzü de geçimlik kıldık. 

12. Üstünüze de sapasağlam yedi kat bina ettik.  

13. IĢık saçan bir de lamba yarattık.  

15. Yoğun bulutlardan Ģarıl Ģarıl su indirdik. Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye.  

16. Ve birbirine girmiĢ sarmaĢ dolaĢ bahçeler...  

17. Ayırım/fasl günü belirlenmiĢ bir vakittir. 

18. Sur‟a üflendiği gün bölük bölük geleceksiniz.  

19. (O gün) gök açılıp, kapı kapı olmuĢtur.  

20. Dağlar yürütülüp, serap olmuĢtur.  

21. Cehennem de gözlemektedir.  

22. Azgınların varacağı yerdir.. 

23. Orada çağlar boyu kalacaklardır.  

24. Orada ne serinlik ne de içecek..  

25. Kaynar su ve irinden baĢka... 

26. Uygun bir ceza! 

27. Çünkü onlar, hesabı ummuyorlardı.  

28. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamıĢlardı.  

29. Her Ģeyi sayıp bir kitap/yazıt olarak kaydetmiĢtik. 

30. -ĠĢte, tadına bakın, size azaptan baĢka bir Ģey artırmayacağız. 

31. Muttakiler için kurtuluĢ .. 

32. Bahçeler ve bağlar.. 

33. Göğüsleri tomurcuklanmıĢ yaĢıt kızlar..  

34. Dolu dolu kadehler.. 

35. Orada boĢ ve yalan söz iĢitmezler.  

36. Rabbinden bir karĢılık, yeterli bir bağıĢ olarak..  
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37. Göklerin, yerin ve arasındakilerin merhametli Rabbinden..  

Onun huzurunda konuĢamazlar. 

38. Ruh ve meleklerin saf halinde durdukları gün, ancak Rahman‟ın kendisine izin verdiği konuĢabilir. O da 

doğruyu söyler. 

39. ĠĢte o, hak günüdür. Dileyen Rabbi'ne doğru yol tutar. 

40. Biz, sizi yakın bir azap ile uyardık. KiĢi o gün, elleri ile ne sunduğuna bakar. Kafir olan da: 

-KeĢke toprak olsaydım! der. 

79. NAZĠAT SÛRESĠ 

 

Mekke döneminin sonlarında indirilmiĢ olan sûre, ismini ilk ayetin ilk kelimesinden almıĢtır. 46 ayettir. 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Andolsun Ģiddetle söküp alanlara.. 

2. Kolayca çekip çıkaranlara.. 

3. Yüzdükçe yüzenlere.. 

4. YarıĢtıkça yarıĢanlara.. 

5. Ve iĢleri düzene sokanlara..  

6. O gün sarsılacak olan sarsılır. 7. Bir diğeri onu izler. 

8. O gün çarpan kalpler vardır. 9. Gözleri korku ile yere eğilmiĢtir.  

10. -Çukurdan geri mi çıkacağız? derler.  

11. -Çürüyüp ufalanmıĢ kemikler haline geldiğimiz zaman.. 

12. -Öyleyse bu dönüĢ hüsrandır, derler. 

13. O, ancak tek bir çığlıktır.  

14. ĠĢte o zaman onlar, hemen uyanacaktır. 

15. Musa‟nın haberi sana geldi mi?  

16. Hani, Rabbi ona, mukaddes Tuva‟da seslenmiĢti: 

17. -Firavun‟a git, çünkü o azdı.  

18. Ve de ki: 

-Arınmaya istekli misin?  

19. Sana, Rabbine giden yolu göstereyim de O‟ndan saygı ile korkasın. 

20. Ona en büyük mucizeyi/ayeti gösterdi.  
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21. Fakat o yalanladı ve isyan etti.  

22. Sonra arkasını dönüp, koĢmaya baĢladı. 

23. Toplantı yapıp, Ģöyle seslendi: 

24. -Sizin en yüce Rabbi‟niz/kralınız benim, dedi.  

25. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.  

26. ĠĢte bunda saygı ile korkan kimse için bir ibret vardır.  

27. Sizi mi (yeniden) yaratmak daha güçtür; yoksa göğü mü? Onu bina etti. 

28. Yükseklere kaldırdı ve düzenledi. 

29. Gecesini karanlık yaptı, gündüzünü aydınlığa çıkardı.  

30. Ve yeri, bundan sonra yaydı. 

31. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.  

32. Dağları da yerleĢtirdi.  

33. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için.. 

34. En büyük baskın geldiği zaman,  

35. O gün insan neye çalıĢtığını hatırlar. 36. Gören kimselere cehennem gösterilir. 

37. Kim azdıysa, 38. Dünya hayatını tercih ettiyse. 39. Cehennem onun varacağı yerdir. 

40. Ama, kim de Rabbinin makamından korkup, kendisini heveslerine uymaktan alıkoymuĢsa.. 

41. Cennet de onun varacağı yerdir.  

42. Sana kıyametin ne zaman gerçekleĢeceğini soruyorlar. 

43. Senin neyine ondan haber vermek. 44. Rabbine aittir, onun sonucu..  

45. Sen ancak ondan korkan kimseye bir uyarıcısın. 

46. Onu gördükleri gün, onlar sanki, sadece bir akĢam veya bir kuĢluk vakti süresince (dünyada) kalmıĢ 

olurlar. 

80. ABESE SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin ilk yıllarında Peygamberin Ġslam'ı tebliği yaygınlaĢtırmaya baĢladığı ilk yıllarda 

indirilmiĢtir. Ġsmini ilk ayetinden alan sûrenin genel muhtevası ve mesajı sağlıklı bir Ġslami hareketin 

oturması gereken tevhidi esaslardır. Bu esasların ilki ve en önemlisi Ģudur: "Sosyetenin hatırı için 

garibanların kalbini kırma. Arınmak istemeyeni arındırmaya kimsenin gücü yetmez." 42 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. (Peygamber) Yüzünü ekĢitti ve döndü.  
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2. Ona gözleri görmeyen kimse geldi diye. 

3. Ne bilirsin belki o, arınacaktır.  

4. Veya öğüt alacak da öğüt ona fayda verecektir.  

5. Ama, kendisini ihtiyaçsız görene..  

6. Sen, yöneliyorsun ona..  

7. Arınmamasından sana ne! 

8. Ama, sana koĢarak gelen..  

9. Ve korkarak.. 

10. Sen ise ilgilenmiyorsun.  

11. Hayır, (Ģunu iyi bil ki) Ģüphesiz bu, bir tezkire/pasaporttur. 12. Dileyen kimse onu korur/aklında tutar.  

13. ġerefli sahifelerde..  

14. YükseltilmiĢ ve tertemiz..  

15. Elçilerin elleriyle.. 16. ġerefli ve tertemiz..  

17. Kahrolası insan ne de nankör! 18. Allah, onu hangi Ģeyden yarattı? 

19. Bir sperm damlasından onu yaratıp, güçlendirdi.  

20. Sonra da ona yolu kolaylaĢtırdı. 

21. Sonra, onu öldürüp, kabre koydu.  

22. Sonra, onu dilediği zaman yeniden diriltecek. 

23. -Hayır, buna rağmen, henüz onun emrini yerine getirmedi.  

24. Ġnsan yemeğine bir baksın.  

25. Ki, biz suyu döktükçe döktük.  

26. Sonra yeri yardıkça yardık.  

27. Ve orada taneler bitirdik.  

28. Üzümler, sebzeler..  

29. Zeytinler, hurmalar..  

30. Ġri ağaçlı bahçeler.  

31. Meyveler ve otlaklar.. 

32. Sizin ve hayvanlarınız için bir meta olarak..  

33. O büyük gürültü geldiği zaman, 

34. O gün kiĢi kardeĢinden kaçar.  
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35. Anasından, babasından..  

36. EĢinden ve evladından.. 

37. O gün herkes için kendine yetecek bir iĢi vardır. 

38. Yüzler vardır o gün apaydınlık.  

39. Güleç ve neĢeli.. 

40. Yüzler vardır o gün, üzeri tozlu..  

41. Karartı bürümüĢ.  

42. ĠĢte onlar, kafirler ve facirler, onlardır. 

81. TEKVĠR SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin ilk yıllarında indirilmiĢ olan sûrenin ismi ilk ayette geçen KUVVĠRAT fiilinden 

türetilmiĢtir. 29 ayettir.)  

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. GüneĢ dürüldüğü zaman..  

2. Yıldızlar, saçılıp dağıldığı zaman.. 

3. Dağlar yürütüldüğü zaman.. 

4. On aylık gebe develer baĢıboĢ bırakıldığı zaman..  

5. VahĢi hayvanlar toplandığı zaman..  

6. Denizler kaynatıldığı/ fıĢkırtıldığı zaman..  

7. Nefisler birleĢtirildiği/eĢleĢtirildiği zaman..  

8. Diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman.. 

9. Hangi suçtan öldürüldüğü..  

10. Sahifeler(amel defterleri) açıldığı zaman. 

11. Gök, perdelerinden sıyrıldığı zaman, 12. Cehennem alevlendirildiği zaman,  

13. Cennet yaklaĢtırıldığı zaman,14. Herkes ne hazırladığını bilecektir.  

15. Hayır, Yemin ederim gizlenene..  

16. Bir akıĢ içinde yerini alanlara. 

17. Karardığında geceye, 18. Aydınlanmaya baĢladığında sabaha andolsun ki. 

19. ġüphesiz o, Ģerefli bir elçinin sözüdür.  

20. Güçlü, ArĢın sahibi yanında itibarlı..  
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21. Sözü dinlenir, sonra güvenilir de..  

22. ArkadaĢınız mecnun değildir. 23. Onu (Cebrail‟i) apaçık ufukta görmüĢtür. 24. O, gayb hakkında 

suçlanacak değildir.  

25. O, koğulmuĢ Ģeytanın sözü de değildir. 

26. -Öyleyse nereye gidiyorsunuz? 27. O, ancak alemler için bir zikir/uyarıdır. 28. Sizden doğru yolu 

isteyenler için..  

29. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz de dileyemezsiniz.  

82. ĠNFĠTAR SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminde indirilmiĢ sûrelerden olan Ġnfitar ismini ilk ayetinden alır. 19 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Gök yarıldığı..  

2. Yıldızlar/gezegenler dağılıp, parçalandığı..  

3. Denizler taĢırıldığı..  

4. Kabirlerin içi dıĢına çıkarıldığı zaman.. 

5. KiĢi ne hazırlamıĢ olduğunu ne ertelemiĢ olduğunu bilecektir.  

6-7. -Ey insan, seni yaratan ve seni düzenleyip, sana biçim veren, çok cömert ve bağıĢlayıcı Rabbine karĢı seni 

aldatan nedir? 8. O, seni dilediği sûrette tertip etti.  

9. Hayır, aksine dini/hesabı yalanlıyorsunuz.  

10. Oysa üzerinizde kaydediciler var.  

11. ġerefli yazıcılar/Kiramen katibin.  

12. Ne yaptığınızı biliyorlar.  

13. Ġyiler, elbette nimetler içinde olacaktır.  

14. Kötüler/günahkarlar ise kesinlikle cehennemdedir. 

15. Din günü oraya atılacaklardır. 16. Onlar, oradan kaybolacak değillerdir. 

17. -Sana bildiren nedir? Din gününün ne olduğunu.. 

18. Yine, Din gününün ne olduğunu Sana bildiren nedir? 

19. Hiç kimsenin, hiç kimseye sahip olamayacağı bir gündür.  

O gün, emir sadece, Allah‟ındır. 

83. MUTAFFĠFÎN SÛRESĠ 
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Ankebut sûresi gibi Mekke ile Medine dönemi arasındaki sınırda indirilmiĢtir. Ancak sûrenin Mekki karakteri 

ağır basar. Ġsmini ilk ayetindeki Mutaffifin'den almıĢtır. 36 ayettir. 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Ölçüde hile yapanların vay haline! 

2. Ġnsanlardan/halktan aldıklarında tam alan.. 

3. Onlara tartıp/ölçtüklerinde eksik verenler.. 

4. Onlar, yeniden dirileceklerini düĢünmüyor/sanmıyorlar mı?  

5. Büyük bir günde. 

6. O gün insanlar, alemlerin Rabbi için ayağa kalkar.  

7. -Hayır! ġüphesiz günahkarların kitabı siccindedir. 

8. Siccinin ne olduğunu nereden bileceksin?  

9. ĠĢaretlenmiĢ bir kitaptır. 

10. Yalanlayanların o gün vay haline! 

11. Din gününü yalanlayanların..  

12. Onu, her haddi aĢan günahkardan baĢkası yalanlamaz.  

13. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman „evvelkilerin masalları‟ der. 

14. -Hayır! aksine, kazandıkları onların kalplerini paslandırmıĢtır. 

15. -Hayır! Gerçek Ģu ki, onlar o gün 16. Rab‟lerinden mahrum olanlardır. Sonra da onlar cehenneme 

atılacaklardır. 17. Sonra da onlara denilecek ki: 

-Bu yalanlamıĢ olduğunuz Ģeydir.  

18. -Hayır, (gerçek Ģu ki), iyilerin kitabı, illiyyundadır. 19. Ġlliyyun‟un ne olduğunu nereden bileceksin? 20. 

ĠĢaretlenmiĢ bir kitaptır. 

21. Mukarrebun/yakınlaĢtırılmıĢ olanların Ģahitlik ettiği.. 

22. Ġyiler, elbette nimetler içindedir. 23. Tahtlar üzerinde, bakıyorlar. 

24. Onları, yüzlerindeki nimet parıltısından tanırsın. 

24. Onlar, mühürlenmiĢ, katıksız bir içecekten içerler. 

26. Onun mührü misktir. YarıĢanlar, iĢte bunun için yarıĢsınlar!  

27. Ona tesnim‟den katılır.  

28. O, öncülerin/yaklaĢtırılanların içeceği bir kaynaktır.  

29. Suç/günah iĢlemiĢ olanlar, iman edenlere gülüyorlardı.  

30. Onların yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaĢ göz ediyorlardı.  



 328 

31. Ailelerinin yanına döndüklerinde alay ederek dönerlerdi.  

32. Onları gördükleri zaman: 

-ĠĢte bunlar, doğru yoldan sapmıĢ derlerdi. 

33. Oysa onlara bekçi olarak da gönderilmemiĢlerdi. 

34. Bugün de iman edenler, kafir olanlara gülerler.  

35. Tahtlarına yaslanıp bakarlar. 

36. -Kafirler, yaptıklarının cezasını gördüler mi? diye. 

84. ĠNġĠKAK SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin son sûrelerinden olan sûre ismini ilk ayette aynı adlı kelimeden alır. 25 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Gök yarıldığı.. 

2. Rabbine boyun eğdiği zaman.. Ki ona yaraĢan da budur. 

3. Yeryüzü dümdüz edildiği..  

4. Ġçindekiler boĢalıp, atıldığı zaman..  

5. Ve kendisine yaraĢtığı gibi Rabbine boyun eğdiği zaman.. 

6. -Ey insan, sen, Rabbine kavuĢmak için çabalayıp durdun. ĠĢte ona kavuĢtun. 

7. Kimin kitabı sağından verilmiĢse.. 

8. O, kolay bir hesapla hesap verecektir. 

9. Ailesinin yanına sevinç içinde dönecektir. 

10. Kimin de kitabı arkasından verilmiĢse.. 

11. Ölüp, yok olmak isteyecek.. 

12. Ve alevli ateĢe girecektir 

13. Nitekim o, ailesinin yanında neĢeli idi. 

14. O, asla dönmeyeceğini sanıyordu.  

15. Elbette dönecekti! Çünkü Rabbin onu gözlüyordu. 

16. Andolsun Ģafağa. 

17. Geceye ve kapladıklarına.. 

18. Dolunay halindeki Ay‟a.. 

19. Elbette sen, bir aĢamadan bir aĢamaya geçeceksin. 
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20. Onlara ne oluyor da iman etmiyorlar. 

21. Onlara Kur‟an okunduğu zaman secde etmiyorlar.  

22. Aksine, o inkarcılar (gerçeği) yalan sayıyorlar. 

23. Allah, onların (içlerinde) sakladıklarını en iyi bilendir.  

24. Onlara acı bir azabı müjdele.. 

25. Ancak, iman edip doğruları yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.  

85. BURÛC SÛRESĠ 

 

(Mekke'de ġems Sûresi'nden sonra indirilmiĢ olup, ismini birinci ayetten almıĢtır. 22 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Burçlar sahibi göğe andolsun.. 

2. Ve vaad edilen güne.. 

3. ġahid olana ve Ģahid olunana.. 

4. Kahrolsun hendek sahipleri! 5. TutuĢturulmuĢ ateĢ, 6. Kenarında oturmuĢlar.  

7. Müminlere yaptıklarını seyretmekteler. 

8. Onlardan sadece, Aziz ve Hamid olan Allah‟a iman ettikleri için intikam alıyorlar.  

9. Göklerin ve yerin hakimiyeti kendisinin olan... Her Ģeye Ģahid olan Allah‟a.. 

10. Erkek ve kadın mü‟minleri ateĢe atıp, sonra da tevbe etmeyenlere, onlara cehennem azabı vardır. Onlara 

yakıcı azap vardır.  

11. Ġman edip, doğruları yapanlara, onlara alt tarafından ırmaklar akan cennetler var. ĠĢte bu büyük kurtuluĢ 

..  

12. ġüphesiz Rabbinin yakalayıĢı ise çok Ģiddetlidir. 

13. Ġlk defa yaratan ve tekrar diriltecek olan O‟dur.  

14. Çok bağıĢlayıcı ve (müminleri) çok seven O‟dur. 

15. Yüce arĢın sahibi. 

16. Ne dilerse yapandır. 

17. -Sana o orduların haberi gelmedi mi? 

18. Firavun ve Semud‟un?.  

19. Kafir olanlar, yalanlayıp duruyorlar.  

20. Allah ise onların arkasındadır. Onları kavramıĢtır. 

21. -Hayır, o Ģerefli Kur'an'dır.  
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22. Levh-i Mahfuz‟dadır. 

86. TARIK SÛRESĠ 

 

Mekke döneminin ilk yıllarında indirilen sûre, ismini ilk ayetten almıĢtır. 17 ayettir. 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Göğe ve Tarık‟a andolsun ki.. 

2. Tarık‟ı sana bildiren nedir? 

3. Pırıl pırıl bir yıldızdır. 

4. Üzerinde gözetici bulunmayan hiç kimse yoktur. 

5. Öyleyse, insan neden yaratıldığına bir baksın 

6. Atılan bir sudan yaratılmıĢtır. 

7. O, bel ile göğüs kemikleri arasından çıkan.  

8. Allah, onu yeniden yaratmaya elbette kadirdir.  

9. Sırların açığa çıktığı gün.. 

10. Onun bir gücü ve bir yardımcısı yoktur. 

11. Yağmur yağdıran göğe..  

12. Çatlayan toprağa andolsun ki..  

13. Kesinlikle o ayırdedici bir sözdür.  

14. O, Ģaka değildir.  

15. Onlar ise tuzak kurup duruyorlar.  

16. Ben de bir tuzak kuruyorum. 

17. -Kafirlere mühlet ver, onlara biraz süre tanı. 

87. A‟LÂ SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin ilk yıllarında indirilmiĢtir. 19 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. (Her Ģeyden) yüce olan Rabbinin adını tesbih et.  

2. Yaratan ve biçim veren.  

3. Takdir eden ve yol gösteren. 

4. Merayı/otlağı çıkaran.  
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5. Ve onu kuru ota çeviren O‟dur.  

6. Sana (Kur‟an‟ı) okutacağız, sen de unutmayacaksın.  

7. Allah‟ın dilediği dıĢında.. Çünkü O, açıktakini de gizli olanı da bilir. 

8. Kolay olması için seni baĢarılı kılacağız. 

9. O halde, öğüt/uyarı fayda verecekse öğüt ver.  

10. Korkan öğüt alacaktır.  

11. Ġsyankar olan ondan kaçar.  

12. O, büyük ateĢe girecektir.  

13. Orada ne ölür; ne de yaĢar. 

14. Arınan kurtuluĢa ermiĢtir. 

15. Rabbinin adını anıp, namaz kılan.  

16. Siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 

17. Ahiret ise daha iyi ve kalıcıdır. 

18. Bu, evvelkilerin sahifelerinde de (yazılıdır.) 

19. Ġbrahim‟in ve Musa‟nın sahifelerinde. 

88. GAġĠYE SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin ortalarında indirilmiĢ olan sûre, ismini ilk ayetinde geçen ve kıyamet günü anlamına gelen 

GaĢiye'den almıĢtır. 26 ayettir. 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla.. 

1. Bürüyen/ansızın gelecek olanın haberi sana geldi mi? 

2. O gün, yüzler vardır yere yıkılmıĢ. 

3. ÇalıĢmıĢ, boĢa yorulmuĢ, 

4. Kızgın ateĢe yaslanan. 

5. Kızgın bir kaynaktan içen. 

6. Onlara kuru dikenden baĢka yiyecek yoktur. 

7. Ne semirtir ne açlığı giderir. 

8. O günde yüzler vardır pırıl pırıl.. 

9. ÇalıĢmasından hoĢnuttur. 

10. Yüksek bir cennettedir. 
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11. Orada boĢ söz iĢitmezler. 

12. Orada akan bir pınar.. 

13. Orada yükseltilmiĢ sedirler/yataklar..  

14. DoldurulmuĢ kadehler.. 

15. Sıra sıra yastıklar.. 

16. SerilmiĢ halılar vardır. 

17. Bakmazlar mı deveye? Nasıl yaratıldı?  

18. Ve göğe.. Nasıl yükseltildi?  

19. Ve dağlara.. Nasıl dikildi? 

20. Ve yere.. Nasıl yayıldı? 

21. -Hatırlat/uyar! sen ancak uyarıcısın.  

22. Onlar üzerinde bir zorba değilsin. 

23. Ancak, kim yüz çevirir ve nankör/kafir olursa. 

24. Allah, onu en büyük cezaya çarptırır. 

25. ġüphesiz onların dönüĢü bizedir. 

26. Sonra da onların hesabını görmek bize düĢer.  

89. FECR SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminde indirilmiĢ olup, ilk mesajlardandır. Ġsmini ilk ayetinden alır. 30 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Andolsun Fecre.. 

2. On Gece‟ye.. 

3. Çifte ve teke..  

4. Geçip giden geceye.. 

5. Bunda akıl sahibi için bir yemin var mıdır?  

6. Ad kavmine Rabbin neler yaptı, görmedin mi? 

7. Sütunlar sahibi Ġrem‟e..  

8. Ve Ģehirler arasında bir benzeri yaratılmamıĢtı..  

9. Ki vadide kayalar oyan Semud‟a.. 

10. Kazıklar/pramitler sahibi Firavun‟a..  
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11. Onlar, ülkelerde azmıĢlardı.  

12. Oralarda fesadı çoğaltmıĢlardı.  

13. Rabbin de onlara azap kırbacı yağdırdı.  

14. Çünkü Rabbin gözetleyip durmaktadır.  

15. ĠĢte insan, onu Rabbi imtihan ettiği zaman, ona ikramda bulunup, nimetlendirince: 

-Rabbim bana ikramda bulundu der. 16. Ama onu, imtihan edip, rızkını daralttığında: 

-Rabbim bana ihanet etti, der. 

17. -Hayır, Yetime ikramda bulunmuyorsunuz. 18. DüĢkünü doyurmaya teĢvik etmiyorsunuz. 

19. Mirası da hak gözetmeden yiyorsunuz. 20. Malı da pek çok seviyorsunuz.  

21. -Hayır, Yer paramparça olduğu zaman, 22. Rabbin geldiği ve saf saf melekler dizildiği zaman..  

23. ĠĢte cehennem o gün getirilir.  

Ve insan o gün doğruyu hatırlar. Ama nasıl öğüt alacak? 

24. Oysa dünya hayatının ve imtihanın sona erdiği o gün öğüt alma günü değil, karar günüdür. Orada gerçeği 

anlamak artık iĢe yaramaz. Ve insanlar her Ģeyin gerçekliğinin bütün çıplaklığı ile gözler önüne serildiği o gün 

Ģöyle der:  

-KeĢke hayatım için hazırlıkta bulunsaydım. 

25. ĠĢte, hiç kimse o gün Allah‟ın cezalandırdığı gibi cezalandıramaz. 

26. Hiç kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz.  

27. -Ey huzura ermiĢ can!  

28. HoĢnut olarak, hoĢnut olunarak Rabbine dön. 29. Kullarımın arasına katıl. 30. Ve gir cennetime... 

90. BELED SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin ilk yarısında indirilen sûre, ismini ilk ayetindeki Mekke'ye iĢaret eden Beled kelimesinden 

alır. 20 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Hayır, Yemin ederim, bu Ģehre! 2. Sen de bu Ģehrin insanısın. 

3. Anne, baba ve çocuklara, 4. “Ġnsanı dosdoğru/dayanıklı olarak yaratmıĢızdır. 

5. Kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? 

6. -Pek çok mal tüketmiĢimdir, diyor.  

7. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?  

8. Ona iki göz vermedik mi? 
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9. Bir dil, iki dudak. 

10. Ona iki de yol gösterdik.  

11. O zor geçidi aĢamadı. 

12. Zor geçidin ne olduğunu sana bildiren nedir? 

13. Köle azat etmektir. 

14. Veya açlık gününde doyurmaktır. 

15. Yakınlığı olan bir yetimi. 

16. Veya sürünen bir düĢkünü. 

17. Bir de iman edip, sabrı ve merhameti birbirine tavsiye edenlerden olmaktır. 

18. ĠĢte sağ tarafın halkı onlardır. 

19. Ayetlerimizi inkar edenler, onlar sol taraf halkıdır.  

20. Üzerlerinde kapıları kilitlenmiĢ bir ateĢ vardır.  

91. ġEMS SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin ilk yıllarında indirilmiĢ olan sûre, ismini ilk ayetinden almaktadır. 15 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Andolsun GüneĢ‟e ve aydınlığına. 

2. Onu takip eden Ay‟a. 

3. Onu ortaya koyan gündüze. 

4. Onu örten geceye. 

5. Göğe ve onu bina edene. 

6. Yere ve onu yayana. 

7. Cana ve onu düzenleyene. 8. Sonra da ona kötülüğü ve korunmayı ilham edene.. 9. Ki onu arındıran kurtuluĢa 

ermiĢtir. 

10. Onu kötülüğe gömen ise mahvolmuĢtur. 

11. Semud azgınlığı sebebiyle yalanladı. 

12. En azgınları ileri atılmıĢtı. 13. Oysa Allah‟ın Resûlü, onlara: 

-Allah‟ın devesine ve su hakkına riayet edin! demiĢti.  

14. O‟nu yalanladılar ve deveyi kestiler de Rab‟leri suçları sebebiyle onları kırıp geçirdi, yerle bir etti.  

15. Bunun sonucundan Allah‟ın bir endiĢesi yoktur.  
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92. LEYL SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminde indirilen ilk mesajlardan olan sûre, ismini ilk ayetinden alır. 21 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Bürüdüğü zaman geceye and olsun. 2. Ortaya çıktığı zaman gündüze. 3. Erkeği ve diĢiyi yaratana.. 

4. Doğrusu sizin çalıĢmalarınız çeĢit çeĢittir. 

5. Kim (malından) verir ve korunursa.. 6. En güzeli tasdik ederse. 

7. Biz de ona kolay olması için baĢarı vereceğiz. 

8. Kim de cimrilik eder ve kendini ihtiyaçsız görürse.. 9. En güzeli yalanlarsa.. 10. Biz de ona zorluğu 

kolaylaĢtırırız. 11. BaĢ aĢağı düĢtüğü zaman malı ona bir yarar sağlamaz.  

12. Doğru yolu göstermek bize düĢer. 13. ġüphesiz ahiret de dünya da bize aittir.  

14. Sizi, alev saçan ateĢe karĢı uyardım. 15. Ona ancak isyankar olanlar girecektir.  

16. Yalanlayan, yüz çeviren.. 

17. Takva sahibi ondan uzak tutulacaktır. 18. Malını veren ve arınan..  

19. Hiç kimseden bir karĢılık, nimet beklemez. 20. Sadece yüce Rabbi‟nin hoĢnutluğunu kazanmak için.. 21. 

Elbette o da hoĢnut olacaktır.  

93. DUHÂ SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminde indirilen ilk mesajlardan olan Duhâ sûresi, ismini ilk ayetindeki ilk kelimeden alır. 

Peygamberin Ģahsında, Ġslami mücadele yürüten önderlere tesellilerle doludur. 11 ayettir. 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. Andolsun kuĢluk vaktine. 

2. Sukuna erdiği vakit geceye.. 

3. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. 

4. Gerçekten ahiret/sonuç senin için dünyadan/evvelinden daha hayırlıdır. 

5. Rabbin sana verecek ve sen de hoĢnut olacaksın. 

6. Seni yetim bulup, barındırmadı mı? 

7. Seni dalalette bulup, doğru yolu göstermedi mi?  

8. Seni fakir bulup, zengin etmedi mi?  

9. ġimdi yetimi hor görme.  

10. Ġsteyeni azarlama.  
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11. Rabbinin nimetini ise, haydi anlat.  

94. ĠNġĠRAH SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin ilk yıllarında indirilen sûre, 8 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Senin göğsünü ferahlatıp, geniĢletmedik mi?  

2. Yükünü üzerinden indirmedik mi?  

3. Ki o belini bükmüĢtü. 

4. ġanını / anlayıĢını yükseltmedik mi? 

5. ġüphesiz her zorlukla, bir kolaylık vardır. 

6. Yine her zorlukla bir kolaylık vardır. 

7. Öyleyse bir iĢi bitirince diğerine giriĢ. 

8. Yalnız Rabbine rağbet et / yönel.  

95. TÎN SÛRESĠ 

 

(Ġsmini ilk ayetinde geçen "Tin"den (incir) alan sûre, Mekke döneminde inen ilk mesajlardandır. 8 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Andolsun, Ġncir ve zeytine .. 

2. Sina Dağı‟na. 3. Ve bu güvenli beldeye. 

4. Biz, insanı en güzel Ģekilde yarattık.  

5. Daha sonra, onu aĢağıların en aĢağısına indirdik.  

6. Kendilerine kesintisiz bir ödül verilecek olan iman edip doğruları yapanlar dıĢında. 

7. -O halde, sana dini/hesap gününü yalan saydıran nedir? 

8. -Allah, hakimlerin hakimi değil midir? 

96. ALAK SÛRESĠ 

 

(Ġlk beĢ ayetinin Kur‟an‟ın vahyinin ilk mesajları olduğu konusunda tefsir otoriteleri hemfikirdir. Yani 610 yılı 

Ramazan ayının son on günü içinde indirilmiĢtir. sûrenin 6-19. ayetleri daha sonraki yıllarda indirilmiĢ olsa da, 

ilk mesajlardandır. 19 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla .. 

1. -Oku! Yaratan Rabbinin adıyla.. 
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2. Ġnsanı alaktan yaratan..  

3. -Oku! Rabbin, en cömerttir. 4. Kalemle öğreten..  

5. Ġnsana bilmediğini öğretendir.  

6. -Hayır! ġüphesiz insan azgınlık ediyor.  

7. Kendisini ihtiyaçsız görmekle ..  

8.Oysa, dönüĢ Rabbinedir.  

9. -Engelleyeni gördün mü?  

10. Kulu, namaz kılarken..  

11.Gördün mü? Eğer hidayet üzerinde ise,  

12. Veya takvayı emrettiyse?  

13. -Gördün mü? Eğer, yalanlamıĢ ve yüz çevirmiĢse,  

14. -Allah‟ın gördüğünü bilmiyor mu?  

15. -Hayır! Eğer son vermezse, elbette perçeminden yakalayıp, sürükleriz.  

16. Yalancı, günahkar perçeminden. 

17. -Haydi çağırsın çetesini/meclisini. 

18. Çağıracağız zebanileri.. 

19. -Hayır! ona itaat etme! Secde et ve yaklaĢ! 

97. KADĠR SÛRESĠ 

 

(TartıĢmasız olarak Mekke döneminin baĢında indirilen sûre, Kur‟an‟ın indirildiği zamana dikkat çekmektedir. 

5 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. ġüphesiz biz, (Kur‟an‟ı) Kadir gecesinde indirdik 

2. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?  

3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 

4. Melekler ve Ruh, Rabbinin izni ile her iĢ için o gece iner. 

5. O, tan yeri ağarana dek esenliktir. 

98. BEYYĠNE SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin son yıllarında indirilen sûre, ismini ilk ayetinin son kelimesinden alır. 8 ayettir.) 
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Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Kitap ehlinden ve müĢriklerden inkar edenler, kendilerine açık belgeler gelinceye kadar ayrılanlar 

olmadılar. 

2. Allah‟tan kendilerine tertemiz sahifeler okuyan bir elçi .. 

3. Ġçinde değerli yazıların bulunduğu (sahifeler)  

4. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra ayrılığa düĢtüler. 

5. Onlar, sadece dini/otoriteyi Allah‟a has kılan hanifler olarak ona kulluk etmek, namazı kılmak, zekatı 

vermek ile emrolunmuĢlardı. ĠĢte dosdoğru din budur.  

6. Kitap ehlinden ve müĢriklerden inkar edenler, içinde ebedi kalacakları cehennem ateĢindedirler. ĠĢte 

onlar, yaratılmıĢların en Ģerlileridir. 

7. Ġman eden ve doğruları yapanlar ise, iĢte onlar, yaratılmıĢların en hayırlıları onlardır. 

8. Onların ödülü, Rab‟leri katında, altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah, 

onlardan razı olmuĢtur. Onlar da Allah‟tan razı olmuĢlardır. ĠĢte bu mükafat, Rabbinden korkanındır. 

99. ZĠLZÂL SÛRESĠ 

 

(Medine döneminin ilk yıllarında indirilmiĢ olan sûre, ismini ilk ayetinin son kelimesinden alır. Kıyamet 

tasvirleri ve yeniden diriliĢ günündeki nihai yargılamaya dair ölçü ve hükümlerden oluĢur. 8 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Yer, tam bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman.  

2. Yer, ağırlıklarını çıkardığı zaman .. 

3. Ġnsan: 

-Buna ne oluyor? dediğinde.. 

4. O gün, haberlerini anlatır. 

5. Çünkü Rabbin ona vahyetmiĢtir. 

6. O gün insanlar yaptıklarını görmeleri için bölük bölük gelirler. 

7. Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmıĢsa onu görür. 

8. Kim de zerre ağırlığınca kötülük yapmıĢsa onu görür.  

100. ÂDĠYAT SÛRESĠ 

 

(Mekke‟de Asr sûresinden sonra indirilmiĢtir. 11 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla...  

1. Andolsun, soluya soluya koĢanlara .. 
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2. (KoĢarken) kıvılcım saçanlara ..  

3. Sabah vakti baskın yapanlara ..  

4. Tozu dumana katanlara ..  

5. Topluluğun ortasına dalanlara ..  

6. Ġnsan, Rabbine karĢı gerçekten nankördür.  

7. Kendisi de buna Ģahittir.  

8. ġüphesiz onun mal sevgisi de çok Ģiddetlidir. 

9. Hala bilmiyor mu? Mezardakilerin dıĢa çıkarıldığında ..  

10. Kalplerdeki ortaya konduğunda.  

11. ġüphesiz o gün, Rab‟leri kendilerinden haberdardır. 

101. KARĠA SÛRESĠ 

 

(Ġlk dönem Mekki sûrelerden olan sûre, ismini ve konusunu ilk ayetinin ilk kelimesinden almıĢtır. 11 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Korkunç olay ..  

2. Nedir korkunç olay?  

3. Korkunç olayın ne olduğunu nereden bileceksin?  

4. O gün, insanlar, dağılmıĢ pervaneler gibi olur.  

5. Dağlar ise saçılmıĢ yün gibi olur. 

6. Kimin tartıları ağır gelirse .. 

7. O, hoĢnut olacağı bir hayat içinde. 

8. Kimin de tartıları hafif gelirse .. 

9. Onun da anası Haviye .. 

10. Onun ne olduğunu sana bildiren ne? 

11. O, kızgın bir ateĢtir.  

102. TEKÂSÜR SÛRESĠ 

 

(Ġlk dönem Mekke sûrelerden olan sûre, güç, servet ve çokluğu esas alan dünya görüĢünü reddeden bir 

muhtevaya sahiptir. 8 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 
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1. Çoklukla övünmek sizi oyaladı. 

2. Mezarları ziyaret edinceye / ölünceye dek.  

3. Hayır, ileride bileceksiniz. 

4. Yine hayır, ileride bileceksiniz. 

5. Hayır, Kesin bir bilgiyle bilseniz .. 

6. Elbette cehennemi görürsünüz. 

7. Nitekim onu, yakın bir gözle göreceksiniz. 

8. Sonra, o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.  

103. ASR SÛRESĠ 

 

(Mekke‟de ĠnĢirah sûresinden sonra nazil olan sûre, ismini ilk ayetinin ilk kelimesinden almıĢtır. 3 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Andolsun asra! 

2. Ġnsanlık hüsranda. 

3. Ancak iman edenler ve doğruları yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.  

104. HÜMEZE SÛRESĠ 

 

(Mekke‟de nazil olan sûre, 9 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Bütün koğuculuk yapanların, insanları arkadan çekiĢtirenlerin vay haline! 

2. Mal toplayıp, onu tekrar tekrar sayan ..  

3. Zannediyor ki malı kendisini kalıcı kılacak.  

4. Hayır, 

Kesinlikle o hutameye atılacak.  

5. Hutame nedir?  

6. Allah‟ın tutuĢturulmuĢ ateĢidir. 

7. Kalplere iĢleyen... 

8. O üzerlerine kapatılacak, 

9. UzatılmıĢ sütunlar arasında ..  

105. FĠL SÛRESĠ 
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(Mekke‟de Kafirun sûresinden sonra indirilen sûre, ismini FĠL ORDUSU‟nun kıssasından almıĢtır. 5 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Rabbinin, fil sahiplerini ne hale getirdiğini görmedin mi? 

2. Onların tuzaklarını boĢa çıkarmadı mı? 

3-4. Onların üzerine damgalanmıĢ taĢlar atan ebâbil kuĢlarını gönderdi. 

5. Onları yenilmiĢ ekin gibi yaptı. 

106. KUREYġ SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin ilk yıllarında indirilen sûre, 4 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. KureyĢ‟in güvenliği ve iyiliği için .. 

2. Onların kıĢ ve yaz yolculuklarının güvenliğinden dolayı.  

3. Bu Beyt/Kâbe‟nin Rabbine kulluk etsinler. 

4. Onları açlıktan doyuran ve korkularından emin kılana..  

   

107. MÂÛN SÛRESĠ 

 

(Peygamberliğin ilk yıllarında indirilen sûre, ismini son kelimesinden almıĢtır. 7 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Hüküm gününü yalanlayanı gördün mü? 

2. Yetimi itip kakan iĢte odur. 

3. DüĢkünü doyurmaktan hoĢlanmaz. 

4. Öyleyse yazıklar olsun o namaz kılanlara.  

5. Kıldıkları namazdan gafil olanlara. 

6. GösteriĢ yapanlara.  

7. Ufak tefek yardıma bile engel olanlara..  

108. KEVSER SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin ilk yıllarına ait sûre, ismini ilk ayetinin son kelimesinden alır. 3 ayettir.) 
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Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Biz sana sayısız nimetler verdik.  

2. Öyleyse sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.  

3. Gerçek Ģu ki sana kin besleyen /düĢmanının soyu kesiktir. 

109. KAFĠRÛN SÛRESĠ 

 

(Erken dönem Mekki sûrelerden olan Kafirun, ismini ilk ayetindeki hitaptan almıĢtır. Kafirlerle asla itikadi 

bağlamda bir uzlaĢmanın mümkün olmadığı esası üzerine kuruludur. 6 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. De ki: 

-Ey Kafirler! Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem. 

3. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edenler değilsiniz. 

4. Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk edecek değilim. 

5. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. 

6. Sizin dininiz size, benim dinim bana! 

110. NASR SÛRESĠ 

 

(Nasr sûresi, son vahiylerden biri olup, Hicri 10. yılda Zilhicce ayında Veda haccı sırasında indirilmiĢtir. Bu 

sûre ile, yakın bir zaman diliminde Allah Teala Maide sûresi 3. ve Bakara sûresi 281. ayeti indirerek, vahyini 

tamamlamıĢtır.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla...  

1. Allah‟ın yardımı/zaferi ve fetih geldiği zaman. 

2. Ġnsanların akın akın Allah‟ın dinine girdiğini gördüğün zaman. 

3. Hemen, hamd ederek Rabbini tesbih et ve O‟ndan bağıĢlanma dile. ġüphesiz O, çok bağıĢlayıcıdır.  

111. LEHEB SÛRESĠ 

 

(Mekke‟de nazil olan sûre, 5 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. Elleri kurusun Ebu Leheb‟in, kurudu ya. 2. Ona, malı ve kazandıkları fayda vermedi. 3. O, alevli bir ateĢe 

girecektir. 4. Karısı da, odun taĢıyıcısı.. 

5. Boynunda hurma lifinden bir ip ile.. 
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112. ĠHLAS SÛRESĠ 

 

(Mekke‟de Nas sûresinden sonra indirilmiĢtir. 4 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. De ki: 

-O Allah birdir.  

2. Allah sameddir. 

3. Baba olmamıĢtır ve doğmamıĢtır. 

4. Hiç kimse de O‟na denk olamaz. 

113. FELAK SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin ilk yıllarında indirilen sûre, ismini ilk ayetinden almıĢtır. FELAK, mecazen aydınlığı ile 

karanlığı delip geçen Kur‟an vahyine iĢaret eder. 5 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. De ki: 

-Mahlukatın Rabbine sığınırım.  

2. Yarattığı Ģeylerin Ģerrinden..  

3. Çöktüğü zaman karanlığın Ģerrinden ..  

4. Düğümlere üfleyenlerin Ģerrinden..  

5. Haset ettiği zaman hasetçinin Ģerrinden.  

114. NÂS SÛRESĠ 

 

(Mekke döneminin ilk yıllarında Felak sûresi ile aynı zaman diliminde indirilen sûre, ismini ilk ayetinin son 

kelimesinden almıĢtır. 6 ayettir.) 

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla... 

1. De ki: 

-Ġnsanların Rabbine sığınırım. 

2. Ġnsanların hakimine. 

3. Ġnsanların ilahına. 

4. Sinsi vesvesecinin Ģerrinden. 

5. Ġnsanların gönüllerine vesvese sokan ..  | 6. Cinlerden ve insanlardan! 


