Kur’an-ı Kerim Meali

TAKDİM
Elinizdeki bu Türkçe metin, Kur’an’ın geniş ve derin manalarının öz ve kısa bir mealidir.
Kur’an’da anlatılan ilahî yasaları, vahiy mesajlarını anlamak, hatırlamak ve onlara mütevazı
bir ayna olmak üzere bir insanın sınırlı zihninden örülen Türkçe bir anlatımdır.
Mealin Kur’an’a göre olan konumuna değinmeden evvel Kur’an’ın asıl özü olan vahiy
hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Kur’an’ın kısa bir tarifinden sonra (diğer)
meallerdeki hatalar ve bu mealimizde uyguladığımız metod ve yönteme değineceğim.

Vahyin Hakikati
Nasıl ki, hücre ve hücreye düzen veren hayat hakkında nice kitaplar yazılmıştır, fakülteler kurulmuştur. Fakat bütün bu çalışmalara rağmen henüz o hücrenin içyüzü ve hakikati tam anlaşılamamış ve hücrenin bir eşi ve benzeri yapılabilmiş değildir.
Ve nasıl ki hayat bir yere, bir şeye girdiğinde oraya düzen verir… (Hayat,) çokluğu birleştirir,
dağınık şeyleri toplar; hareketsizleri hareketlendirir ve karanlıkları aydınlatan bir ruh olarak
görev yapar.
Vahiy de aynen böyledir. O da hayat gibi girdiği ortamın malzemesini, havasını, suyunu,
toprağını kullanır. O ortama ve o dile bir düzen ve intizam verir. Onun için bütün tefsir ve
açıklamalara rağmen Kur’an’ın canlılığının sırrı daha henüz tam anlaşılmış değildir…
Kur’an bizzat kendi ifadesiyle vahye ruh ismini veriyor (42:52, 40:15). Çünkü vahiy hakikatleri, indikleri topluma, ortama düzen ve intizam verirler, dağılmış insanları bir birliğe sokarlar, donuklaşmış akıl ve kalbleri nurlandırırlar.
Evet, vahiy dediğimiz bu ruh, bu hayat ve mesajlar önce kendi bedenleri olarak kullandıkları
dilin kelimelerine, cümlelerine hatta harflerine son derece mükemmel bir birlik ve ahenk
verirler, cansız kelimeleri adeta canlandırırlar… 1400 senedir Kur’an’ın bir eşinin ortaya
konulamaması onun bu semavi canlılığından kaynaklanıyor.
Evet, ruh ile ifade edilen bu vahiy hangi peygambere gelmiş ise malzeme ve beden olarak
önce o peygamberin ana dilinin kelimelerini, o peygamberin içinde bulunduğu toplumun benzetme ve deyimlerini kullanır. Vahiy bu sayede o toplumda kök salmış olur. Buna rağmen, Allah, elçilerine, ihtiyacın gerektirdiği ölçüde gaybî (bilinmedik) birçok bilgileri de bildiriyor.
Bu meal içinde bunun örneklerini göreceksiniz.
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İşte Kur’an, Allah tarafından insan fertlerinde, toplumlarında adalet ve düzeni sağlamak için
Arapça olarak gönderilen vahiyler mecmuasıdır; Hz. Peygamber’in bildiği dili ve benzetmeleri kullanarak ortaya çıkan bilgi ve mesajların toplamıdır.

Kur’an’ın Kısa Bir Tarifi
Kur’an, Allah’ın bütün âlemlerin terbiyecisi ve sahibi olarak konuşmasıdır. Bütün cin ve insanlara gönderilmiş Allah’ın mesajlarıdır. Diğer bir kısım vahiyler gibi, bölgesel veya iki kişi
arasında geçen özel bir konuşma ve ilham değildir.
Kur’an, iman hakikatlerini en nezih, en güzel, en yüce bir şekilde, beliğ bir ifade ile anlatan,
içinde hiç çelişki olmayan bir irfan kitabıdır.
Kur’an, gayb ve şehadet (görünen ile görünmeyen) âlemlerinin tanıtımı, açıklaması ve Arapçaya çevrilmiş şeklidir. “Bunlar kitab-ı mübinin (kâinatın) ayetleridir. Biz onları sana Arapça olarak indiriyoruz.” (12:1)
Kur’an, tüm insanların bütün gruplarına gelen ezelî ve ilahî bir hutbe olduğu için herkes, her
nevi derdine onda bir ilaç buluyor. Onun için Kur’an konuları çeşitlilik arz etmektedir. Bu
çeşitliliğe rağmen, dikkat edilirse Kur’an’da bir birlik, bir düzen ve konuların ahenk ve devamlılığı vardır. Önemli olan arka arkaya gelen ayetlerin birbiriyle olan ilişkisini anlayabilmek! 222’yi üç tane iki olarak değil de “iki yüz yirmi iki” olarak okuyabilmek (gibi).
İşte Kur’an’ın yukarıda anlatılan temel canlı yapısı ile geniş bir perspektife sahip oluşu nazara
alınmazsa Kur’an anlaşılmış olamaz. Çoğu zaman da yanlış manalar verilir.
Örneğin Kur’an, ilahî maarifi, evrensel yasaları numune olarak bir ferdin hayatı ile, bir kıssa
ile anlatılır. Arapçanın dil yapısı içinde ve o günkü çevrenin bildiği konularla anlatır. İndiği
çağın normal beşerî vakalarına değinir. O olayların arkasındaki ilahî hikmetleri ve evrensel
ilahî yasaları göstermiş olur.

Meal ve Kur’an
Başta anlattığımız gibi, Kur’an’ın ilahî, canlı, çok boyutlu, kapsamlı bir yapısı vardır. Onun
için Kur’an’ın tercümeleri asla onun yerini tutamazlar. Kur’an, mesela hakiki bir güneş ise
mealler birer ayna gibidirler. Ayna ise netliği ve kapasitesi oranında (o) güneşi gösterir ve onu
tanımlar. Fakat asla onun yerine geçemez.
Meal eğer Kur’an’ın kelime tercümesine yönelik değil de onun anlam ve mesajlarını aktarmak gayesiyle yazılmış ise ne mutlu. Böyle bir meal kısa bir tefsir sayılır. Ve eskiden beri İslam Dünyasında böyle kısa tefsirler yazılmıştır. Yok eğer Kur’an’ın aynısını tercüme ediyorum
iddiasıyla ortaya çıkılmış ise hakikatten çok uzak bir girişim. Cumhuriyet döneminde yapılan
kısa mealler gibi. Evet, Kur’an’ın harika dil yapısı ve evrensel manaları, dar ve basit bir zihne
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sığmaz. Ayrıca eğer meal yapan kişi Arapçayı ve Türkçeyi tam bilmiyorsa artık işin içinden
çıkılmaz olur.

Meallerdeki Hatalardan Birkaç Örnek
Evvela belirtelim ki, mealler yani günümüzdeki mevcut Türkçe mealler hemen hemen hepsi
de büyük çapta ifade yetersizlikleri ve düşük cümleler ile dolu oldukları için Kur’an’ın yüksek ifadelerini anlatmaktan yoksundurlar. Böyle bir eksikliğin temel sebeplerinden biri önce
Kur’an’ın ana mesajlarını anlatmaktan çok, kelime kelime lafız tercümesine yeltenmektir.
İkinci olarak Arapça gramerini ve Türkçeyi iyi bilmemektir.

Bu nevi eksik ve düşük ifadeler değişik meallerde bine yakın yerde mevcuttur. Bu mealimizi
diğer meallerle karşılaştırarak okuyun, bu iddiamızın örneklerini göreceksiniz. Biz burada
size yalnızca kelime ve gramer hataları ile ilgili 12 örnek sunacağız:
1. Örnek: “Ceza” kelimesi, ödeme, mükâfat ve bildiğimiz ceza manalarına geldiği halde
hemen hemen her yerde Türkçedeki manasıyla “ceza” olarak tercüme edilmiştir. Örneğin
“Babanın oğlu yerine oğlun da baba yerine hiçbir şey ödemeyeceği (hiçbir fayda veremeyeceği) bir günden çekinin” (31:33) mealindeki ayet başta Süleyman Ateş Hocanın mealinde
olmak üzere: “Babanın oğlu yerine ceza görmeyeceği, oğlun da babası yerine ceza görmeyeceği bir günden çekinin” diye tercüme edilmiştir. Hâlbuki burada “yeczi” fiili ödeme manasında müteaddidir. Ceza görmek manasına gelen ise “yeczi” değil de “yücza” kelimesidir. Bu
ise müteaddi değil, edilgendir.
2. Örnek: Yusuf Suresi, ayet 37
“(Yusuf) şöyle dedi: “Size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmezden önce bu (rüyanın)
yorumunu size haber vermiş olurum.” diye tercüme edilmiştir.
Hâlbuki doğrusu şöyledir:
“(Rüyanızda) size rızık olarak verilen hiçbir yemek size gelmez (görünmez) ki o rüya henüz
gelmeden (gerçekleşmeden) mutlaka onun tevilini (yorumunu) size haber veririm.”
Çok ilginçtir, ellerden düşmeyen Celâleyn tefsiri, bizim gibi mana verdiği halde hiçbir meal
sahibi bu doğru manayı vermiş değildir. Ahmed Davutoğlu, ayetin rüya ile ilgili olduğunu
parantez ile belli etmekle beraber o da ayete tam açık bir mana verememiştir.
Not: Ayette geçen “tevilühü”deki zamir “taam” kelimesine racidir. “La-yetiküma” fiilinin
faili olan gizli zamir de “tevil”e raci olur. Rüyanın tevili (manası) çıkmadan önce demek olur.
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3. Örnek: Nahl Suresi, ayet 92
“Bir topluluk, diğer bir topluluktan (sayıca ve malca) daha çok olduğu için yeminlerinizi
aranızda bozucu bir araç yaparak ipliğini kuvvetli büktükten sonra çözen kadın gibi olmayın.
Allah ancak sizi bu mal ile deniyor…”
Doğrusu ise şöyledir:
“İpliğini sağlamca eğirip büktükten sonra onu dağıtarak bozup çözen kadın gibi olmayın:
Yeminlerinizi böyle bozarak aranızda bir gelir kaynağı yapıyorsunuz ki, bir grup diğer bir
gruptan mal ve mülk yönünden daha varlıklı olsun. Çünkü Allah sizi bu mal ile ancak
deniyor.”
Buradaki yanlış iki noktadan kaynaklanmıştır. 1) “Dahal” kelimesinin gelir manasına geldiği
nazara alınmamış. 2) “En tekûne”deki harf-i cerr, yanlış takdir edilmiştir. Takdiri (min en
tekûne) değil de (li-en tekûne) olmalıdır. Elmalılı Hamdi Yazır dahi bu takdiri doğru yapmakla
beraber “dahal” kelimesinin gelir manasına geldiğini nazara almamıştır.

4. Örnek: Nahl Suresi, ayet 10
“Sonra Rabbin şunların işkenceye uğratıldıktan sonra göç eden sonra savaşan ve sabredenlerin yanındadır. Elbette O, (bütün) bun(lar)dan sonra bağışlayan ve esirgeyendir.1”
Doğrusu ise şöyledir:
“İşte bu kâfirlerden sonra (onlara mukabil) şüphesiz senin Rabbin (dinî) bir fitneye maruz
bırakıldıktan sonra hicret eden sonra cihad eden ve sabredenlerle beraberdir ve şüphesiz, fitneye düşürüldükten sonra da senin Rabbin Gafûr ve Rahimdir.” (Bağışlar)
Buradaki yanlışın sebebi, ayetteki, “min bâdiha” zamirini “bütün bunlar” deyip belirsiz bir
yere irca etmektir. Dolayısıyla son cümleyi anlamsız bırakmaktır. Hâlbuki zamir fitneye
racidir. Çünkü fitne kelimesi müennestir. Ayetin manası şöyledir:
“Allah, kâfirlerin zulmünden sonra hicret edip cihad eden ve sabredenlerle beraberdir ve Allah, kalben değil de zorla dininden caydırılmadan (fitneye düşürülmekten) sonra da Gafur ve
Rahimdir, bağışlar.”
5. Örnek: Taha Suresi, ayet 15
“(Kıyamet) saati mutlaka gelecektir. Herkes peşinden koştuğu hayır ve şer ile cezalansın diye
nerde ise onu gizleyeceğim.”
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Örnekler, Profesör Süleyman Ateş Hocanın mealinden alınmadır.
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Doğrusu ise şöyledir:
“Şüphesiz kıyamet gelecektir. Nerde ise onu ortaya çıkaracağım ki, herkes çalışmalarından
dolayı mükâfatını ve cezasını görsün.”2
Burada yanlış ve hata, ihfâ kelimesinin iki zıt manaya geldiğini bilmemekten kaynaklanmıştır.
Hâlbuki ihfâ kelimesi hem gizlemek hem ortaya çıkarmak manasına gelir. İsrar kelimesi de
öyle; hem bir şeyi sır yapmak hem açıklamak manasına gelir. Bakınız Enbiya Suresi, ayet 3.
Evet, kıyamet zaten gizlidir. “Nerde ise onu gizleyeceğim” demenin anlamı olmaz. Demek,
kelimenin ikinci manası maksuttur.
6. Örnek: Müminûn Suresi, ayet 51-53
51- “Ey elçiler, güzel şeylerden yiyin ve yararlı iş yapın. Çünkü Ben yaptıklarınızı bilmekteyim.
52- “İşte sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Benden
korkun” (dedik).
53- Fakat işlerini aralarında parçalayıp çeşitli kitaplara ayırdılar. Her parti kendi yanında
bulunan (din veya kitap) ile sevinmektedir.
Doğrusu ise şöyledir:
51- “Ey Peygamber(lerin ümmetleri!) Güzel (temiz) şeyleri yiyin ve yararlı işleri yapın.
Şüphesiz Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi bilmekteyim.”
52- “Ve bu (anlatılan peygamberler zinciri) tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdir. (Başka
toplumunuz ve milletiniz yoktur.) Ve Rabbiniz, sahibiniz benim. Artık (Benim emirlerimin dışına çıkmaktan) sakının.” (dedik)
53- “Fakat değişik kitaplara dayanarak aralarındaki birliği bozdular. Artık her bir grup kendi yanındaki (kitap ve fikir) ile seviniyor.
Buradaki yanlışın sebebi ise “Ey Peygamberler!” ifadesindeki muzaf’ın (isim tamlamasındaki birinci kelimenin) mukadder oluşunu bilmemektir. Hâlbuki karine ve delil olduğu zaman
Arapçada isim tamlamasındaki birinci kelime atılabilir. Burada da karine vardır. Çünkü
peygamberler bölücülük yapmazlar. Allah’ın emrine karşı gelmezler… Onlar için, helal ve
temiz şeyler yiyin, yararlı işler yapın, demek de pek beliğ (yerinde) bir ifade olmuyor. Demek
hitap peygamberlere değil de ümmetlerinedir. Ali İmran, 81. ayet de aynen bu ayetler gibidir.
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Mecâzûl-Kur’an, Ebu Ubeyde ve bütün temel Arapça lügatler.
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7. Örnek:
Kur’an’da geçen “vekil” kelimesi Türkçedeki vekil manasında değildir; koruyucu ve sorumlu
sahip manasındadır. Hâlbuki meallerde Türkçedeki manasıyla çevrilmiştir. Örneğin:
“O Kur’an gerçek iken kavmin onu yalanladı. De ki: Ben size vekil değilim.” (En’am: 66)
Doğru meali şöyledir:
“Senin kavmin (başlarına gelecek) o azabı inkâr etti. Hâlbuki o apaçık bir haktır. De ki: “Ben
sizden sorumlu muhafız değilim. (Benim görevim yalnızca mesajları ulaştırmaktır.)
Not: Kuvvetli görüşe göre zamir, azaba racidir. Çünkü aynı ayet içinde yalnızca azap geçmektedir. Ayetin siyak sibakı da onu gösterir.
8. Örnek: Saffat Suresi, ayet 30-32
Buradaki, önemli yanlış “Gevva ve igva” kelimelerini hem bu ayette hem diğer ayetlerde
azdırma manasıyla çevirmektir. Hâlbuki kelimenin manası azdırma değil de aldatma ve saptırmadır. Yoksa 30. ayet ile 32. ayet arasında çelişki olmuş olur. 30. ayette ki “tağin” kelimesi
azgınlar manasına gelir ve 32. ayetteki “gavin” ise aldananlar manasındadır. Ayetlerin doğru
manası şöyledir:
30- “Biz sizi azdırmadık. Böyle bir gücümüz yoktu.”
32- “Biz aldanmış olduğumuz için sizi de aldatmış olduk. (Size kötü örnek olduk.)
9. Örnek: Kasas Suresi, ayet 24
“Rabbim, dedi, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım.”
Doğrusu:
“Ey Rabbim! Ben, gerçekten yanıma indirdiğin (getirdiğin) bu hayra çok muhtacım.”
Buradaki hata, indirdiğin manasındaki (enzelte) fiilli, mazi olduğu halde hiçbir delil ve
gerekçe olmadan muzari olarak tercüme edilmesidir.
Ayetten doğru olarak anlaşılan: Hz. Musa’nın beğendiği bir kadını görmesi üzerine evliliğe
olan ihtiyacını dua şeklinde ifade etmesidir. Nitekim birkaç ayet sonra Hz. Şuayb ile akraba
olma pazarlığından ve isteğinden bu mana anlaşılır.
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10. Örnek: Mücadele Suresi, ayet 1
“Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü işitti.
Allah birbirinizle konuşmanızı işitir. Çünkü Allah, işitendir görendir.”
Doğrusu:
“Kesinlikle Allah, kocası hakkında seninle tartışan, Allah’a şikâyette bulunan o kadının
sözünü (ricasını) kabul etti.3 Şüphesiz Allah konuşmalarınızı işitiyordu. Çünkü Allah (her sesi)
işiten (her ihtiyacı) görendir.”
Buradaki yanlışın sebebi, “semia” kelimesinin (Semiallahu limen hamide) de olduğu gibi
kabul etme manasına geldiğini nazara almamaktan kaynaklanmıştır. Hâlbuki “işitti” manasına
olsaydı, bir daha “Allah konuşmanızı işitiyordu” demezdi.
11. Örnek: Al-i İmran Suresi, ayet 154
“Sonra o üzüntünün ardından (Allah) size bir güven, bir kısmınızı bürüyen bir uyku indirdi;
bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah’a karşı cahiliyye zannı gibi haksız
bir zanda bulunuyorlardı. “Bu işten bize bir şey var mı?” (Biz mi Medine dışına çıkmayı önerdik. Bizim yüzümüzden mi böyle oldu?) diyorlardı. De ki: Bütün iş Allah’a aittir. Onlar sana
açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki: “Bu işten bize fayda olsaydı, (iş bizim
sözümüze kalsaydı) burada öldürülmezdik.” De ki: “Evlerinizde dahi olsaydınız yine üzerine
öldürülmesi yazılmış olanlar, mutlaka (vurulup) yatacakları yeri boylardı…”
Doğrusu için bu mealimize bakınız.
Burada tek bir ayet içinde dört-beş tane yanlış tercüme vardır.
1- Arapçada bunaltı manasına gelen “ğam” kelimesi üzüntü olarak tercüme edilmiştir. Bu
takdirde bir evvelki ayet ile (153. ayet) çelişmiş olur. Çünkü o ayette şöyle denilmektedir:
“Allah, size gam üstüne gam verdi ki (alışıp) başınıza gelen şeylerden dolayı üzülmeyesiniz.”
2- Ayette “yönetim” ve yetki manasına gelen “emir” kelimesi iş ve fayda olarak tercüme
edilmiştir.
3- Burada, düşünce manasına gelen “zan” Türkçedeki şüphe manasına gelen “zan” kelimesi
ile tercüme edilmiştir.
4- Ayetin ikinci yarısındaki filler geçmiş zamanın hikâyesi oldukları halde şimdiki zaman
olarak tercüme edilmiştir.
5- Evlerden çıkıp ortaya gelmek manasına gelen “bereze” kelimesi boylamak kelimesi ile tercüme edilmiştir.
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Zıhâr ile kadınların boşanmayacağı hükmünü kabul etti.
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12. Örnek: Ankebut Suresi, ayet 65-66
65- … Fakat (Allah) onları salimen karaya çıkarınca hemen (O’na) ortak koşarlar.
66- Ki kendilerine verdiğimiz (nimetlere) nankörlük etsinler ve zevklensinler. Ama yakında
(bunun sonunu) bilecekler.
Doğrusu:
65- “… Allah onları (deniz fırtınasından) karaya doğru kurtarınca hemen O’na eş koşmaya
başlarlar.
66- Nihayet onlara verdiğimiz (nimetler)e karşı nankörlük ederler. Bir müddet yaşarlar. Fakat
sonra nasıl bir yolda olduklarını bilecekler.”
Burada yanlışın asıl nedeni, harf-i cer olan “lam”ın “ilâ” manasına geldiğini, ila’nın da
sonuç ve nihayet manasına geldiğini nazara almayıp ta’lil (illet) lamı olarak tercüme edilmesidir. Hâlbuki Allah, onları nankörlük etsinler diye kurtarıyor değil. Bunun örnekleri Kur’an’da çoktur. Bakınız: Ahzab Suresi ayet 72-73. Buralarda sonuç bildiriliyor; bunlar amaç ve
gaye için değildir.
İşte gerek kelime bazında, gerek harf bazında, gerek zamir bazında, gerek fiil ve zamanlama
açısından ve gerek takdir yapma yönünden birer örnek sunmuş olduk. Bu tip hatalar sadece
tek bir yerde değil müteaddit yerlerde tekrarlanmıştır. Evet, bizim bu mealde de hatalar olmuş
olabilir. Onun için hatalarımızı bize gösteren, yardımcı olan herkese her zaman minnettar olur
ve himmetlerini beklerim.

Bu Mealimizde Uyguladığımız Metod ve Yöntemler
1- Rab, takva, ulûhiyyet, Allah’ın katı (ındallah) gibi kavramlara yerine göre açıklık getirmek.
Mesela takva kimi yerde insanın özünü, ruhunu korumak manasına gelirken başka yerde, Allah’ın emirlerini çiğnemekten Allah’a eş koşmaktan sakınmak, dolayısıyla yine özünü korumak manasına gelir. Rabb, hem terbiye edici ve yetiştirici manasına hem de sahip manasına
gelir. Ulûhiyyet, Allah’ın mutlak egemenliği ve mabudiyeti demektir. Allah’ın katı ise ebedî
âlem ahiret manasına gelir.
2- Mümkün olduğunca kelimesi kelimesine tercüme etmekten kaçındık, Arapça deyim ve
benzetmeleri Türkçede o manayı ifade eden başka bir deyim ve benzetmeyle karşıladık.
Mesela: “Onlar aleyhine söz hak olmuştur” deyimini “Onların kader mürekkebi kurumuştur”
sözü ile ifade ettik.
3- Ayetler arasında mevcut olan ilişki ve münasebetleri ya bir dipnot veya bir parantez ile belirttik. Birbiriyle bağlantısı açık olanlar hariç. Onun için bu meali kopuk kopuk parçalar
olarak değil de bütünlüğü ve birliği olan bir kitap olarak okuyabilirsiniz.
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4- Arapçada gelecek ile (özellikle ahiret ile ilgili) kesin olacak filler, sanki olmuş gibi telakki
edilerek fiil-i mazi ile ifade edilirler. İşte Türkçede böyle bir kaide olmadığı için, fiillerdeki
zamanlamanın şaşırtıcı olmaması için şeklen mâzi olan o filleri muzari olarak tercüme ettik.
Evet, mazi fiili muzari, manasına geldiği gibi, dua ve beddua manalarında da kullanılır. “Sallallahu ala Muhammed” ile “Kâtelehumullah”da olduğu gibi.
Fiillerin geçmiş veya gelecek ile ilgilerini ayırt etmek önemli olduğu gibi, geniş zaman ile
veya geçmiş geniş zaman ile veya gelecek geniş zaman ile ilişkilerini ayırt etmek de önemlidir. Çoğu zamanda fiil-i muzariler ismi fail veya ismi mef’ul ile ifade edilirken fiili mazi de
çok az olarak ismi fail ve ismi meful ile ifade edilir. İşte bu zamanlamalar bilinmediği zaman
ayet ve cümlelerin akıcılığı kaybolur, gider.
5- Kur’an’ın kulaklara hoş gelen güzel bir fonetiği ve seci’li bir yapısı var. Meal yapan kişi
mümkün olduğunca Kur’an’ın bu yönüne de ayna olmalı, kulakları tırmalayan, kopuk, karışık
bir üslup kullanmamalı. Biz bu mealimizde manaları bozmamak şartıyla mümkün olduğunca
akıcı bir üslup kullandık. Fakat Kur’an’ın akıcılığı kıyas kabul etmez.
6- Ayetlerin peş peşe gelişindeki hikmet ve münasebetleri belli ettiğimiz gibi, ayet içindeki
cümlelerin de birbiriyle bağlantılarını vurguladık. Çünkü Kur’an Arapçasında (eski Arapçada)
şöyle bir dil mantığı var: Birbiriyle münasebetli iki cümle yanyana getirilir. Bazen “vav”,
bazen “sümme”, bazen “fe”, bazen “inne” ile birbirine bağlanır. Bazen de hiçbir edat araya
gelmez. Dikkat edilirse ikinci cümle birinci cümlenin ya delilidir, ya illetidir, ya açıklamasıdır, ya istisnasıdır.
İşte meal yapan kişi bu münasebetleri ayırt ederek; ikinci cümle delil ise delil olarak, illet ise
“çünkü” ile, açıklama ise “yani” ile istisna ise “meğer” ile ifade etmesi gereklidir ki, okuyucu
ayetin ne demek istediğini kavrayabilsin.
Nitekim Üstad Bediüzzaman Said Nursi bu çeşit münasebetlerle ilgili İşarat’ül İ’caz adlı tefsirini yazmıştır.
7- Bu mealimizde Ebu Ubeyde’nin Mecâzü’l-Kur’an’ı, Nesefi, Celaleyn, Elmalılı Hamdi
Yazır, İbn-i Kesir, Fethül-Kadir, İlahiyat Fakültesinin meali (heyet), Süleyman Ateş Hocanın
meali, Ali Arslan Hocanın tefsiri, M. Abduh’un Tefsir-u Cüz-ü Amme’si, Risale-i Nur ve
Ömer Nasuhi Bilmen’den istifade ettim. Allah hepsinden razı olsun. Ayrıca yardımlarını
esirgemeyen İsmail Acarkan ve Dücane Cündioğlu’na da teşekkür ederim.
Kur’an’ın tatlı, akıcı, engin deryasından size bir testi su sunuyorum. Kusurlar benden, güzellikler Allah’tandır.
Bahaeddin Sağlam
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1- Fatiha Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 7 ayettir.
Kur’an-ı Kerim’de beş sure hamd ile başlamaktadır. En’am, Kehf, Sebe, Fatır ve Fatiha. Her
yönüyle nimet olan varlık âleminde dört büyük nimet vardır. Birinci yaradılış, birinci hayat,
ikinci yaradılış ve ikinci hayat.. En’am suresinin başı ilk yaradılıştan bahseder. Onun için
başında “Elhamdü-lillahi” ile başlamıştır. Kehf suresi dünya hayatından ve mahiyetinden söz
eder. Fatır suresi ikinci dirilişten söz eder. Sebe’ suresi de ahiret hayatından bahseder. Onun
için onlar da hamd ile başlamışlardır.
Maddi Kur’an olan kâinat kitabının ve onun Arapça tercümesi olan Kur’anın en önemli
gayesi Allah’a hamd etmek ve O’nun mükemmelliğini, yüceliğini idrak ettirmektir. Onun için
Kur’anın başlangıcı olan Fatiha suresi hamd ile başlamıştır.
“Hamd” mükemmellik ve olgunluğun belirtileri olan bütün nimetler ve o nimetlerin ve
mükemmelliklerin getirdiği bütün ibadet ve teşekkürler demektir. İster lafızla, ister fiilen, ister
hâlen olsun.
Mükemmellik ve olgunluk, rahmet şeklinde tecelli eder. Rahmet de yaratıklara ve insanlara
sahip çıkıp onları terbiye ederek mükemmelliğe doğru götürmeyi gerektirir. Bu da, onlara bir
düzen ve yasa vermeyi ve onları o yasa üzere yürütmeyi, onlara yol göstermeyi yani hidayeti
gerektirir ki, rahmete mazhar olsunlar, Allah’ın gazabını celbetmesinler ve karanlık fezada
kaybolup gitmesinler.
İşte, Fatiha suresi kısaca ve özet olarak anlattığımız bu gerçeğin beliğ bir ifadesidir, bütün
Kur’anın bir özetidir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Bütün hamd (övgü, ibadet ve teşekkürler,) âlemlerin sahibi ve terbiyecisi olan Allah’a mahsustur. (O’ndan başka hiç kimse buna layık değildir.)
2- O (her şeyi) yasalar çeçevesinde rahmetiyle yaratan ve besleyendir. Ve yine rahmetiyle (her
şeyi) olağanüstü olarak mükemmelliğe (ahirete) götürendir.
3- O, (her şeyin ceza ve mükâfatının görüneceği) din gününün sahibidir.
4- (İşte madem Sen böyle yücesin!) Ey Rabbimiz! Biz, yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız
Senden meded bekleriz!
5- Sen bizi doğru yol olan sırat-ı müstakime (ortayola) yönlendir. (Onda yürümeyi bize nasip
et.)
6- Kendilerine nimet verdiğin (peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler) yoluna…
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7- (Sebepler dünyasında boğulup) gazabına maruz kalanların yoluna değil ve (yanlış yola
girip) varlığın mahiyetini anlamakta boğulup karanlık maddeye saplanan sapıkların yoluna
değil.
Âmin.

2- Bakara Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 286 ayettir.
[Surenin temel konuları; vahiy gerçeğinin evrenselliği, Allah’a ve ahiret gününe imanın önemi, sosyal hayat ile ibadet hayatının düzenlenmesi, insanın yüce bir yaratık olduğu, ehl-i kitap
olan Yahudi ve Hıristiyanların hatalarının düzeltilmesidir.
Kur’anın indiği çağda Yahudi ve Hıristiyanların önemli etkinlikleri vardı. Bindörtyüz senedir
devam da ediyor. Zaten Kur’an, evrensel olmayan hiçbir meseleyi kendine konu edinmemiştir.
Tarihe mal olmuş, çağımız içinde izi kalmayan kölelik meselesi ise; başka bir boyutta işçi
sınıfı olarak devam ediyor. Kölelik tarihe karıştığı gibi, işçilik de bir gün tarihe mal olacaktır.
Fakat insanlık dünyasındaki diyalektik, ancak kıyamette kalkacaktır.]
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elif, Lam, Mim.
Allah ile Peygamberi arasında bir şifredir. Çok ince manaları vardır. Bir tanesi şu olabilir: Allah kâinatı yaratmış, onda hayat filiz vermiştir. Hayat âleminde de insanlık filiz vermiştir. Bu
insanlık dünyasında da dil, yani anlama ve anlatma yeteneği yaratılmıştır. İnsan bu yeteneği
ile Allah’tan gelen vahiylere muhatap olmuştur. İşte bu mana, bu zincirleme hakikat bu soyut
harflerle ifade edilmiştir.
2- O vahiyler, kitaptır; (bilgidir, yasadır, öz ve gerçektir.) Kalbi daraltacak şüphe çekecek bir
yanı yoktur. (Çünkü) özlerini koruyanlar (muttakiler) için bir rehberdir.
3- Öyle muttakiler ki; gayba (görünmeyen Allah’a) inanırlar (veya tek başlarına kaldıklarında
da inanırlar.) Düzgünce namaz(larını) kılarlar. Ve Bizim onlara verdiğimiz rızıktan nafaka
verirler. (İnsan, özünü Allah’a yöneltip kişisel hayatını dua ve namazla, toplumsal hayatını
zekât ve yardımla koruyunca muttaki olmuş olur.)
4- Ve onlar, sana inen vahye de senden önce inen vahye de (evrensel dini mesajların birliğine)
inanırlar. Öldükten sonra dirilip yaşayacakları ikinci hayata da kesinkes inanıyorlar.
5- İşte onlar (3. ayette anlatılanlar) Rablerinden edindikleri doğru bir yol üzeredirler. (Bunlar
daha çok Müslüman muttakilerdir) Ve (4. ayette anlatılan) kurtuluşa erenler onlardır. (Bunlar
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daha çok Kur’ana inanıp da kendi dinlerini yaşayan ehl-i kitaptırlar.)
6- Bu gerçekleri inkâr eden küfrün elebaşlarına gelince, onları uyarsan da uyarmasan da
birdir. Onlar inanmayacaklardır.
7- Allah kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. (İç ve dış duyguları körelmiştir.) Gözleri üzerinde de bir perde vardır. (Kâinattan gelen ayetleri göremiyorlar.) İşte onlara büyük bir azap
vardır.
8- Ve insanlardan bir kısmı da var ki; Allah’a ve ahiret gününe inandık derler, fakat onlar
inanacak yapıda değiller. (Bunlar ikiyüzlülükle fıtratlarını tamamen bozmuş olanlardır.)
9- Allah’ı ve inananları aldatmaya çalışıyorlar. Gerçekte ise ancak kendilerini aldatıyorlar.
Fakat bunun bilincinde değiller.
10- Kalplerinde hastalık vardır. (İyileşmesine çalışmadıkları için) Allah da hastalıklarını arttırdı. Ve yalancılıklarından dolayı, onlara elem verici bir azap vardır.
11- Onlara “Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın” denildiğinde “Biz ancak ıslah ediciyiz” derler.
12- Kesin olarak bilinsin ki; onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat bunun bilincinde
değiller.
13- Onlara “İnsanların inandığı gibi inanın” denildiğinde, “Bu aptallar gibi mi inanıyoruz?
(Biz daha iyi inanıyoruz.)” derler. Kesin olarak bilinsin ki; onlar aptalların ta kendileridir.
Fakat kendi durumlarını bilmiyorlar.
14- Onlar, müminlerle karşılaştıklarında “İnandık” derler, şeytanlarıyla (büyükleriyle) başbaşa
kaldıkları zaman, “Sizinle beraberiz, biz (Müslümanlarla) yalnızca alay ediyoruz” derler.
15- Aslında Allah, onlarla alay ediyor. Ve onları azgınlıkları içinde bunalmış olarak bırakıyor.
16- İşte bunlar, hidayete karşılık sapıklığı satın aldılar. Ticaretleri bir kar etmedi. Çıkış yolu
da bulamadılar.
17- Onların örneği şu adam gibidir ki; bir ateş tutuşturmak ister; ateş etrafını aydınlatınca Allah onların (göz) nurunu alır, onları karanlıklar içinde bırakır. Onlar öylece göremezler.
18- Onlar sağır, dilsiz ve kördürler ve geri de dönemiyorlar.
19- Veya onların örneği; gökten inen bir yağmur gibi ki, içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve
şimşek vardır. Ölüm korkusuyla yıldırımlardan dolayı, parmaklarıyla kulaklarını kapatıyorlar.
Şüphesiz Allah kâfirleri kuşatmıştır. (Onlar O’ndan kurtulamazlar.)
20- Şimşek neredeyse göznurlarını alır. Etrafı her aydınlattığında biraz yürürler. Üzerlerine
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karanlık çöktüğünde öylece dikilip dururlar. (Münafıklar özellikle liderleri kendilerince bir
ateş yakıyorlar: Fitne ateşi. Onun sayesinde bir miktar ilerlerler. Fakat Allah, onları karanlıklarda bırakıyor.) Allah isteseydi, kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Çünkü Allah, her şeye
kadirdir.
21- İşte ey bu dört grup insanlar (Müslümanlar, ehl-i kitap, kâfir ve münafıklar)! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki korunasınız.
22- O Allah ki; yeri size döşek kıldı, göğü bir saray gibi yaptı, gökten size bir su indirdi,
onunla size rızık olarak nice meyve ve ürünler çıkardı. Artık bile bile Allah’a eş koşmayın!
23- Eğer kulumuz üzerine peyderpey indirdiğimiz bu mesajlarda bir şüpheniz varsa, onun
benzeri bir sure getirin. Allah’tan başka diğer yardımcılarınızı da çağırın. Eğer biz de böyle
şeyler söyleyebiliriz, sözünüzde doğruysanız!
24- Eğer yapamazsanız –ki yapamayacaksınız- yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateşten sakının.
Ki kâfirler için hazırlanmıştır. [Evet, Cehennem ve Cennet, kâinattaki iyilik ve kötülüğün iki
önemli meyveleridirler.]
25- Bu gruplar içinde iman edip iyi işler (amel-i Salih) yapanları müjdele ki; onlar için altlarında nehirler akan cennetler vardır. O cennetlerin meyvelerinden onlara verildikçe; “Bu
daha önce de yediğimiz şeylerdir” derler. (Yani, Cennet meyveleri alışılmış yiyeceklerdir. İnsan alıştığı yiyecekten daha çok lezzet alır.) Ve o rızık onlara değişik yapılarda sunulur. (Yani
alışılmışın yanında yenilenmenin lezzetini de alırlar.) Ve onlar için temiz hanımlar vardır. Onlar orada ebedidirler.
26- Şüphesiz Allah, sivrisinekle ve ondan büyük (örümcek)le misal vermekten çekinmez. İnananlar bilirler ki; o (misaller) Rablerinden gelen bir gerçektir. Kâfir olanlar ise “Allah bunlarla ne demek istedi?” derler. Allah o misalle çoklarını saptırırken, çoklarını da doğru yola
getirir. Fakat saptırılanlar, fasıklardan (İlahî yasalara riayet etmeyenlerden) başka kimseler
değildir.(*)
(*) Yahudiler ve münafıklar, Kur’anın verdiği misalleri anlamadılar, temsillerde kullanılan
şeylerin, Allah’ı değil de kendi durumlarını izah ettiğini bilemediler. Allah’a nisbetle küçük ile
büyüğün hiçbir farkı olmadığını kavrayamadılar. (Çünkü bir sivrisineğin yaradılışı ile
dünyanın yaradılışı arasında bir fark yoktur.) Bunun üzerine Kur’an bu ayetle onlara cevap
verdi. İşte bu şekilde, bu ayetin daha önceki ayetlerle ilgisi anlaşılmış olur. Ayete Allah,
sivrisinekle ve ondan daha küçüğü ile misal vermekten çekinmez, şeklinde de meal verilebilir.
27- O fasıklar ki; Allah’a söz verdikten sonra o sözü(*) bozarlar. Allah’ın iliştirilmesini emrettiği şeyi (sosyal ve evrensel bağları) keserler. Yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar
zarar etmişlerin ta kendileridir. (İlahî mesajların nurunu göremeyip karanlıklarda kalanlardır.)
(*) Allah’a söz vermek üç şekilde olur. 1) İnsan, inanmakla Allah’ın yasalarını çiğnemeyeceğine söz verir. 2) Peygamberler vasıtasıyla Allah’tan söz alınır ve Allah’a söz verilir. 3) İnsan doğuştan temiz bir yaratılış üzere yaratıldığı için fıtrî bir şekilde Allah’ın kulu olduğuna
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söz veriyor. Münafıklar ise bu üç sözlerini de bozmuş oluyorlar.
28- Nasıl Allah’ı inkâr edersiniz? Hâlbuki sizler ölüler (cansız elementler) iken, O size hayat
verdi. Sonra öldürecek, sonra diriltecek, sonra O’na döneceksiniz.
(İnsan önemli bir yaratıktır, başıboş kalamaz; sorumluluğu büyüktür. Gökler ve yer onun için
yaratılmıştır ölüp yok olamaz.)
29- O Allah’tır ki, yeryüzündeki herzeyi sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi. Onları yedi kat
olarak düzenledi. O, her şeyi en iyi bilendir.
30- Bir vakit (zamanlar üstü olarak) Rabbin, meleklere “Ben yeryüzünde bir halife yapacağım” dedi. Melekler: “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yapacaksın?”
Hâlbuki Biz, Senin kusursuzluğunu ve mükemmelliğini bildiriyor, kendimizi senin (hizmetin)
için temiz tutuyoruz” dediler.(*) Allah ise “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” dedi.
(*) Buradaki konuşma ve diyalog, yalnızca soru sormadır ve öğrenmek içindir. Yoksa itiraz
makamında değildir. Nitekim yukarıda denildiği gibi, melekler Allah’ın kusursuzluğunu ilan
ediyorlar.
Melekler, yapıları sadece hayra çalıştığı için, yapısı hem hayra hem şerre çalışan insanın
yaratılmasının hikmetini anlayamamışlardır. Sorarak hikmetini anlamak istemişlerdir. Veya
meleklerin sorusu içine şeytanların itirazları da karışmış olabilir. Nitekim şeytanlar da melekler gibi ruhanî yaratıklardır. Fakat şerli kısmından.. (Bkn: Arapça İşarat-ül İ’caz Tefsiri)
31- Ve Allah, Âdeme (insanoğluna) bütün isimleri (her şeyin mahiyet ve ismini veya her şeyin
öz hakikati olan Allah’ın isimlerini) öğretti. Sonra onları meleklere arz etti: eğer doğru iseniz,
bu varlıkların isimlerini (mahiyetlerini dile getiren kelimeleri ve dilleri) bana söyleyin” dedi.
32- Melekler. “Ey Rabbimiz! Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur.
Gerçek ilim ve hikmet sahibi yalnız Sensin!” dediler.
33- Allah: “Ey Âdem! O eşyanın isimlerini onlara bildir” dedi. Âdem bildirince, Allah:
“Demedim mi? Ben göklerin ve yerin gizlisini bilirim, sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de
bilirim” dedi.
34- Yine bir vakit, meleklere: “Âdem için secde edin!” dedik. Şeytan hariç hepsi secde etti. O
büyüklendi ve kâfirlerden oldu.
[Bu ayet, kâinattaki bütün yararlı yaratıklarla onlara müekkel olan meleklerin insanoğluna
hizmet ettiğini, bir çeşit secdeye gittiğini bildirdiği gibi yılan, mikrop gibi şerli şeylerin ve
onların binicileri olan şeytanların da insanoğlu demek olan Âdeme ram olmadıklarını, ona
zarar verdiklerini hatırlatır.]
35- Biz dedik: Ey Âdem! Sen ve zevcen Cennette yerleşin. Orada istediğiniz yerden rahatça
yiyin! Fakat bu (yasak) ağaca yaklaşmayın! Yaklaşırsanız, zalimlerden olursunuz.
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[İnsan nesli bir zamanlar, yeryüzü cennetinde rahatça yaşarken, aralarında düşmanlık yokken
sonra yamyamlığa başladılar, yasak ağaçtan yediler. Veya insanoğlu çocuk iken rahmet-i
ilahiye ile harika bir şekilde beslenir. Sonra büyüdüğünde şehvet ağacından yiyince, o Cennet
ortamından kovulup sorumluluk dünyasına atılmış olur.]
36- Bunun üzerine şeytan, onların ayağını o cennetten kaydırdı. Bulundukları ortamdan onları
çıkardı. Biz de “Birbirinize düşmanlar olarak buradan inin! Belli bir müddete kadar
yeryüzünde sizin için bir karargâh ve faydalanma vardır” dedik.
37- Âdem (sorumluluk dünyasına inen insanoğlu), Rabbinden bir kısım kelimeler (prensipler
veya mesajlar) aldı. Allah onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz Allah tevbeleri çabuk kabul
eden ve çok acıyandır.
[İnsanlık, dinî prensiplerle Allah’a ve aslına yani ilk durumuna yönelerek yamyamlıktan,
karışıklık ve düzensizlikten kurtulmuştur. Evet, bu asırda da insanlık Allah’tan uzaklaştığından, sömürü ve anarşi adıyla bilinen başka bir yamyamlık biçimini yaşamaktadır.]
38, 39- “Hepiniz oradan inin!” dedik. Benden size bir hidayet ve mesaj gelecektir. Kim o
mesajıma tabi olursa, ona ne korku vardır ne de o üzülecektir. İnkâr edenler ve ayetlerimizi
(mucizelerimizi) yalanlayanlar ise, onlar ateşin ehlidirler. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.
[Bu ayet bütün insanlığa hitaptır. Yani sadece Âdem, Havva ve Şeytan değildir mutluluk cennetinden inenler. Tam aksine bütün insanoğlu sınanmak için dünyaya gönderilmiştir. Bu sınav
sonucu iyiler ve kötüler grupları içinde belirginleşen en önemli grup, Yahudilerdir. Onun için
Kur’an, çokça Yahudi kıssalarına yer vermiştir. İnsanlık dünyasının sorunlarını somut olarak
Benî İsrail (Yahudi) kıssalarında sunmuştur.
Aslında Benî İsrail bir sıfat isimdir, dindar medeni millet demektir. Yani özel isim değildir.
Tevrattan ve Kur’andan anlaşıldığına göre önce Yahudiler sonra Araplar sonra Türkler şimdi
de Avrupalılar bu manayı yaşamışlar ve yaşıyorlar. Beni İsrail kıssalarını bu çerçevede
değerlendirirseniz daha evrensel bir mesajı Kur’andan alırsınız.]
40- Ey İsrailoğulları (Benî İsrail)! Benim size verdiğim nimeti hatırlayın! Bana verdiğiniz
sözde durun: Ben de size vadettiklerimi (size) vereyim. Ve yalnızca Ben’den korkun.
41- Ve beraberinizdeki vahiyleri doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur’ana da inanın. Onu ilk
yalanlayanlardan olmayın. Ayetlerimi ucuz bir fiyata satmayın. Ve yalnızca Benden çekinin.
42- Hak ile batılı birbirine karıştırmayın. Bile bile hakkı gizlemeyin.
43- Namazı kılın, zekâtı verin. Ve eğilenlerle beraber eğilin. (Namaz, ferdi hayatı; zekât,
toplumsal hayatı, eğilip itaat etmek ise, devlet hayatını düzenler.)
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44- İnsanlara iyiliği emrederken kendinizi unutuyorsunuz. Hâlbuki siz kitap okuyanlarsınız.
Artık düşünmeyecek misiniz?
45- Sabır ve namaz (dua) ile yardım dileyin. Hiç şüphesiz namaz, huşu duyanların dışındakilere ağır gelir.
46- Öyle huşu (huzur ve sükûn) duyanlar ki; Rableriyle karşılaşacaklarına ve kendilerinin Allah’a ait olup O’na döneceklerine inanırlar.
47- Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Yine hatırlayın ki; Ben sizi (diğer) insanlardan üstün kılmıştım.
[Üstünlük ırk bazında değildir, dindar medeni millet olma vasfındadır. Üstünlük bu ayetlerde
anlatılan nitelikleri yaşamakladır. Allah burada diyor: Sizler bu vasıfları uygularsanız yani
bana vediğiniz sözde durursanız ben de size verdiğim sözü gerçekleştiririm, sizi diğer insanlardan (âlemlerden) üstün kılarım. Evet, her millet hatta her milletin her bir ferdi bir
âlemdir.]
48- Öyle bir günden sakının ki; kimse kimsenin hiçbir ihtiyacını gidermez. Onlardan şefaat
kabul olmaz, fidye alınmaz. Ve onlara yardım da edilmez. (Demek dinlerde ırkçılık ve üstün
insan kavramı yoktur.)
49- Hatırlayın, bir vakit sizi Firavun ordusundan kurtardık ki; onlar azabın en kötüsünü
başınıza getirir; erkek çocuklarınızı boğazlar, kadınlarınızı yaşatıyorlardı. Bu konuda Allah’tan size büyük bir sınav vardı.
50- Yine hatırlayın ki; sizin için denizi yardık, gözünüz önünde Firavun ordusunu boğduk.
51- Ve Musa’ya kırk geceyi (buluşmak için) söz verdik. Musa içinizden ayrıldıktan sonra,
nefsinize zulmederek (küfre girerek) buzağıyı tanrı edindiniz.
52- Ondan sonra şükretmeniz için sizi bağışladık.
53- Yine hatırlayın ki; doğru yolu bulmanız için Musa’ya kitap ve Furkan’ı (yasa ve doğru
yola ileten mesajlarla dolu Tevrat’ı) verdik.
54- Yine hatırlayın ki; Musa kavmine: “Ey kavmim, siz buzağıyı tanrı edinmekle kendinize
zulmettiniz. Artık Yaratanınıza tevbe edin ve kendi nefislerinizi (ilkel kalmış olan putperest
damarlarızı) öldürün… Bu, yaratanınız katında sizin için daha hayırlıdır.” Bunun üzerine Allah tevbenizi kabul etti. Hiç şüphesiz O, tevbeleri çok çabuk kabul eden ve çok acıyandır.
55- Yine hatırlayın; Musa’ya: “Ey Musa! Biz Allah’ı açıkça görmeden asla inanmayız” dediniz. Bunun üzerine gözünüz önünde yıldırım sizi yakaladı.
[Başlarına gelen dağılma sonucu, millet ve toplum niteliklerini yitirdiler.]
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56- Sonra ölümün ardından sizi dirilttik. (Yine dindar bir millet yaptık) ki şükredesiniz.
57- Ve bulutu size gölgelik yaptık. Üzerinize kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size
verdiğimiz rızıktan yiyin dedik. (Fakat onlar şükretmiyorlardı.) Böylece Bize değil, yalnızca
kendi nefislerine zulmediyorlardı.
58- Yine bir vakit: “Bu şehre girin, istediğiniz yerden rahatça yiyin, kapıdan secde etmek
üzere girin, günahlarınızın affı için ricada bulunun, Biz hatalarınızı affederiz. Ve iyilikte bulunanların iyiliğini arttırırız” dedik.
59- Fakat zulmedenler, kendilerine söyleneni, tersine çevirdiler. (İstiğfar dileyeceklerine, gurura girdiler.) Biz de fasıklıklarından dolayı o zalimlerin başına gökten kötü bir azap indirdik.
60- Ve bir vakit Musa kendi kavmi için (Bizden) su istedi. Biz: “Asanla taşa vur” dedik. (Taşa
vurunca) ondan on iki çeşme fışkırdı. Her bir toplum kendi kaynaklarını öğrendi. “Allah’ın
rızkından yiyin, için. Fakat yeryüzünde bozgunculuk yaparak saldırmayın.” dedik.
61- Yine demiştiniz: “Ey Musa! Biz tek bir yemek (çölde verilen et ve helva) ile yetinmeyeceğiz. Sen Rabbinden iste ki; yerin bitirdiği bakladan, salatalıktan, sarımsaktan, mercimekten
ve soğandan bizim için çıkarsın.” Musa dedi: “Düşük olanı daha hayırlı olanıyla mı
değiştirmek istiyorsunuz. Madem arzunuz öyle, bir şehre inin, istediğiniz sizin için orada
vardır.” (Yahudiler, bu emir üzerine göçebeliği bırakıp yerleşik düzene geçtiler. Bu yerleşik
düzenin sonucu olarak, doğadan ve maneviyattan mahrum kaldılar.) Bunun üzerine zillet ve
miskinlik belası başlarına geldi. Allah’ın gazabına müstahak bir duruma geldiler. Çünkü onlar
Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlardı, haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Çünkü onlar
isyankâr ve azgın bir millet olmuşlardı.
[Bu şekilde Yahudi milleti, evrensel İlahî mesajdan kopup dünyacı oldular. Yine de içlerinde
hakiki dindarlar vardı.]
62- Hiç şüphesiz Müminler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiilerden kim Allah’a ve ahirete
inanıp yararlı işler yaparsa, Rableri katında (ebedî âlemde) onlar için mükâfatları vardır. Ve
onlara ne (gelecek) korkusu ne de (geçmişin) üzüntüsü vardır.
63- Yine bir vakit sizden söz aldık ve Tur dağını üzerinizde yükselttik(*) ki; size verdiğimiz
(vahiy kitabını) sıkıca tutun, onun içindekilerini iyice hatırlayın. Belki bu şekilde korunursunuz.
(*) Tur dağı, vahiy mesajlarına mazhar olmakla manen yükselmiş oldu.
64- Bu sözden sonra sırt çevirdiniz. Eğer Allah’ın size olan ikram ve rahmeti olmasaydı, siz
zarar etmişlerden olacaktınız.
65- Cumartesi günü konusunda azgınlık yapanları elbette bildiniz. Biz onlara, “aşağılık maymunlar olun” dedik.(*)
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(*) Allah onları ya maddeten veya manen maymunlar yaptı. Buna mesh denilir.
66- Bu cezayı, ondan önceki ve sonraki toplumlara bir ibret ve muttakiler için bir öğüt yaptık.
[Maddi mesh, insanlara bir öğüt olduğu gibi, manevi mesh de ruhunu ve özünü koruyanlar
için bir uyarıdır.]
67- Yine bir vakit, Musa, kavmine: “Allah size bir inek kesmenizi emrediyor” dedi. Onlar:
“Bizimle alay mı ediyorsun?” dediler.(*) Musa: “Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım”
dedi.
(*) Onlar o zamanki Mısırlılara bakarak ineğe tapıyorlardı. Onun için bu emre bir anlam
veremiyorlardı. Dolayısıyla soru-cevap uzamıştır.
68- Onlar: “Rabbinden iste, bu ineğin ne olduğunu bize açıklasın” dediler. Musa: “Rabbim
diyor ki; o bir inektir. Ne yaşlıdır, ne genç… Ortanca bir şey.. Artık emredildiğiniz şeyi
yapın!” dedi.
69- Onlar: “Rabbinden iste; onun renginin ne olduğunu bize açıklasın” dediler. Musa: “Rabbim diyor ki; o sarı bir inektir, rengi parlak, bakanların hoşuna gider” dedi.
70- Onlar: “Sen Rabbinden iste; onun ne olduğunu bize açıklasın. Bu ineğin ne olduğunu anlayamadık. Biz inşaallah doğru yolda olanlardan olacağız.” dediler.
71- Musa: “Rabbim diyor ki; o boyunduruk altına alınıp yeri süren, ekini sulayan bir inek
değildir. Sapasağlam ve rengi katıksızdır” dedi. Onlar: “İşte şimdi hakkı söyledin” dediler. Ve
o ineği kestiler. Neredeyse yapmayacaklardı.
72- Yine bir vakit, bir insanı öldürdünüz. Kimin öldürdüğünde ihtilafa girdiniz. Allah ise sizin
gizlediğinizi ortaya çıkarıyordu.
73- Biz dedik ki: “O ölünün (kopmuş) parçasını ona yapıştırın.” (O dirildi, kendisini kimin
öldürdüğünü söyledi.) Allah ölüleri böylece diriltir, ayetlerini size gösterir ki; anlayasınız.
74- Bu mucizeden sonra kalpleriniz yine katılaştı. O kalpler taş gibi, belki daha da katıdırlar.
Zira bir kısım taşlardan nehirler fışkırır, bir kısmı da parçalanır, içinden su çıkar. Bir kısmı da
Allah’ın korkusundan yuvarlanır (toprak olur.) Ve (bilin ki) Allah yaptıklarınızdan habersiz
değildir. (Taşlar Hz. Musa’nın asasına dayanmadıkları halde, Yahudilerin kalpleri katılıktan
kurtulamadı.)
75- (Yahudilerin kalpleri böyle olduktan sonra) siz ey Müslümanlar! Onların, size inanmalarını mı umut ediyorsunuz? Hâlbuki onlardan bir fırka, Allah’ın sözünü işitir, onu anladıktan sonra da bile bile o sözü saptırırlardı. (Onlar ikiyüzlü bir yapıdadırlar.)
76- Sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Başbaşa kaldıkları zaman: “Allah’ın size açıkladığı şeyleri, Rabbimiz katında size karşı delil olarak kullansınlar diye Müslümanlara mı an#18

latıyorsunuz? Aklınız yok mu?” derler.
77- Onlar anlamıyorlar mı ki; Allah gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir.
78- Onlardan bazı cahiller var ki; bazı umutlar dışında kitaptan bir şey bilmezler. (Kesin bilgileri yoktur.) Sadece sanıyorlar.
79- Elleriyle kitap yazıp cüz’i bir menfaati satın almak için “Bu, Allah’ın katındandır” diyenlere yazıklar olsun! İşte kendi elleriyle yazdıklarından dolayı onlara yazıklar olsun. Ve o adi
kazançlarından dolayı onlara yazıklar olsun!
80- Onlar: “Sayılı günler dışında bize ateş dokunmayacaktır” dediler. Sen söyle: “Sözünü asla
bozmayan Allah ile bir anlaşma mı yaptınız? Yoksa bilmediğiniz şeyleri Allah adına mı uyduruyorsunuz?”
81- Hayır! Günah işleyen ve hatalar içinde boğulanlar, ateş ehlinden başka bir şey değiller.
Onlar orada ebedî kalacaklardır.
82- İman edip yararlı işler yapanlar ise, Cennet ehlidirler. Orada ebedî kalacaklardır.
83- Yine ey Yahudiler, hatırlayın! Bir vakit, İsrailoğullarından söz aldık ki; Allah’tan başka
hiçbir şeye ibadet etmeyeceksiniz. Ana babaya, akrabalara, yetimlere, miskinlere iyilikte bulunacaksınız. İnsanlara güzel muamele edeceksiniz, namazı kılıp zekâtı vereceksiniz. Sonra az
bir grup hariç hep sırt çevirdiniz. Şimdi de öylesiniz.
84- Yine bir vakit sizden söz aldık ki; kanınızı dökmeyeceksiniz, kendi insanlarınızı memleketlerinden sürmeyeceksiniz. Siz de karar verdiniz ve şahit oldunuz.
85- Fakat işte sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. Kendi milletinizden bir kısmını memleketlerinden sürgün ediyorsunuz. Onlara haksızlık ve düşmanlık yapmak için kuvvet topluyorsunuz. Şayet onlar size esir olarak gelseler, onların fidyesini verir (onları kurtarırsınız. Çünkü
milletinizi kurtarmak için fidye vermek, Tevrat’ın bir emridir.) Hâlbuki (yine Tevrat’ta) onları
memleketlerinden çıkarmak size haram edilmiştir. Siz (ey Yahudiler!) neden kitabın bir kısmına inanır, bir kısmını inkâr edersiniz? (Bu zihniyet sonucu bir dini kabul edip diğer dinleri
inkâr ediyorsunuz. Hâlbuki hepsi de Allah’ın mesajlarıdır.) Sizden böyle davrananların cezası,
dünya hayatında çekilen bir zillet ve alçaklıktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de
en ağır azaba çarptırırlar… Hiç şüphesiz Allah, sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
86- İşte bunlar, ahiret hayatına bedel dünya hayatını satın aldılar. Onun için onlardan ne azap
hafifler ne de kendilerine yardım edilir.
87- Hâlbuki biz Musa’ya, kitap (yasa, hidayet, bilgi) verdik. Peşinden nice peygamberler
gönderdik. Meryemoğlu İsa’ya da mucizeler verdik. Onu Ruhul-Kudüs ile teyid ettik.
Hoşunuza gitmeyen mesajlarla yüklü her bir elçi size geldikçe kibirlendiniz. Bir kısmını
yalanladınız, bir kısmını da öldürüyorsunuz.
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88- Onlar, “kalplerimiz kapalıdır” dediler. Hayır, (kalpleri kapalı olduğu için değil) bile bile
inkâr ettiklerinden dolayı Allah onları mahrum bırakmıştır… Artık onlar çok az inanırlar.
89- Allah katından Tevrat’ı tasdik edici bir kitap, onlara geldiğinde –ki, daha önce müşriklere
(kâfirlere) karşı: “Bir peygamber gelecek, bizi sizden kurtaracak” diye fetih bekledikleri
halde- o tanıdıkları kitap ve peygamber onlara geldiğinde onu yalanladılar. Artık Allah’ın laneti o inkârcıların üzerine olsun!
90- Allah’ın, kullarından dilediğine yaptığı fazl ve ihsanıyla (vahiy nimetini) indirmesini
çekememekten dolayı, Allah’ın indirdiği dini inkâr için, canları pahasına çok kötü bir bedel
aldılar! (Kendilerini helak ettiler.) Onun için azap üstüne azaba uğradılar. Ve ayrıca o kâfirler
için alçaltıcı bir azap vardır.
91- Onlara: “Allah’ın indirdiği dine inanın” denildiğinde, “biz, bize inen dine inanırız” derler
ve gerisini inkâr ederler. Hâlbuki o din de, hem hak hem de onların dinini tasdik edicidir.
Söyle: “Eğer gerçekten mümin (dindar) idiyseniz, neden daha önce Allah’ın peygamberlerini
öldürüyordunuz?”
92- Nitekim Musa, mucizelerle size geldiği halde, siz ondan sonra, kendinize zulmederek
buzağıyı mabud ittihaz ettiniz.
93- Yine bir vakit sizden söz aldık. Tur dağını üstünüzde yükselttik (manen veya maddeten.)
“(Bu Tur dağından size gelen) İlahî vahiyleri kuvvetle tutun ve dinleyin” dedik. (Bu söze
muhatap olanlar hal dilleriyle:) “İşittik ve isyan ediyoruz” dediler. İnkârcılıklarından dolayı,
buzağı sevgisi kalplerine nüfuz ettirildi. Söyle: “Eğer mümin (dindar) iseniz, bu dininiz size
ne kötü şeyler emrediyor.” (Demek dindar değilsiniz.)
94- Söyle: “Eğer Allah katındaki ahiret yurdu, insanlar dışında sadece size özelse ve bu iddianızda doğru iseniz, ölümü arzulayınız.”
95- Onlar yaptıklarından dolayı asla ölümü istemeyeceklerdir. Ve Allah, o zalimleri(n iç
yüzünü) çok iyi biliyor.
96- Yaşamak konusunda insanların ve hatta müşriklerin de en ihtiraslısı olarak onları göreceksin. (Demek ahirete imanları yoktur.) Nitekim (ahirete inanmayan) müşrik kişi bin yıl
yaşamayı severek ister. Fakat uzun ömür yaşaması, o müşrik kişiyi azaptan kurtaracak
değildir. Allah onların yaptıklarını çok iyi görendir.
[Ahirete inanmayan insanlar, ruhanilere ve meleklere de inanmadıklarından, dar bir dünya
içinde boğulup azap çekiyorlar. Böyleleri, inanmadıkları Allah ve melekler gibi gerçeklere de
düşman olurlar.]
97- Söyle: “Kim Cebraile düşmansa, muhakkak bilsin ki; o Cebrail, Allah’ın izniyle bu
Kur’anı, mevcud semavi kitapları doğrulayıcı ve inananlar için müjde ve rehber olarak senin
kalbine indirmiştir.
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98- Kim Allah’a (maneviyata,) meleklerine (ruhanilere,) peygamberlerine (dinî liderlere,) Cebraile (vahye) ve Mikaile (ekolojiye) düşman ise muhakkak bilsin ki; Allah kâfirlerin düşmanıdır.
[İmanı olmayan kâfir, maddeden başka bir şey bilmediği için, bütün yüce değerleri kaybettiğinden, Allah’ın rahmet ve sevgisini de kaybeder, gazabına mazhar olur.]
99- Andolsun, (Biz bu Kur’anı) sana (onların iddia ettiği gibi savaş ve fitne için değil) açık
mesajlar (hidayet ve müjde olarak) indirdik. Fasıklardan (nefsine düşkün, yasaları çiğneyenlerden) başkası o mesajları yalanlamaz.
100- (Onlar bu yüce değerlere inanmadıkları gibi, insanî değerleri de yoktur.) Ne vakit bir sözleşme yaptılarsa, onlardan bir grup tarafından bu sözleşme bozulmuş değil mi? Aslında onlar, (Tevrat’a da) inanıyor değillerdir. (Yalnızca inanıyor görünüyorlar.)
101- Ve ne zaman ki; Allah katından Tevrat’ı doğrulayıcı bir elçi geldi. O kitap verilmişlerden
bir kısmı Allah’ın kitabını arkalarına attılar. Sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi…
102- Onlar, şeytanların Süleyman’ın iktidarına benzeterek geliştirdikleri medeniyete (büyüye)
uydular. Süleyman medeniyet kurmakla kâfir olmadı. Fakat o şeytanlar kâfir oldular: Büyü ve
Babil’de (dünya başkentlerinde) Harut ve Marut (karakedi ve karayılan şeklindeki) iki meleğe
inen tılsımları insanlara öğretiyorlardı. Hâlbuki Harut ve Marut, birisine bir tılsım öğrettiklerinde, “biz sınanmak için varız. Sakın bu tılsımı kötüye kullanıp kâfir olma!” derlerdi. Hâlbuki onlar, (şeytanlaşmış Yahudiler) onlardan karı koca arasını açacak şeyler öğreniyorlardı.
Fakat Allah’ın izni olmadan hiç kimseye bir zarar verecek değiller. Onlar kendilerine zararı
olan, fakat bir faydası olmayan şeyleri öğreniyorlar. Onlar daha önce bildiler ki, bu medeniyet
büyüsünü satın alanların ahirette bir payları yoktur. Canları pahasına aldıkları şey ne kötüdür.
Keşke bilmiş olsalardı!...
103- Eğer inanıp sakınsalardı, Allah katındaki bol mükâfat daha yararlı olurdu. Keşke bilmiş
olsalardı.
104- Ey iman edenler! (Yahudiler gibi, Peygamber’e) “raina” (bizi kolla) demeyin! “Bizi
gözetle” deyin ve dinleyin. (Yahudiler bu “raina” kelimesini dillerindeki bir kelime ile
eşleştirip, Peygamber’le ve sizinle alay ederler.) Böyle kâfirler için elem verici bir azap
vardır.
105- Ehl-i kitaptan ve müşriklerden dini değerlere inanmayan o kâfirler, Rabbinizden size bir
iyilik inmesini istemezler. Hâlbuki Allah, rahmetini istediğine mahsus kılar. Allah büyük fazl
ve ikram sahibidir.
106- Biz, (Kitap’tan ve tabiattan) bir ayet (ve yaratığı) gidersek veya unuttursak (veya geciktirsek,) ondan daha yararlısını veya aynısını getiririz. Sen Allah’ın her şeye gücü yettiğini
bilemedin mi?
107- Bilemedin mi ki; göklerin ve yerin idaresi ve mülkiyeti yalnızca Allah’ındır? Allah’tan
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başka ne sahibiniz ne de yardımcınız vardır.
108- Siz daha önce Musa’nın, (Yahudiler tarafından) soru ve istekler yağmuruna tutulması
gibi, size gelen Peygamber’i soru ve istekler yağmuruna mı tutmak istiyorsunuz? Kim imana
karşı küfrü satın alsa, o gerçekten doğru yoldan sapmıştır.
109- Ehl-i kitabın çoğu, hak onlara açıklandıktan sonra, yalnızca nefislerinden gelen bir
kıskançlık sonucu, inanmışlığınızdan sonra sizi kâfir yapmak isterler. Fakat affedin, iyi
davranın ta ki Allah, emrini yerini getirsin. Hiç şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.
110- Namazı dosdoğru kılın, zekâtı tam verin. Siz kendiniz için ne hazırlarsanız, onu Allah
katında (ebedî âlemde) bulursunuz. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızı çok iyi görendir.
111- (O ehl-i kitap) dediler ki: “Yahudi ve Hıristiyanlardan başkası Cennete girmeyecektir.”
Bu, sadece onların arzusudur. Sen de ki: “Eğer doğru iseniz, bu konuda delilinizi getirin.”
112- Evet, kim işlerini güzelce yaparak özünü Allah’a teslim etse, Rabbinin katında (ebedî
âlemde) mükâfatını alacaktır. Böylelere ne (gelecek) korkusu ne de (geçmişin) üzüntüsü
vardır.
113- Yahudiler, “Hıristiyanların bir dayanağı yoktur” dediler. Hıristiyanlar da “Yahudilerin bir
dayanağı yoktur” dediler. Hâlbuki onlar, kitabı okuyorlar. (O kitap, onlara bütün dinleri kabul
etmelerini emrediyor.) Cahil müşrikler de öyle söylediler. Allah, kıyamet günü ihtilaf ettikleri
konular hakkında onları yargılayacaktır. [Bunların dindarlıkta samimi olmadıklarını,
bölücülük yapmakla zulmettiklerini gösterecektir.]
114- Allah’ın mescidlerinde Allah’ın anılmasını engelleyen ve o mescidlerin yıkılmasına
çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Bunlar, ancak korkarak buralara girebileceklerdir. Bunlara dünya hayatında bir alçaklık vardır, ahiret hayatında da onlara büyük bir azap vardır.
(Bazı Hıristiyan ve Yahudiler, inananları Kudüs’e gitmekten, müşrikler ise inananları
Mekke’ye gitmekten alıkoydular. Fakat:)
115- Doğu da, batı da Allah’ındır. Nereye dönerseniz orada Allah’ı bulursunuz. (Yeryüzünün
her tarafı mescittir. Allah her yerde vardır.) Şüphesiz Allah’ın varlığı ve bilgisi sonsuzdur.
116- “Allah, evlat edinmiş” dediler. Allah bundan çok yücedir. Göklerde ve yerde olan her şey
O’nundur. Her şey O’na dua eder ve yakarır.
117- O, gökleri ve yeri yoktan vareden, güzelce yaratandır. Bir şeye hükmettiği zaman, sadece
ona “ol” der, o şey oluverir.
118- O bilgisizler dediler ki: “Neden Allah, bizimle konuşmaz veya bize bir mucize gelmez.
Onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi dediler. Kalpleri birbirine benziyor. Hâlbuki Biz,
araştırıp inanmak isteyen bir toplum için ayetlerimizi net bir şekilde açıklamışız.
119- Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gerçeklerle gönderdik. Sen artık, Cehenneme ehil
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olanlardan sorumlu değilsin.
120- Sen onların din ve milliyetlerine uymadıkça Yahudi ve Hıristiyanlar senden razı olmazlar. Sen de ki: “Asıl doğru yol Allah’ın yoludur.” Eğer sana bu bilgi geldikten sonra, onların
heva ve heveslerine uyarsan, Allah’a karşı ne bir sahip ne de bir yardımcı bulursun.
[Ehl-i kitabın bu olumsuz grupları yanında, Tevrat ve İncil’e gerçekten inanan grupları da
vardır:]
121- O kitap verdiklerimiz, hakkıyla bu Kur’anı okuyorlar. İşte onlar gerçekten ona inanıyorlar. Ve kim onu inkâr ederse, işte onlar esas zarar edenlerdir. [Bazı Yahudiler gibi..]
122- Ey İsrailoğulları! Benim size verdiğim nimeti hatırlayın! Ve bilin ki; (bir zaman) Ben
sizi insanlardan üstün kılmıştım.
123- Öyle bir günden sakının ki; o günde kimsenin kimseye bir faydası olmaz. Kimseden
fidye kabul olmaz. Kimseye hiçbir şefaat fayda vermez. Ve o gün kendilerine yardım da
edilmez.
124- Ve hatırlayın ki; Rabbi olan Allah, İbrahim’i birtakım kelimelerle (prensiplerle) denedi.
İbrahim onları tamamladı (yerine getirdi.) Allah: “Ben seni insanlara önder yapacağım” dedi.
İbrahim: “Zürriyetimden de önderler yap” dedi. Allah: “Benim sözüm, zalimleri içine almaz”
dedi.
125- Ve hatırlayın ki; Biz Kâbe’yi, insanların sevap kazanacağı ve güven duyacağı bir yer
kıldık. İnsanlar, Makam-ı İbrahim’i namazgâh edindiler.(*) İbrahim ve İsmail’den; “Benim
evimi, ziyaretçiler için, mukimler için, rükû ve secdeye kapananlar için, (necasetten, putlardan, günahlardan) temizleyin” diye söz aldık.
(*) Bu kelimeye, İmam-ı Nafi’in kıraatine göre, fiil-i mazi olarak meal verilmiştir.
126- Ve hatırlayın ki, İbrahim: “Ey Rabbim! Burayı emniyetli bir şehir kıl. Ahalisinden Allah’a ve ahirete inananları meyve ve ürünlerle rızıklandır” dedi. Allah: “Kâfir olanları da az
bir miktar faydalandırır, sonra ateş azabına zorlarım. Orası ne kötü dönüş yeridir.” dedi.
127- Yine hatırlayın ki; İbrahim ve İsmail, Kâbe’nin temellerini yükseltirken şöyle diyorlardı:
“Ey Rabbimiz! Bunu bizden kabul et. Hiç şüphesiz Sen, işiten ve bilensin!”
128- Ey Rabbimiz! Bizi Sana teslim olmuşlardan kıl. Zürriyetimizden de Sana teslim olmuş
bir ümmet (toplum) yap. İbadet yerlerimizi bize göster. Tevbemizi kabul et. Hiç şüphesiz Sen
tevbeleri kabul eden ve çok acıyansın.”
129- “Ey Rabbimiz! O zürriyetimizden, onlara ayetlerini okuyan (kâinatı açıklayan,) onlara
kitap (yasa) ve hikmeti (ilmi) öğreten, onları (manevi kirlerden) temizleyen bir elçi gönder.
Hiç şüphesiz Sen, izzet (kudret) ve hikmet sahibisin. (İzzet ve hikmetin, onların başıboş
bırakılmalarına fırsat vermez.)
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130- Kendi nefsini tanımayanlardan başka artık kim, İbrahim’in din ve milletinden yüz çevirir. Biz onu dünyada seçkin kıldık. O ahirette de Salihlerdendir.
131- Rabbi ona; “teslim ol!” dediğinde, O: “Ben, âlemlerin Rabbine teslim oldum” dedi.
132- İbrahim de Yakub da, bu teslimiyet ve İslamiyeti çocuklarına tavsiye ettiler: “Ey
oğullarım! Allah sizin için bu yüce dini seçmiştir. Siz Müslüman (Allah’a teslim olmuş) olmaktan başka, sakın hiçbir şekilde ölmeyin.
133- Yoksa ölüm Yakub’a geldiğinde, siz orada mı idiniz? Ki çocuklarına: “Benden sonra
neye ibadet edeceksiniz?” diye sorduğunda, onlar: “Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve
İshak’ın ilahına, bir ve tek olan İlaha ibadet ederiz. Biz onun için Müslüman olmuşlarız”
dediler.
(Yani İbrahim, İsmail, İshak, Yakup hepsi de Allah’a teslimiyet demek olan öz dinden başka
bir dine sahip değillerdi. Siz Yahudilerin iddia ettiği gibi, onlar şeklen Yahudi dininde
değillerdi.)
134- Onlar gelmiş, geçmiş bir ümmettirler. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandığınız
size… Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz!
(Boşuna onların yaptıklarından kendinize bahaneler uydurmayın. Ecdatperestlik yapmayın.
İnsan kendi yaptıklarından sorumludur, atalarınkinden değil.)
135- “Yahudi ve Hıristiyan olun, doğru yolu bulursunuz?” dediler. Sen de ki: “Hayır, dosdoğru İbrahimin dinine uyarız. O (ne Yahudi, ne Hıristiyan) ne de müşrik idi.”
136- “Biz Allah’a, bize inen ile İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına inen (vahiylere,)
Musa ve İsaya verilen (kitaplara,) peygamberlerin Rableri katından aldıkları haberlere
inandık. Peygamberler arasında ayrım yapmayız. Biz, Allah’a teslim olanlarız” deyin.
137- Eğer sizin inandığınız gibi inanırlarsa, doğru yolu bulmuş olurlar. Eğer sırt çevirirlerse,
onlar bölücülük ve düşmanlık içindedirler. Allah seni onlardan koruyacaktır. O çok iyi işiten
ve çok iyi bilendir.
138- (Biz) Allah’ın boyasıyla (ahlakıyla) boyanırız. Onun boyasından daha güzel boya mı
olur? Biz yalnızca O’na ibadet edenleriz.
[İman, Allah’a bağlanmak demektir. Ona bağlanmak ise, O’nun sıfatlarıyla boyanmak, ahlaklanmak demektir.]
139- De ki: “Allah’ın (yaptıkları) hakkında bizimle nasıl çekişirsiniz? Çünkü O, sizin Rabbiniz olduğu gibi bizim de Rabbimizdir. (Size peygamberlik verdiği gibi bize de verir.) sizin
amel ve ibadetiniz olduğu gibi bizim de amel ve ibadetimiz vardır. Üstelik O’na karşı sizden
daha samimiyiz.(*)
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(*) Nesefi.
140- Yoksa “İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi ve Hıristiyan idiler” mi diyorsunuz? Sen söyle. “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” Yanında, Allah katından
gelmiş bulunan bir şahitliği (bilgiyi) inkâr edenden daha zalim kim olabilir? Ve Allah sizin
yaptığınızdan habersiz değildir.
141- Onlar gelmiş geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandığınız size.
Ve siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz.
142- İnsanlardan akılları kıt olanlar: “Müslümanların ona yönelik ibadet ettikleri kıblelerinden
onları çeviren ne?” diyecekler. (Peygamber Medine’ye geldiğinde, Allah’ın emriyle Kudüs’e
doğru namaz kılmaya başlamıştı. Bu durum, bazı insanların tuhafına gitmişti. Kâbe dururken
neden Kudüs’e doğru ibadet ediliyor? diye.) Sen de ki: “Doğu da batı da Allah’ındır. Allah
istediğini doğru yola iletir.”
143- Böylece sizi (Kabeye yöneltmekle) vasat (orta yolda) bir toplum kıldık. Ki insanlara
karşı şahit olasınız, Peygamber de size karşı şahit olsun. (Daha önce) senin ona yönelerek
ibadet ettiğin Kâbe’den seni (Kudüs’e) çevirmemiz,(*) sadece geri dönmek isteyenlerden
kimin Peygamber’e uyacağını ortaya çıkarmak içindi. Şüphesiz bu kıble değişikliği, Allah’ın
hidayet verdiği insanların dışındakilere zor gelir. (Ey inananlar!) Allah sizin imanınızı zayi
edecek değildir. Allah insanlara çok şefkat eden ve çok acıyandır.
(*) Ayetteki “cealna” beddelna demektir.
144- Çok zaman senin göğe yöneldiğini görüyoruz. Seni, senin razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Bundan sonra sen yönünü Mescid-ül Haram’a (Kâbe’ye) çevir. Nerede olursanız,
yüzünüzü onun tarafına çevirin. Kendilerine kitap verilenler, bu yönelmenin Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir.
145- Sen o kitap verilenlere bütün mucizeleri göstersen de, onlar senin kıblene yönelmezler.
Sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar [dini
bölücülük içindedirler.] Sana bilgi geldikten sonra, onların heva ve heveslerine uyarsan, o
zaman gerçekten zalimlerden olursun.
146- Kitap verilenler, çocuklarını tanıdıkları gibi onu (Peygamber’i veya Kâbeyi) tanırlar.
(Onun hak olduğunu bilirler.) Onlardan bir grup bile bile hakkı gizlerler.
147- Gerçek, Rabbinden geldiği gibidir. Artık şüphe edenlerden olma!
148- Her toplumun yöneldiği bir kıblesi var. Artık iyiliklerde yarışın. Nerede olursanız Allah
sizi huzuruna alacaktır. Allah, her şeye gücü yetendir.
149- Nereden çıkarsan (nerede olursan, namazda) yüzünü Mescid-ül Haram tarafına çevir. Bu
yöneliş, Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
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150- Nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-ül Haram tarafına çevir. Siz (ey müminler!) nerede
olursanız, yüzlerinizi ona doğru çevirin. Ki insanların aleyhinize (kullanacakları) bir delilleri
olmasın. (Müslümanların bir ilkesi, kıblesi yoktur, demesinler.) Zalim olanlar hariç. (Onlar
diyecektir.) Sakın onlardan korkmayın. Benden korkun! Bir de bu kıble değişikliği, size olan
nimetimi tamamlamam içindir. Artık doğru yolu bulmanız umulur.
151- Nitekim size, sizden bir peygamber gönderdik. Size ayetlerimizi (kâinat ayetlerini)
okuyor. Sizi, (manevi kirlerden) paklıyor. Size kitap (yasa) ve hikmeti (anlayışı) öğrettiği gibi,
hiç bilmediğiniz şeyleri de size öğretiyor. (Kİ bu dengeli yol sayesinde başarılı olasınız.)
152- Artık Beni anın. Ki Ben de sizi anayım. Bana şükredin, nimetlerimi inkâr etmeyin.
153- Ey iman edenler! Sabır ve salât (dua ve namaz) ile (Allah’tan) yardım isteyiniz. Hiç
şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.
154- Allah yolunda şehit edilenlere ölüler demeyiniz. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz idrak
etmiyorsunuz.
155- Biz, sizi bir miktar korku ve açlık ile ve mallarda, canlarda ve ürünlerde eksiltme yapmakla deneyeceğiz. (Sabredip etmeyeceğinizi ortaya çıkaracağız.) Artık sen sabredenleri
müjdele!...
156- Öyle sabredenler ki, bir musibet başlarına geldiğinde: “Biz Allah’ın malıyız ve O’na
döneceğiz” derler.
157- Bunlar için Rablerinden bağışlanmalar ve rahmet (başarı) vardır. Ve bunlar doğru yolu
bulanlardır.
158- Safa ve Merve, Allah’ı hatırlatan şeairlerdendir. Kim Kâbe’ye hacc niyet ederse veya
umre yaparsa, Safa ve Merve’yi tavaf etmesinde bir günah yoktur. (Müşriklerin böyle tavaf
etmesi, onları Allah’ın şeairi olmaktan çıkarmaz.) Kim hayır ve iyilik yaparsa, (bilsin ki) Allah, karşılık verendir ve çok iyi bilendir.(*)
(*) Bu ayetin bir önceki ayetlerle irtibat yönü şudur. Hacc ve Umre’nin, cihat ve diğer
ibadetler gibi sabır istediğini, Kâbe ve Mekke’nin eski bir ibadet merkezi olduğunu, kıble olmaya layık olduğunu bildirmek içindir. Ehl-i kitap, kitaplarında Kâbe’nin bu durumuyla ilgili
bilgileri bildikleri halde gizliyorlardı.
159- Onlar ki, indirdiğimiz ayetleri ve mesajları –kitapta (Tevrat’ta) insanlar için açıkladığımızdan sonra- gizliyorlar. İşte onlar, Allah’ın da lanetine uğrarlar, lanet edenlerin de
lanetine uğrarlar.
160- Onlardan tevbe edenler, ıslahat yapanlar, gizlediklerini açıklayanlar ise; Ben onların
tevbesini kabul ederim. Ben tevbeleri çok kabul eden ve çok rahmet edenim.
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161- Kâfir olup da küfür üzere ölenlerin üzerine Allah’ın, bütün meleklerin ve insanların laneti olsun. (Mahrumiyet içinde kalsınlar.)
162- Onlar o lanette (Cehennemde) ebedî kalacaklardır. Onlardan ne azap hafifletilir ne de
gözetilirler.
163- (Ey insanlar! Kurtuluşunuz tek bir Allah’a inanmadadır.) İlahınız tektir. Ondan başka
ilah yoktur. O Rahman ve Rahimdir.
164- Hiç şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde seyreden gemide, gökten bir su indirip onunla, ölümünden sonra
yeri diriltmesinde, o su ile her nevi canlıyı yaymasında, rüzgâr ve gök ile yer arasında musahhar kılınan bulutta, aklını kullanan bir toplum için ayetler (mesajlar, mucizeler) vardır..
165- İnsanlardan bazıları var ki; Allah’ın dışında bir kısım şeyleri mabud ediniyorlar. Allah’ın
sevilmesi kadar onları seviyorlar. Fakat gerçek inananlar, Allah’ı her şeyden daha çok seviyorlar. Keşke o zalimler, azap görecekleri vakit, bütün kuvvetin Allah’ın elinde olduğunu, Allah’ın şiddetli azabı bulunduğunu anlayacaklarını (şimdiden) idrak etseler.
166- O vakit ki; tabi olunanlar, tabi olanlardan teberri ederler. Hep beraber azabı görürler.
(Kendilerini hayata bağlayan) bütün sebepler kesilir.
167- Tabi olanlar derler ki. “Keşke bir daha dünyaya dönebilseydik de bu liderlerimiz bizden
teberri ettikleri gibi, biz de onlardan teberri etseydik.” Allah böylece yaptıklarını bir hasret
kaynağı olarak onlara gösterir. Ve onlar ateşten de çıkacak değillerdir.
168- Ey insanlar! Yerdeki helal ve hoş olan şeyleri yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. O
sizin için apaçık düşmandır.
169- O ancak size kötülüğü, fahiş şeyleri emreder. Bilmediğiniz şeyleri Allah’a iftira olarak
söylemenizi ister. (Onun için bir vahiy gelmeden, bu helaldir, şu haramdır, demeyin.)
170- Onlara: “Allah’ın indirdiğine tabi olun” denildiğinde, onlar: “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz” derler. Ya ataları bir şey bilmez ve doğru yolda olamasalar da mı
(onlara tabi olacaklar?)
171- O kâfirlerin örneği, ses ve sadadan başka bir şey işitmeyen (aksetmeyen) cansız kayaları
çağıran bir adamın örneği gibidir. (Kâfirlerin gözünde her şey cansız ve ölüdür. Böyle olduğu
gibi kendileri de) sağır, dilsiz ve kördürler. Böyle cansız oldukları için düşünmüyorlar da…
[Bu ayete “kâfirlerin örneği çobandan çağrı ve sesleniş dışında bir şey anlamayan hayvanlar
gibidir,” şeklinde de meal verilebilir. Bu takdirde çoban peygamberdir.]
172- Ey iman edenler, size verdiğimiz hoş nimetlerden yiyin, Allah’a şükredin. Eğer yalnızca
O’na ibadet ediyorsanız. (Yani kâfirler gibi, kâinatı başıboş, cansız sanmayın. O kâinat Allah’ın size verdiği bir sofradır. Siz de başıboş ve sahipsiz değilsiniz. Allah’ın misafirlerisiniz.)
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173- Allah, ancak leşi, kanı, domuz etini ve Allah dışındaki diğer şeylere kesilen kurbanları
haram kılmıştır. Kim mecbur kalırsa, istemeyerek ve haddi aşmayarak yerse, ona günah yoktur. Hiç şüphesiz Allah, Gafur ve Rahimdir.
174- Allah’ın kitaptan indirdiği bilgileri gizleyen, onunla az bir para (fayda) satın alanlar var
ya! İşte onlar, karınları dolusu ateşten başka bir şey yemiyorlar. Kıyamet günü Allah, onlarla
konuşmayacaktır, onları temize çıkarmayacaktır. Ve onlar için acıklı bir azap vardır.
175- İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın aldılar. Onlar ne
kadar ateşe dayanıklıdırlar! (Şiddetli bir ateş azabını çekecekler.)
176- Çünkü Allah, haklarla dolu kitabı indirmiştir. Artık (semavi bir kitap olan) Kur’an
hakkında ihtilafa düşenler, uzak (derin) bir sapma içindedirler.

177- Sevap, yüzünüzü doğuya ve batıya yöneltmeniz değildir. Asıl sevap, (o kişinin sevabıdır
ki;) Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba (vahye) ve peygamberlere inanıp, isteyerek
akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolcuya, dilencilere ve insan azad etmek için mal verir, namaz kılar, zekât verir; bir söz verdiği zaman sözünü yerine getirir; sıkıntıda, hastalıkta ve
savaşta sabreder. İşte asıl doğru dindarlar bunlardır. Ve asıl muttakiler de bunlardır.
178- Ey iman edenler! (Siz de Yahudiler gibi şekilde kalıp aşırı karşılık istemeyin.)
Öldürülenler konusunda size kısas (eşitlik esası üzerine karşılık almak) farz kılındı: Hüre hür,
köleye köle, kadına kadın (bir’e bir)… Kim kardeşi tarafından bir miktar affedilirse (kısastan
vazgeçerse,) o affeden kişinin öbür kardeşine iyi davranması ve onun da ona güzelce bir
ödeme yapması (lazım.) Bu Rabbinizden bir hafifletmedir ve O’ndan bir rahmettir. Kim bundan sonra sınırı aşarsa, onun için acıklı bir azap vardır.
179- Ey akıl sahipleri! Sizin için kısasta hayat vardır. (Aşırı kan dökülmesi yolu kapanır.)
Artık sakınmanız umulur.
180- Ölüm birinize geldiğinde, eğer malı varsa, ana babasına, akrabalarına örfe göre bir
vasiyet yapması, size farz kılındı. Bu, kendini koruyanlar üzerine bir hak ve görevdir. (Vasiyet
imkânı olmadan, öldürülme gibi sebeplerle kişi ölürse, malı miras kanununa göre dağıtılır.
Yoksa özel vasiyet, Allah’ın bir emridir… Malın üçte birini geçmemek şartıyla…)
181- Bu vasiyeti işittikten sonra onu değiştirenler olursa, artık günah onu değiştirenlerin üzerine olur. Hiç şüphesiz Allah çok iyi işiten ve çok iyi bilendir.
182- Kim vasiyet edenin bir haksızlık ve intikam meylinden korkar da araya girip barıştırırsa,
ona bir günah yoktur. Hiç şüphesiz Allah, Gafur ve Rahim’dir. (Sabredip de bağışlarsanız bu,
sizin Allah’a yakınlaşmanız için daha iyidir. Bu sabrı kazanmak için de:)
183- Siz ey iman edenler! Oruç size farz kılındı. Sizden önceki toplumlara farz kılındığı
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gibi… Böylece belki sakınırsınız.
184- Sayılı günler olarak… Sizden kim hasta veya yolcu ise, başka sayılı günlerde (orucunu)
tutsun. Zorla güç yetirip de (orucunu yiyenlerin) üzerine (fidye olarak) miskini yedirme
vardır. Kim fidyeden fazla iyilik yapmak isterse o, onun için daha yararlıdır. Oruç tutmanız da
sizin için daha yararlıdır, eğer biliyorsanız.
185- Ramazan ayı öyle bir aydır ki; ayırıcı, doğru yolu gösterici mesajlar ve insanlar için hidayet olarak Kur’an o ayda indirildi. Kim o ayda mukim ise, o ay boyunca oruç tutsun. Kim
hasta veya yolcu ise, (tutmadığı günler kadar) başka günlerde oruç tutsun. Allah size kolaylık
ister, zorluk istemez. (Allah size bunları açıkladı ki) oruç günlerini tamamlayasınız, size
doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ın büyüklüğünü idrak edesiniz. Ve O’na şükredesiniz.
[Oruç ayı, ibadet ve manevi hayat için, dua ve niyazların kabulü için büyük bir fırsattır.]
186- Eğer kullarım, Beni senden sorarlarsa bilsinler ki; Ben yakınım. Bana dua ettiği zaman,
her dua edene cevap veririm. Onlar da Benim emrime cevap versinler; Bana inansınlar ki,
doğru yola, doğru kararlara varsınlar.

187- Oruç gecesi kadınlarınızla cinsel münasebet kurmanız size helal kılındı. Onlar size elbisedirler, siz de onlara elbisesiniz. Allah sizin nefsinize zulmettiğinizi biliyordu. Tevbenizi
kabul etti, sizi affetti. Artık onlarla temas edin, Allah’ın size yazdığı şeyi isteyin: (Cinselliğin
Allah’ın bir yazgısı olduğunu bilin.) Fecirdeki siyah ufuk, beyaz ufuktan ayırt edilinceye
kadar yiyin, için, (nefsinize zulmetmeyin.) Sonra akşama kadar orucunuzu tamamlayın. Fakat
siz mescidlerde itikâfa kapanmışken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır.
Sakın onlara yaklaşmayın. Allah, ayetlerini insanlar için böylece açıklıyor. Ki sakınsınlar. (*)
(*) Bu ayet inmeden evvel oruç gecelerinde yatsıdan sonra yiyip içmek, cinsel münasebette
bulunmak, eski dini geleneğe göre haramdı.
[Yemek, içmek, cinsellik, Allah’ın yazgısıdır. Fakat haksız yere kazanç, rüşvet gibi yollarla
mal kazanmak ve yemek yasaktır.]
188- Ve sakın mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin. Bile bile zulmederek, bir kısım insanların mallarını yemek için mallarınızı yöneticilere rüşvet olarak sarkıtmayın.
189- Sana hilalleri soruyorlar. De ki: “İnsanlar ve hacc için, vakit ölçüleridir.” (Çok hikmetlerinden en açık hikmeti budur. Bunu anlamınız lazım. Sizin bu sorularınız, eve kapıdan değil
de arkadan girmeye benzer. İşte bilin ki;) evlere arkalarından girmek, sevap değildir. Asıl sevap, (Allah’ın azabından) sakınanın sevabıdır. Artık evlere kapılarından girin. (Yerli yerinde
soru sorun.) Allah’tan sakının, belki kurtulursunuz.
190- Sizinle savaşanlara, azgınlık yapanlara karşı Allah için savaşın. Çünkü Allah, azgınları
sevmez.
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191- (Sizi öldürenleri) nerde yakalarsanız öldürün. Onlar sizi memleketlerinizden çıkardıkları
gibi, siz de onları çıkartın. Çünkü bozgunculuk, öldürmekten daha kötüdür. Mescid-ül
Haram’da (Kâbe’de) onlarla dövüşmeyin ki, onlar da sizinle dövüşmesinler. Eğer orada sizinle dövüşürlerse, siz de onlarla dövüşün. Kâfirlerin cezası böyle olur.
192- Eğer onlar vazgeçerlerse biliniz ki; Allah, Gafur ve Rahimdir.
193- Fitne kalmayıncaya, din ve hâkimiyet yalnızca Allah’ın oluncaya kadar, onlarla savaşın.
Eğer son verirlerse, artık düşmanlık ancak zalimlere olur.
194- Yasak ay, yasak aya karşılıktır. (Onlar yasağa riayet etmedikleri kadar siz de etmeyin.)
Yasaklar karşılıklıdır. Kim size saldırırsa, saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah’tan
sakının ve biliniz ki; Allah sakınanlarla beraberdir.
195- Ve Allah yolunda harcama yapın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın, iyilik
yapın, güzelce davranın. Bilin ki; Allah, güzel davrananlarla beraberdir.(*)
(*) Ayetteki muhakkak manasına gelen “inne” kelimesini “biliniz ki” ile tercüme etmemden
maksat, (inne) pekiştirme içindir. Pekiştirme anlamı da, Türkçe’de “biliniz ki” ile en güzel
şekilde ifade edilir.
196- Hacc ve umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer muhasara edilirseniz, gücünüzün yettiği
bir kurban verin. Kurban yerine ulaşmadan başınızı traş etmeyin. Kim hasta ise veya başından
bir sıkıntısı varsa (traş olması gerekirse,) oruç ile veya fakiri doyurmakla veya kurbanla fidye
vermesi gerekir. Güven içinde olduğunuzda hacc zamanı gelinceye kadar, umre ile istifade
etmek isteyen olursa, verebildiği bir kurbanı keser. Kurban bulamayanlar, üç gün hacda, yedi
gün de evlerine döndüklerinde oruç tutarlar. Bu on gün, o ibadetin yerini tam tutar. Bu, evi
Mekke’de olmayanlar içindir. Artık Allah’tan sakının ve bilin ki; Allah’ın cezası ağır ve şiddetlidir.
[Savaş ayetinden sonra hacc ayetinin gelmesi, hacc’ın temsili bir savaş manevrası olduğuna
işarettir. Savaşta en küçük bir hareket bazen çok önemli olduğu gibi, hacca’da da öyledir. En
küçük bir hata, ceza gerektirir. Bu konuda Ali Şeriati’nin “Hacc” kitabına bakılabilir.]
197- Hacc’a sayılı aylarda (girilir.) Kim bu aylarda hacca girmekle onu kendine farz kılarsa,
artık bilsin ki, hac içinde cinsel münasebet, günaha girmek, mücadele etmek yoktur. Yaptığınız hayırları Allah bilir. (Dünya ve ahiretiniz) için hazırlık yapın. Bilin ki en iyi hazırlık
takvadır. (Günahlardan sakınmaktır.) Ey akıl sahipleri! Artık Ben’den (azabımdan) sakının.
198- (Hacc’da) Rabbinizden bir fazl (gelir ve ikram) istemenizde, size bir günah yoktur.
Arafat’tan akın edince, Meş’ar-ül Haram’da Allah’ın size nasıl zikredileceğini gösterdiği gibi
Onu zikredin. Şüphesiz sizler de daha önce bu makamda yanlış hareket edenlerden idiniz.
199- Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin. Allah’tan mağfiret ve bağışlanma
dileyin. Hiç şüphesiz Allah, Gafur ve Rahimdir.
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200- Kurbanlarınızı, ibadetlerinizi bitirdiğiniz zaman, babalarınızı (ecdadınızı) andığınız gibi,
belki daha fazla Allah’ı zikredin. İnsanlardan bazıları. “Ey Allah’ım! Bize dünyalık ver!” derler. Fakat onların ahirette hiçbir payları yoktur. (Bunlar kâfirlerdir.)
[Ayet, hacda yapılan duaların ihlâslı ve ahirete yönelik olmasını emrediyor.]
201- Bazı insanlar da: “Ey Rabbimiz! Dünyada da bize güzellik ver, ahirette de… Ve (en
önemlisi) bizi ateşten koru!” derler. (Bunlar da müminlerdir.)
202- İşte bunlara, kazandıklarından nasibleri vardır. (Çalışmaları boşa gitmemiştir.) Hiç şüphesiz Allah’ın hesabı seridir. (Kimin neye layık olduğunu çok iyi bilir.)
203- (Haccın sonunda) sayılı günler içinde Allah’ı (tekbirlerle) anın. Kim iki gün içinde (Mina’dan Mekke’ye) dönerse, ona bir günah yoktur. Kim de kalırsa, ona da bir günah yoktur.
Yeter ki haccın yasaklarına riayet edilsin. Allah’tan sakının ve bilin ki, hepiniz Allah’ın huzurunda toplanacaksınız.
[İman, insanı muti ve musahhar bir memur yaparken, küfür ise, insanı karaktersiz vahşi bir
canavar yapar.]
204- İnsanların bazıları da var ki; dünya hayatı ile ilgili sözleri senin hoşuna gider. Kalbinin
samimi olduğunu ispat için, Allah’ı şahit gösterir. Oysa o en şiddetli bir düşmandır. (Bunlar da
münafıklardır.)
205- O münafık dönüp gittiğinde yeryüzünde bozgunculuk yapmak, ekin ve nesli yok etmek
için gayret gösterir. Hâlbuki Allah, bozgunculuğu asla sevmez. (Onları muvaffak etmez.)

206- Ona Allah’tan sakın, denildiğinde, izzet ve gururu onu günaha sürükler. Artık onun payı
cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.
207- İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah’ın rızasını elde etmek için, kendi nefsini satar (feda
eder.) Allah ise kullarına çok acıyan ve rahmet edendir.
208- Ey iman edenler! Hepiniz barışa (ve İslam’a) giriniz. Şeytanın adımlarına uymayınız.
Çünkü o size apaçık bir düşmandır.
209- Size açık ayetler geldikten sonra da doğru yoldan kayarsanız, biliniz ki; Allah, Aziz
(güçlü, izzetli) ve Hakîm(gereken cezayı veren)dir.
210- (Kâfirler) Allah’ın (azabının) bulutlardan gölgelikler içinde gelmesinden, meleklerin bulunmasından cezalarının verilmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Hiç şüphesiz (o gün)
bütün işler, Allah’a irca edilecektir.
211- İsrailoğullarından sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Artık Allah’ın nimeti (vahiy) ken#31

disine geldikten sonra onu değiştiren olursa, bilsin ki Allah’ın cezası ağır ve şiddetlidir.
212- Dünya hayatı, kâfirler için süslü göründü. Onlar müminlerle alay ediyorlar. Hâlbuki
kendini koruyan müminler kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah istediğine hesapsız rızık verendir. (Üstünlük, mal ve mülk ile değildir.)
213- İnsanlar bir tek toplum idiler. (Allah onları imtihana, dolayısıyla gelişmeye tabi tuttu.)
Uyarıcı ve müjdeleyici olarak peygamberleri gönderdi. Onlarla beraber haklar ile dolu kitabı
indirdi ki; insanların (gelişmeleri içinde düştükleri) ihtilaflarını yargılasın. Kitap verilenler,
ancak onlara açık ayetler geldikten sonra ve yalnızca kıskançlıktan dolayı ihtilafa düştüler.
Allah da kendi izni ve iradesiyle, iman edenleri, ihtilaf ettikleri konuların hak kısmına yöneltti. (Bu imtihan sonucu bir kısmı kazandı, yükseklere çıktılar. Bir kısmı da esfel-i safiline
düştüler.) Allah, istediğini Sırat-ı Müstakim’e (doğru yola) iletendir.
214- Sizden öncekilerin (kaybetme ve kazanma) örneği size gelmeden Cennete gireceğinizi
mi sandınız? Fakirlik ve hastalık onları öyle yakaladı ki, öyle sarsıldılar ki, peygamberleri ve
kendileri de, “Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?” dediler. İyi bilin ki; Allah’ın yardımı
yakındır.
215- Onlar sana neyi (kime nafaka) vereceklerini soruyorlar. De ki: “İnfak ettiğiniz mal, öncelikle ana babanın, akrabaların, yetimlerin, miskinlerin ve yolcularındır. Yaptığınız her iyiliği,
hiç şüphesiz Allah çok iyi bilir.
[Buradaki infak, zekâttan ayrı olan ödemeler ve nafile sadakalardır. Zekât ana babaya verilmez. İnsan onlara bakmak zorundadır. Yetim, miskin ve yolcular ise, zekât bulunmadığı zaman, onlara sadaka ve hayır yapılır. Tefsirü Ayat-il Ahkâm, 1.114]
216- Savaşmak hoşunuza gitmese de, o sizin için bir yazgıdır. Nice hoşunuza gitmeyen şeyler
var ki; o sizin için daha hayırlıdır. Bazen de bir şey seversiniz, o sizin için şerdir. Allah’ın ilmi
sonsuzdur. Sizinki ise sınırlıdır.

217- Sana yasak ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: “Yasak ayda savaşmak, büyük bir günahtır. Fakat Allah yolundan saptırmak, Allah’ı ve Mescid-ül Haram’ı inkâr etmek, ahalisini
oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Bozgunculuk (dinden saptırma,)
öldürmekten daha büyük bir günahtır.” Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar, sizinle savaşmaktan vazgeçmezler. Artık sizden kimler, dininden dönüp de kâfir
olarak ölürlerse, onların bütün amelleri ve yaptıkları, dünyada da ahirette de yanar. Ve onlar
ateşe layık ve ehil olurlar. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.
218- İman edenler, hicret edip Allah yolunda cihad edenler ise; işte onlar, Allah’ın rahmetini
umuyorlar. Allah ise Gafur ve Rahimdir.
219- Sana içki ve kumarı(n hükmünü) soruyorlar. De ki: “Onlarda büyük bir günah ve insanlar için menfaatler vardır. Fakat günahları menfaatlerinden daha büyüktür.” Neyi nafaka ver#32

meleri gerektiğini soruyorlar. De ki: “Malınızın fazlasını.” Allah böylece ayetlerini size açıklıyor ki, düşünesiniz.
220- Dünyayı da, ahireti de… (İçki ve kumarın dünyada eğlenmek, gerçekleri düşünmemek
için olduğunu, ahirete hiç yararları olmadığı gibi, zararları olduğunu düşünesiniz.)
Ve senden yetimleri soruyorlar. De ki: “Onlara yardımcı olmak sevaptır. Eğer onlara karışırsanız, onlar kardeşlerinizdir.” Hiç şüphesiz Allah, zarar vermek isteyenle yararlı olmak
isteyeni bilir. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Muhakkak Allah, güçlüdür ve her şeyi yerli
yerinde yapar.
[Yetimlere en iyi muamele, Nisa suresinin 2. ayetinde emredildiği gibi, onlarla evlenmektir.]
221- Fakat müşrik kadınlar iman etmeden, onlarla evlenmeyin. Mümine bir cariye, güzel de
olsa bir müşrikeden daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle de, onlar imana gelmeden evlenmeyiniz. Çünkü mümin bir köle, bir müşrikten –hoşunuza gitse de- daha hayırlıdır. Onlar
ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendi iradesiyle Cennete, mağfirete çağırıyor; hatırlarlar diye
ayetlerini insanlara açıklıyor.
222- Sana aybaşı kanını soruyorlar. De ki: “O bir hastalıktır. Adet müddetince kadınlardan
uzak durun. Onlar temizlenmeden, onlara (cinsel yönden) yanaşmayın. Temizlendikleri zaman, Allah’ın size emrettiği (ön) yönden onlara varın. Muhakkak Allah, tevbe edenleri ve
temiz duranları sever.
223- Kadınlarınız sizin için tarladır. İstediğiniz yerden tarlalarınıza varın. Nefisleriniz için bir
hazırlık yapın. Allah’tan sakının. Bilin ki siz, O’nunla karşılaşacaksınız. Artık (inanıp da Allah’ın emirlerine göre amel eden) müminlere müjde ver.
224- Beraat etmek, sakınmak, insanları barıştırmak için ettiğiniz yeminlerde Allah’ı kalkan
yapmayın. Çünkü Allah, işiten ve bilendir.
[Karı koca birbirlerine karşı çok yemin etmek zorunda kaldıkları için aile hayatını anlatan
ayetten sonra, bu yemin ayeti gelmiştir.]
225- Allah, boş yeminlerinizden dolayı sizi mes’ul tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı (günahlardan) sizi mes’ul tutar… Fakat Allah, Gafur ve Halimdir (bağışlar.)
226- Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için, dört ay bekleme hakkı vardır. Eğer
yeminlerinden vazgeçerlerse, bilsinler ki Allah, Gafur ve Rahimdir.
227- Yok eğer boşanmak istiyorlarsa, Allah işiten ve bilendir. (Dört ay sonra onların boşanma
kararını kabul etmiştir.)
228- Boşanmış kadınlar, üç adet görme süresi kendilerini bekletmelidirler. Eğer Allah’a ve
ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah’ın rahimlerinde yarattığı ceninleri gizlemeleri, onlar için
helal olmaz. Eğer iki taraf da barışmak istiyorlarsa, kocaları onları almakta birinci derecede
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hak sahibidirler. Örf ve yasaya göre, erkeğin kadına karşı hakları olduğu gibi, kadının da
erkeğe karşı hakları vardır. Fakat erkeklerin bir derece üstünlükleri vardır. Hiç şüphesiz Allah,
Aziz (güçlü) ve Hakîmdir (her şeyi yerli yerinde yapar.)
229- Boşanmak iki seferdir. (Üçüncüsünde) ya iyilikle tutar veya güzellikle serbest bırakır.
Sizin onlara vermiş olduğunuz mehirden bir şey almanız, sizin için helal olmaz. Meğer karı
kocanın Allah’ın yasalarına uymayacaklarından korkuları varsa… Eğer onların Allah’ın
yasalarına uymayacaklarından korkunuz varsa, kadının kurtuluş fidyesini vermesinde
(mehrinden vazgeçmesinde,) onlar için bir günah yoktur. Bunlar Allah’ın yasalarıdır. Sakın
onları aşmayın. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
230- Eğer koca, karısını (üç talakla) boşarsa, o kadın başka bir koca ile evlenmeden bir daha o
kadını alamaz. Eğer ikinci koca boşarsa ve ilk koca ile eski karısı Allah’ın yasalarına uyacaklarına umutları varsa, bir daha bir araya gelmelerinde onlara bir günah yoktur. Bunlar İlahî
yasalardır. Allah o yasaları, bilen bir toplum için açıklıyor.(*)
(*) İslam’da kuvvetli görüşe göre; üç talak, üç ayrı zamanda birer ay fasıla ile olmalıdır. Hz.
Peygamber, üç talakı birden atan kişinin talakını, bir talak saymıştır.
231- Kadınları boşayıp, bekleme sürelerini bitirdiklerinde, onları ya iyilikle tutun veya iyilikle
salıverin. Haklarını yemek için, onlara zarar ve sıkıntı vererek onları tutmayın. Kim böyle bir
şey yaparsa, hiç şüphesiz o kendine zulmetmiştir. Allah’ın ayetlerini hafife almayın. Allah’ın
size olan nimetlerini, Allah’ın size indirdiği, onunla size öğüt verdiği kitap ve hikmeti (yasa
ve bilgiyi) hatırlayın. Allah’tan sakının ve bilin ki; Allah her şeyi çok iyi bilendir.
232- Kadınları boşayıp iddetlerini bitirdikleri zaman (kesin boşanma durumuna
geldiklerinde,) kocalarına geri dönmeleri için onları zorlamayın. Eğer kendi aralarında
(boşanmak için) karşılıklı rıza gösterirlerse… Sizden Allah’a ve ahiret gününe inananlar için,
bu bir öğüttür. Bu (yol,) sizin için daha temiz ve daha paktır. Allah’ın bilgisi sonsuzdur. Sizinki ise sınırlıdır. (Siz onların bir daha birleşmelerini iyi görebilirsiniz ama Allah daha güzelini
bilir.)(*)
(*) Veya ayete bu şekilde meal verilebilir: “Kadınları boşayıp iddetlerini bitirdikleri zaman
(kesin boşanma durumuna geldiklerinde) onların kocalarına geri dönmelerini engellemeyin.
Eğer kendi aralarında karşılıklı rıza ile anlaşırlarsa.” [Bk. İbn-i Kesir tefsiri]
233- (Boşanmış) analar, süt emdirme süresini bitirmek isteyenler için tam iki sene süt emzirirler. Evladın sahibi olana babaya da, örfe uygun olarak, o anaların rızkını ve giyimini temin
etmek gerek. Hiçbir kimse kapasitesinden fazlasıyla mükellef kılınmaz. Annenin veledinden
dolayı zarar görmemesi lazım.. Evladın sahibi olan baba da evladından dolayı zarar görmemelidir. (Ana baba yoksa varis varsa) varise de aynı şeyler geçerlidir. Eğer ana baba danışarak,
anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, onlara bir günah yoktur. Eğer çocuklarınızı başka
bir anneye emzirtmek isterseniz, yine size bir günah yoktur. Örfe uygun olarak karşılığını
verdiğiniz müddetçe… Allah’tan sakının ve bilin ki; Allah, yaptıklarınızı çok iyi görendir.
234- Sizden, arkalarında hanımlar bırakıp da ölenler olursa, hanımları dört ay on gün bekler#34

ler. Bekleme sürelerini bitirdiklerinde, örfe uygun olarak eş aramalarında size bir günah yoktur. (Eğer hamile değillerse.) Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan çok iyi haberdardır.
235- Böyle (iddetini bekleyen) kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı bir biçimde bildirmenizde yahut içinizde tutmanızda size bir günah yoktur. (Çünkü) Allah, sizin onları
anacağınızı bilmektedir. Sakın (üstü kapalı evlenme teklifi sırasında,) iyi söz söylemeniz
dışında, onlarla bir gizli buluşmaya sözleşmeyin ve farz olan bekleme süresi dolmadan nikâh
bağını bağlamaya kalkmayın. Bilin ki, Allah içinizden geçeni bilir. Ondan sakının ve yine
bilin ki, Allah Bağışlayandır, Halimdir (ceza vermekte aceleci değildir.)
236- Kadınlara dokunmamış (cinsel münasebete geçmemişseniz) ve onlara bir mehir tayin
etmemişseniz, (mehir vermeden) onları boşamanızda size bir günah yoktur. Ancak onları faydalandırın. Zengine gücü kadar, fakire de gücü kadar, örfe uygun bir faydalanma olarak… İyilik yapan Müslümanlara bir borç olarak…
237- Mehir vaadetmişseniz, onlara dokunmadan (cinsel münasebet kurmadan) onları
boşarsanız, tayin ettiğiniz(mehir)in yarısını vermeniz gerekir. Meğer o boşanmış kadınlar
veya nikâh düğümü elinde olan velileri bağışlarlarsa. Bağışlamanız, takvaya daha yakındır.
Aranızda birbirinize iyilik yapmayı unutmayın. Muhakkak Allah, yaptıklarınızı çok iyi
görendir.
238- Namazlara (sosyal görevlerinize) ve orta (beş vakit) namaza dikkat edin. Allah için dua
ediciler olarak dikilin.
239- Eğer bir şeyden korkunuz varsa, yaya veya binerek namaz kılın. Güven duyduğunuz zaman, daha önce bilmediklerinizi Allah’ın size bildirdiği şekilde Allah’ı zikredin (anın.)
[Boşanma ayetleri arasında namazdan bahsedilmesi, ilahî yasalara uymak, hak ve hukuka riayet etmek için namazın önemini hatırlatmak içindir ve bütün sosyal görevlerin bir namaz
olduğunu bildirmek içindir. Ayrıca namaz, bütün dini emirlerin direğidir. Namazı terk eden
yavaş yavaş Allah’ı unutur.]
240- Ölüme yakınlaşmış; peşlerinde eşler bırakan erkekler, hanımlarının bir yıla kadar geçimini ve evden çıkarılmamalarını vasiyet etsinler. Eğer kendi rızalarıyla çıkarlarsa, örfe uygun
olarak eş aramalarında size bir günah yoktur. Allah güçlüdür ve hakîmdir (her şeyi yerli
yerinde emreder.)
241- Takva sahibi müminler üzerine, bir borç olarak ve örfe uygun olarak, boşanmış kadınların geçiminin temin edilmesi gerekir.
242- Böylece Allah ayetlerini size açıklıyor ki düşünesiniz.
[Toplum ve aile, Allah’ın emir ve mesajlarına uydukları zaman, canlı ve düzenli olabilirler.]
243- Görmedin mi? O kimseleri ki binlerce kişi oldukları halde, ölüm korkusundan memleketlerinden çıktılar. Allah, onlara “ölün” dedi. Sonra onları diriltti. Şüphesiz Allah, insanlara
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karşı büyük ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmiyorlar.
[Buradaki ölüm ve hayat, hakiki manalarında olabileceği gibi, toplumsal ölüm ve dirilme
manasına da gelebilir.]
244- Allah yolunda savaşın ve bilin ki; Allah, çok iyi işiten ve çok iyi bilendir.
[Allah yolunda savaşmak, toplumsal düzen ve diriliğin nedenidir.]
245- Kimdir o adam ki,(*) Allah için iyilikle borç verir, Allah da o borcu onun için kat kat
arttırır. (Rızkı) tutan ve yayan Allah’tır… Hepiniz O’na döneceksiniz. (O zaman sebepler
perdesi kalkar.)
(*) Yani büyük bir insandır.
246- Musa’dan sonraki İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Kendi peygamberlerine: “Bize bir hükümdar gönder, Allah yolunda savaşalım” dediler. Peygamberleri: “Size
savaş farz kılınsa, belki de savaşmazsınız” dedi. Onlar: “Neden Allah yolunda savaşmayalım.
Hâlbuki biz memleketimizden çıkarılmış, çoluk çocuğumuzdan ayrılmışız. Nitekim savaş onlara farz kılındığında, az bir grup hariç çokları yüz çevirdi. Muhakkak Allah, zalimleri çok iyi
bilendir.
247- Peygamberleri onlara. “Allah, Talut’u size hükümdar olarak gönderdi” dedi. Onlar:
“Nerden bize hükümdar olabilir?” Biz iktidara daha layıkız, o zengin de değildir” dediler.
Peygamberleri: “Allah onu sizin içinizden seçkin kıldı. Ona fazla ilim ve kuvvet verdi” dedi.
Hiç şüphesiz Allah, iktidarı istediğine verir. Allah, imkânları bol olan ve sonsuz ilim sahibidir.
248- Ve peygamberleri onlara dedi ki: “Onun iktidarının mucizesi, size bir tabut (mahfaza)
gelecek; onda Rabbinizden bir sekine (huzur veren vahiy,) Musa ve Harun ailelerinin
terekesinden (kültüründen) bir bakiye olacak. O mahfazayı melekler taşıyacaktır. Eğer inanmışsanız, bunda sizin için bir mesaj ve mucize vardır.
249- Talut askerleriyle savaş için ayrıldığında, askerlerine: “Allah sizi bir nehirle deneyecektir. Kim ondan içerse, o benden değildir. Kim ondan tatmazsa, o bendendir.” Meğer eliyle bir
avuç alsa.. Fakat çok az bir grup hariç, hepsi ondan içtiler. O ve onunla beraber inananlar
nehri geçince (karşıda kalanlar:) “Calut ve askerlerine karşı kuvvetimiz yetmez” dediler. Allah’la karşılaşacaklarını bilenler ise: “Allah’ın izniyle nice az zümre, çok olan zümreyi yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir” dediler.
250- Calut ve askerlerine karşı çıktıkları zaman “Ey Rabbimiz, bize sabır yağdır, ayaklarımızı
sağlam kıl ve kâfir topluma karşı bize yardım et.” dediler.
251- Allah’ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Davut, Calut’u öldürdü. Allah da ona iktidar
ve bilgi verdi. Ve istediği nice şeyleri ona öğretti. Eğer insanların birbirilerine karşı savunmaları olmasaydı, (sınırsız saldırganlık kabiliyetlerinden dolayı) yeryüzü bozulacaktı. Fakat
Allah, insanlara karşı büyük ikram ve iyilik sahibidir.
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252- Bunlar Allah’ın ayetleridir. Onları gerçek bir şekilde sana okuyoruz. Hiç şüphesiz sen,
gönderilmiş peygamberlerdensin.
[246-252 ayetlerindeki kıssadan hisse:]
1- Benî İsrail peygamberi, Hz. Muhammed’dir.
2- Hükümdar, yani Talut, Hz. Ali’dir. Hz. Ali, mal yönünden fakir, fakat ilim ve kuvvette
üstün idi.
3- Sekineden maksat; başta melekler tarafından indirilen Kur’an ve İslam kültürüdür. Özellikle Al-i Beyt kültürü…
4- Nehirden maksat, dünya malıdır. Dünya malına düşkün olan, düşmana karşı yenik düşer.
Emeviler de Hz. Ali’ye karşı dünya malını kullandılar. Yurtlarından edilen Muhacirlerin bir
kısmı Emevilere katıldı.
5- Calut, dünya sultanlarıdır.
6- Davut, Ehl-i Beyt imamlarından olan Hz. Mehdi’dir. Ki yeryüzündeki ifsat ve bozgunculuğu kaldıracaktır.]
253- İşte o peygamberlerin bazılarını, diğerlerinden üstün kıldık. Allah bazılarıyla (direkt)
konuştu, bazılarının derecelerini yüceltti. Meryemoğlu İsa’ya da mucizeler verdik. Onu Ruhul Kudüs ile takviye ettik. Eğer Allah dileseydi, onların arkalarından gelen (o ehl-i kitap,)
kendilerine mucizeler geldikten sonra, kavga etmezlerdi. Fakat ihtilafa düştüler. Bazıları
inanmışken, bazıları münkirdir. Eğer Allah dileseydi, dövüşmezlerdi. Fakat Allah, istediğini
yapar.
254- Ey iman edenler! Alışveriş, dostluk ve şefaatin fayda vermediği bir gün gelmeden, Bizim
size verdiğimiz rızıktan nafaka ve sadaka verin. Kâfirler ise (o güne hazırlanmadıkları ve
fakirleri gözetmedikleri için, hem kendilerine hem başkasına) zulmedenlerin ta kendileridir.
255- Allah, Ondan başka ilah olmayan Zat-ı Akdestir. Hayy ve Kayyum’dur (kendi kendine
yeterlidir.) Hiçbir an esneme ve uyku O’nu tutmaz. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur..
O’nun izni olmadan, hiç kimse O’nun yanında şefaat edemez. O, onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. O’nun istediğinden başka, O’nun ilminden hiçbir şey öğrenemezler. Onun idare
ve saltanatı, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Yer ve göklerin muhafazası, O’nu yormaz. O çok
yüce ve çok büyüktür.
256- Artık, dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan, iman küfürden ayrılıp
netleşmiştir. Kim Tağut’u (azgın sapıkları, şeytanı) kabul etmezse, Allah’a inansa, o çok
sağlam bir hayat damarına tutunmuş demektir. O damar hiçbir zaman kopmaz. Hiç şüphesiz
Allah, çok iyi işiten ve çok iyi bilendir.
257- Allah, inananların sahibidir. Onları karanlıklardan nura çıkartır. Kâfirler ise, (onların)
sahipleri Tağut’tur (azgın idarecilerdir.) Onları nurdan karanlıklara çıkartır. İşte onlar ateşe
tam layıktırlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır.
258- Allah ona iktidarı vermiş olduğundan (şımararak) Rabbi hakkında İbrahim’le tartışanı
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görmedin mi? Hani İbrahim; “Rabbim, dirilten ve öldürendir” deyince, O: “Ben de diriltirim
ve öldürürüm” dedi. İbrahim: “Rabbim güneşi doğudan batıya getiriyor. Sen de onu batıdan
geri getir” deyince, o kâfir şaşkına döndü. Hiç şüphesiz Allah, zalim bir toplumu doğru yola
iletmez.
259- Veya görmedin mi o kişiyi ki; damları çökmüş boş bir şehirden geçerken: “Ölümünden
sonra Allah, bu şehri ne zaman diriltecektir?” dedi. Allah onu yüz sene ölü bıraktı. Sonra onu
diriltti. Ona: “Ne kadar kaldın?” deyince: “Bir gün veya yarım gün” dedi. Allah: “Hayır, yüz
sene kaldın. Yiyecek ve içeceğine bak! Henüz bozulmamışlar. Eşeğine bak! (henüz diridir.)
Böyle yaptık ki, ibret alasın ve seni insanlar için bir mucize kılalım. İşte, kemiklere bak! Nasıl
onları iskelet yapar, sonra onlara et giydiririz… (Bu yaradılışın sırrı) ona açıklanınca; “Allah’ın her şeye gücü yettiğini şimdi biliyorum” dedi.
260- Bir vakit İbrahim. “Ey Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster” dedi. Allah: “Yoksa
inanmıyor musun?” dedi. İbrahim: “Evet, inanıyorum. Fakat kalbimin tatmin olması için (istiyorum)” dedi. Allah: “Öyle ise, dört kuşu tut. Onları kendine alıştır. Sonra her dağa onlardan
bir parça (tane) bırak, sonra onları çağır, onlar sana koşarak geleceklerdir. Ve bil ki; Allah,
Aziz ve Hakîmdir. (Güçlüdür, her şeyi yerli yerinde yapar. Ahireti getirmemekle, insanları
başıboş, abes bırakmaz. Güçlüdür, onları diriltebilir.)
(*) Ayetel Kürsi ve ondan sonra gelen iki ayet, Allah’a imanı anlatırken, bu üç ayet ise;
ahiret gününü ve dirilmeyi isbat ediyorlar. 258. ayette, ferdi öldürme ve dirilmeden, Güneşin
doğuşu ve batışı gibi evrensel ölüm ve dirim yasasına geçiliyor.
259. ayette ise, hareket ve zaman kavramlarının değişik yapıları olduğu vurgulanıyor.
260. ayette ise, alışkanlık kanununa işaret ediliyor. Birbirine alışan maddeler ve parçalar 2.
kez birinci seferden daha rahat ve daha güzel bir şekilde bir araya gelebilirler. Demek 2.
diriliş, birincisinden daha kolaydır.
261- Mallarını Allah yolunda nafaka verenlerin örneği, bir dane örneği gibidir ki; her
başağında yüz dane bulunan yedi başak verir… Allah (bunu dahi) istediği kişi için daha da
arttırır. Allah, geniş imkân sahibidir (güçlüdür) ve çok iyi bilendir. (İnsan bir danedir, dünyada
ekilir, ahiret âleminde ebedî ve bire yediyüz gelişmiş bir hayat kazanır.)
262- Allah yolunda mallarını nafaka ve sadaka verenler, sonra o yaptıklarına minnet ve eziyet
katmayanların, Rableri katında (ebedi âlemde) ücretleri vardır. Bir de onlara ne (geleceğin)
korkusu ne de (geçmişin) üzüntüsü vardır. (Mal ve minnet çengelinden kurtuldukları için, Allah’ın yakınları demek olan veliler olmuşlardır. Çünkü veliler ne korkarlar ne de üzülürler.)
263- Güzel bir söz ve bağışlamak, peşinde eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah’ın
sonsuz zenginliği vardır. Ve son derece hilm ile muamele eder.
264- Ey iman edenler! Sadakalarınızı, minnet ve eziyet ile Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp malını insanlara gösteriş için harcayan kişi gibi iptal etmeyiniz. Onun örneği; üstünde
az bir toprak bulunan kaygan bir taş gibidir ki; bir yağmur ona vurduğunda kupkuru sert bir
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taş olarak ortada kalır. Böyleler, kazandıklarını ellerinde tutamıyorlar. Hiç şüphesiz Allah,
(ahirete inanmayan) kâfir bir toplumu doğru yola iletmez.
265- Allah’ın rızasını isteyerek ve içtenlikle mallarını nafaka ve sadaka verenlerin örneği;
yağmur alan bir tepede bulunan bir bahçe örneği gibidir ki; ona yağmur vurunca iki kat daha
fazla meyve verir. Yağmur değmese de bir çiğ ona yeter. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızı
çok iyi görendir.
266- Sizden biri ister mi ki; altlarında nehirler akan hurma ve üzümler bağı olsun; içinde her
çeşit meyve bulunsun başına ihtiyarlık belasının geldiği, arkasında zayıf bir zürriyetin
bırakıldığı bir sırada, ateşli bir fırtına o bahçeye isabet etsin... Ve o bahçe tutuşup kül olsun?
Allah ayetlerini böylece açıklıyor ki, düşünesiniz.
[Bu ayet, ahirete inanmayanların halinin tasviridir.]
267- Ey iman edenler! Kazandıklarınızın güzel kısmından ve yerden sizin için çıkarttıklarımızdan nafaka ve sadaka verin. Kötüsüne yönelip onu vermeye çalışmayın. Hâlbuki siz
dahi gözünüzü yummadan onu alacak değilsiniz. Ve bilin ki; Allah çok zengin ve çok
övülendir (nimet sahibidir.)
268- Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor. Ve size cimrilik yapmayı emrediyor. Allah ise mağfiret
ve iyiliği vaadediyor. Hiç şüphesiz Allah, bol imkânlara sahiptir. Ve ilmi sonsuzdur.
269- İstediğine hikmeti (ilmi, irfanı, kâinatı tanımayı) verir. Kime de hikmet verilmişse,
muhakkak ona büyük bir hayır (sevap, mal) verilmiş demektir. [Böyleleri manevi zenginliği
elde ettikleri için, maddi fakirlikten asla korkmazlar.] Bunu ancak öz sahipleri anlar.
270- Verdiğiniz sadaka ve adadığınız adak olursa, muhakkak Allah onu bilir… (Fakirlerin
haklarına riayet etmeyen) zalimlerin hiçbir yardımcısı olamaz.
271- Eğer sadaka ve zekâtlarınızı açıklarsanız, ne güzel bir iş! Eğer gizler ve onu fakirlere
verirseniz, o sizin için daha yararlıdır. Bu sadakalar günah ve kötülüklerinizin bir kısmını
siler. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
272- Onların doğru yolu bulması sana ait değildir. Fakat Allah, istediğini doğru yola iletir.
Başkasına verdiğiniz her mal, kendiniz içindir. Zaten siz Allah’ın rızasından başka bir şekilde
vermezsiniz. Verdiğiniz her mal ve hayır, size zulmedilmeden size geri verilecektir.
273- (Bu sadaka ve nafakalarınız,) Allah yolunda zorda kalan, yeryüzünde yolculuğa çıkamayan fakirler içindir. Öyle fakirler ki; bilmeyen, istiğnalarından dolayı onları zengin sanır.
Onları yüzlerinden tanırsın. Onlar insanlardan ısrarla bir şey istemezler. Hiç şüphesiz nafaka
verdiğiniz mal ne olursa olsun, Allah onu çok iyi bilir.
274- Onlar ki; gece-gündüz, gizli-açık, mallarını infak ediyorlar. İşte Allah katında (ebedî
âlemde) onlar için ücretleri vardır. Onlara ne (gelecek) korkusu ne de (geçmişin) üzüntüsü
vardır.
#39

275- Faiz yiyenler, ancak, delilikten dolayı şeytanın hırpaladığı kişinin ayağa kalkması gibi,
(kabirlerinden) kalkacaklardır. Çünkü onlar: “Alışveriş de faiz gibidir” dediler. Hâlbuki Allah,
alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Artık kim, Allah’tan ona bir öğüt geldikten sonra hemen
sonra yaptığına son verirse, geçmişte kalan onundur. Yargısı da Allah’a kalmıştır. Kim, bu
faizciliğe geri dönerse, işte onlar ateşe layık ve ehildirler. Ve onlar orada ebedî kalacaklardır.
(*) Faizcilik, kişisel ve toplumsal bir ihtiras doğurur. Bu ihtiras sonucu, kişi ve toplum şeytan
çarpmışa dönüyor. Evet, değersiz az bir mala değerli çok vaktini harcayan kişi, bir çeşit delidir. Dünyada dahi ruhi durumu ağırlaşır, şeytan çarpmış gibi olur.
276- Allah faizin bereketini yok eder, sadakaları da nemalandırır. Şüphesiz Allah, inkârcı ve
günahkâr kişileri sevmez.
277- İman edip iyi işler yapanlar, namaz kılıp zekât verenler ise, Rableri katında (ebedî
âlemde) onlara ücretleri vardır. Üzerlerinde ne korku vardır ne de üzülürler.
278- Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve faizden arta kalan alacaklarınızı bırakın, eğer
inanmışsanız.
279- Eğer yapmazsanız, Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tevbe edip dönüş
yaparsanız, ana malınız sizindir. Böylece ne zulmedersiniz ne de zulmedilirsiniz.
280- Eğer borçlu sıkıntı içinde ise, kolay bir zamana kadar beklenir. Eğer bağışlarsanız, o
sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.
281- Öyle bir günden sakının ki; o gün işiniz Allah’a bırakılır. Sonra herkes kazandığını tam
olarak alır. Ve onlara asla zulmedilmez.
282- Ey iman edenler! Belli bir süreyle borçlandığınız zaman, onu yazın. Aranızda katib-i adil
(noter) yazsın. Allah’ın ona bildirdiği gibi yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da
yazdırsın, sahibi olan Allah’tan sakınsın, borcundan hiçbir şey eksiltmeden söylesin. Eğer
borçlu sefih veya zayıf ise veya yazdırma gücünü bulamıyorsa, onun velisi adaletle yazdırsın.
Erkeklerinizden iki adamı da şahit tutun. Eğer iki adam olmazsa, razı olduğunuz şahitlerden
bir adam ile iki kadın şahitlik yapsın. Ki bir kadın ortadan kaybolursa, diğeri hatırlatsın.
Şahitler şahitlik yapmak için çağrıldıkları zaman, gelmekten çekinmesinler. Küçük olsun,
büyük olsun süresiyle yazmaktan usanmayın. Bu yazmak yolu daha adaletli, şahitliği
pekiştirici ve şüphelenmemek için daha elverişlidir. Meğer aranızda döndürdüğünüz peşin bir
ticaret ola. Onu yazmamakta size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun.
Ne kâtip ne de şahit zarar görmesin. Eğer böyle bir şey yaparsanız (zarar verirseniz,)
muhakkak bu, sizde oluşan bir fasıklıktır… Allah’ın yasaklarını çiğnemekten sakının. Çünkü
Allah, (yasalarını) size öğretmektedir. Allah her şeyi hakkıyla çok iyi bilendir.
283- Eğer yolcu iseniz ve kâtip bulamazsanız, elde edilen bir rehin (yeter.) Eğer birbirinize
itimadınız varsa, güvenilen kişi emaneti geri versin. Rabbi olan Allah’tan sakınsın. Siz ey
şahitler de! Sakın şahitliği gizlemeyin. Kim gizlerse, onun kalbi günahkâr olur. Hiç Şüphesiz
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Allah, yaptıklarınızı çok iyi bilendir.
284- Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah
sizi ondan hesaba çekecektir. İstediğini bağışlar, istediğine azap verir. Şüphesiz Allah, her
şeye gücü yetendir.
285- Peygamber, Rabbinden kendisine inen vahye inandı. Müminler de inandılar. Hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “Peygamberleri birbirinden ayırt
etmeyiz” dediler. Ve: “Ey Rabbimiz! İşittik ve itaat ettik, Sen’in mağfiretini diliyoruz, dönüş
Sanadır” dediler.
[Yani Allah’a, meleklere, peygamberlere inandıkları ve bu imanları hakkın varlığı için güçlü
bir delil olduğu gibi ahirete de inanırlar. Bu gelen ayet ise, kadere imanı ispat eder, kader ile
cüz’i ihtiyarinin beraber çalışma yönünü gösterir.]
286- Allah, kapasitesinden fazla hiçbir kimseye yük yüklemez. Kazandığı (iyilik) ona, yaptığı
(kötülük) aleyhinedir. (Onlar iyilikleri kazanmak, kötülük yapmaktan geri durabilmek için
şöyle dua ederler:) “Ey Rabbimiz! Unutmuş veya hata etmişsek, bizi sorumlu tutma. Bizden
öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yüklenmemizi bizden isteme. Bizi bağışla, günahlarımızı sil, bize acı. Sen sahibimizsin,
kâfir topluma karşı bize nusret ve yardım ver.”
[Bakara suresi; insanın dünya hayatında çok boyutlu derin bir imtihana tabi tutulmasının ismidir. Ne mutlu, iman ve dua ile istikamet yolunda bu imtihanı kazananlara!...]
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3- Âl-i İmran Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 200 ayettir.
[Surenin ana teması, evrensel İlahî mesajları dile getirmek, bu İlahî mesajların iki temel öğesi
olan Allah’a ve ahirete inanmayı pekiştirmektir. Allah’a inanmak öz hakikatin ifadesidir,
ahirete inanmak ise, hakikati yaşamak demek olan hayatın temelidir.
Ayrıca ehl-i kitap sayılan Hıristiyan ve Yahudilerin bu temel öğelerden uzaklaştıklarını ifade
etmektir.]
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elif, Lâm, Mim.
[Elif, Allah; Lâm, Cebrail; Mim, Muhammed demektir. Vahye ve vahyin bu üçlü arasında
harflerle ifade edildiğine işarettir.]
2- Allah, kendisinden başka ilah olmayan bir Allah’tır. Hayy ve Kayyum’dur. (Diridir. Her şey
O’nunla ayakta durur. O kendi kendine yeterlidir.)
3, 4- (Birliği bildirmek, topluma hayat ve birlik vermek için) gerçeklerle dolu olarak ve
mevcud ilahi mesajları doğrulayıcı olarak kitabı peyderpey indirdi. Nitekim daha önce de insanlara yol gösterici olarak Tevrat, İncil ve Furkan’ı indiren O’dur. Allah’ın bu ayetlerini
inkâr edenler için, şiddetli bir azap vardır. Allah, güçlüdür ve intikam sahibidir.
(Müslümanlar İncil ve Tevrat’ı kabul ettikleri gibi, Yahudi ve Hıristiyanların da Kur’anı kabul
etmeleri gerek. Çünkü Kur’an o kitapların mesajlarını daha güzel bir şekilde ifade ediyor.
Kur’an hakikatin bütün yönlerini taşıyor.)
5- Gerçekten; yerde ve gökte hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz. (O, madde değil ki, eşya O’na
engel olsun. Demek maddi şeyler ilah olamazlar.)
6- Yalnız ve yalnız O’dur, rahimlerde sizi istediği gibi şekillendiren. (Demek ana rahminde
yaratılanlar ilah olamazlar. Çünkü) Allah, ortağı olmayan hakikat (demek)tir. Sonsuz izzet ve
gücü vardır, ortağa ihtiyacı yoktur. Hikmet ve bilgisi sonsuzdur. (Ortak edinmekle kâinatın
birliğini bozmaz.)
7- (Bir hikmete binaen insanlara belli bir serbestiyet ve vehmi bir ortaklık rengini vermiş. O
insanları geliştirmek için onları imtihana tabi tutmuştur, peygamber ve kitaplarla onları
deniyor:)
O’dur, Sana kitabı indiren. O kitabın bir kısım ayetleri muhkemdir (tartışma gerektirmez.)
Onlar Kitab’ın ana kısımlarıdır. Diğerleri müteşabih(eş manalı)dirler.
(İmtihan gereği) kalbinde kaypaklık olanlar, saptırmak ve fitne çıkarmak için, müteşabih kıs#42

mına uyarlar. Hâlbuki onun gerçek manasını ancak Allah ve ilimde kök salmış âlimler bilirler.
O âlimler: “Bunlar, hepsi Rabbimizin katındandır (gaybi haberlerdir.) Biz onların tümüne
inandık.” derler. Fakat ancak öz sahipleri böyle anlarlar.
8- Onlar: “Ey Rabbimiz! Bize doğru yolu gösterdikten sonra kalbimizi kaydırma, bize kendi
katından bir rahmet ver. Gerçekten her şeyi veren Sen’sin.” derler. (Yani, Allah’a gerçekten
inanırlar. Yine onlar:)
9- “Ey Rabbimiz! Sen insanları, şüphe götürmeyen bir gün için toplayacaksın. Çünkü Allah
sözünü bozmaz.” derler. (Yani, ahiret hayatına gerçekten inanırlar.)
10- (Allah’a ve ahiret gününe inanmayan) o kâfirlerin mal ve evlatları, onları Allah’tan korumayacaktır. Onlar, Cehennem için yakıt olacaklardır.
11- Firavun ordusu ile onlardan öncekilerin durumu gibi… Ayet ve mucizelerimizi yalanladılar. Allah da günahlarından dolayı, onları yakaladı. Allah’ın cezası çok ağırdır.
12- O kâfirlere söyle: mağlup olacaksınız ve Cehennem’e doğru toplatılacaksınız. Orası ne
kötü bir yataktır.
13- Sizin için karşılaşan iki ordu konusunda (Bedir’de) bir mucize vardır. Biri Allah yolunda
savaşıyordu. Diğeri değerleri inkâr ediyordu, düşmanlarını göz görüşüyle iki kat fazla görüyorlardı. Allah ise, özel yardımıyla istediğini destekliyordu. Bu konuda göz sahipleri için, ders
alınacak bir ibret vardır.
14- (Bu ibret, imanın üstünlüğü ibretidir. İman, insanı tutkulardan, dağınıklıktan kurtarır, ona
kuvvet verir. Çünkü: Fıtraten) kadın, evlat, tonlarca altın, gümüş, eğitilmiş atlar, hayvanlar ve
ekinlere karşı şehvet ve tutku, insanlara güzel gösterilmiştir. Bütün bunlar, dünya hayatının bir
yaşamıdır. Asıl varılacak güzel yer ise, Allah’ın huzurudur.
15- De ki: Bunlardan daha hayırlısını size haber vereyim mi? Muttakiler için Rableri katında,
altlarında nehirler akan Cennetler vardır. Onlar orada ebedidirler. Ayrıca onlar için, temiz
zevceler ve Allah’ın rızası vardır… Allah, kullarını çok iyi görendir. (Neye layık olduklarını
çok iyi bilendir.)
16- Öyle muttakiler ki: “Ey Rabbimiz! Biz kesin olarak inanmışız. Sen günah ve
kusurlarımızı affet, bizi ateş azabından koru!” derler. (Ve ona göre yaşarlar.)
17- Onlar sabredicidirler, doğru sözlüdürler, dua ederler, muhtaçlara nafaka verirler ve seherlerde istiğfar ederler.(*) (Kozmik, ruhi ve sosyal dengeyi sağlarlar.)
(*) Sabır, doğruluk, vefa, yapıcılık, fedakârlık, istiğfar (öz eleştiri,) sağlıklı bir kişiliğin temel
öğeleridir.
18- Allah, kâinatta dengeyi kurarak, Melekler o dengeyi icra ederek, âlimler o dengeyi gözleyerek şahitlik ediyorlar ki; Allah’tan başka ilah yoktur. O, sonsuz güç ve hikmet sahibidir.
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(Gücü sonsuzdur, ortağa ihtiyacı yoktur. Hikmeti sonsuzdur, ortaklar edinmekle kâinatın birliğini bozmaz, kâinatı abes etmez.)
19- Allah katında geçerli olan tek düzen, İslam’dır. (İslam, evrensel birlik ve o birliğe teslim
olmak demektir.) Kitap verilmişler’in(*) bölücülüğü ise, ilim (gerçek) onlara geldikten sonra
yaptıkları azgınlıktan, kıskançlıktan dolayıdır. Artık kim Allah’ın mucizelerini ve mesajlarını
inkâr ederse, muhakkak bilsin ki, Allah’ın hesabı çok seridir.(*)
(*) Yahudi, Hıristiyan veya kültürlü insanlar.
(*) Bu 19 no’lu ayet, 19 mucizesine ve bazı ehl-i ilmin bile bile bu mucizeyi inkâr edeceklerine işaret olduğu gibi, 19 matematiksel mucizeyi hatırlatmakla Allah’ın hesabının sonsuz
süratte olduğunu ispat ediyor.
20- Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, sen deki: “Ben ve bana tabi olanlar, yüzümüzü Allah’a çevirmişiz.” Ehl-i kitap ve okuryazar olmayanlara söyle: “Müslüman olacak mısınız?”
Eğer Müslüman olurlarsa, doğru yolu bulmuş olurlar. Eğer sırt çevirirlerse, sana düşen yalnız
tebliğdir (mesajı ulaştırmaktır.) Allah kullarını çok iyi görendir.
21- Allah’ın mucizelerini inkâr edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve insanlardan adaleti ayakta tutmayı sağlayanları öldürenlere elim bir azap müjdele! (Bunlar maddeden
başka bir şey bilmeyenlerdir.)
22- Onların bütün yaptıkları işler dünya ve ahirette sönecektir. Ve onlar, bir yardımcı da bulamayacaklardır.
23- Kendilerine kitaptan bir miktar bilgi verilenleri gördün mü? Yargı için Allah’ın kitabına
çağrılırlar. Sonra onlardan bir grup, sırt çevirip haktan vazgeçiyorlar. (Yani, Ehl-i kitap oldukları halde Allah’a ve ahirete tam inanmadıkları için Allah’ın yargısını kabul etmiyorlar.)
24- Çünkü (dini bilgileri eksik ve yetersiz olduğu için) onlar: “Sayılı günler dışında ateş bizi
yakmayacaktır.” dediler. Ve dinleriyle ilgili uydurdukları şeyler, onları saptırmıştır.
25- Durumları nice olur, kesin olan o gün için onları topladığımız zaman? O günde kim ne
kazanmışsa, eksiksiz ve zulmedilmeden ona verilir. (Bu ehl-i kitabın hakkı kabul etmeyişlerinin asıl sebebi, kıskançlık ve “peygamberlik neden bizde değil de, Araplardadır”
demeleridir. Onun için:)
26- Sen de ki (bildir:) “Allah’ım! İdare, iktidar, mülkiyet, tasarruf sahibi Sen’sin! İktidarı
istediğine verir, istediğinden sökersin. İstediğini aziz, istediğini zelil, edersin. Bütün iyilik ve
güzellikler, Sen’in elindedir. Şüphesiz Sen, her şeye gücü yetensin.
27- (Çünkü) geceyi gündüze, gündüzü geceye sokarsın. Diriyi ölüden, ölüyü diriden
çıkarırsın. İstediğine hesapsız rızık verensin. (Peygamberler kavmi olan Yahudilerden
materyalist bozguncu bir millet çıkaran ve vahşi, azgın Araplardan medeni, dindar bir millet
meydana getiren Allah’tır.)
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28- (Allah’ın böyle değişim kanunları olduğu ve ehl-i kitabın dindarlıkları bozulduğu için,
gerçekten) inanmış Müslümanlar, hakikati (Kur’an mesajlarını) inkâr eden o kâfirleri Müslümanlara karşı olarak dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa, Allah’la hiçbir (müsbet) ilişkisi
kalmamıştır. Fakat onlardan sakınmak için yaptığınız bir durum varsa, o müstesnadır. Allah
sizi azabından sakındırıyor. Her şeyin mercii, dönülecek yeri Allah’tır.
29- De ki: “İçinizdekini ister gizleyin, ister açıklayın, Allah onu bilir. Göklerdeki ve yerdeki
her şeyi de bilir. Allah’ın başta gücü olmak üzere bütün sıfatları sonsuzdur. (Sizin, sakınmak
için mi, yoksa sevdiğiniz için mi kâfirlere yanaştığınızı çok iyi bilir.)
30- Öyle bir günden sakının ki, o günde herkes yaptığı iyilikleri önünde hazır görür. Kötülükleri de… O gün kendisiyle o kötülüğün arasında uzun bir mesafe olmasını ister. Allah
(böylece) vereceği azaptan sizi sakındırır. Allah kullarına çok acıyandır.
31- De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana tabi olun ki; Allah da sizi sevsin. Ve günahlarınızı
affetsin. Allah Gafur ve Rahimdir. (Yani; Allah’a inandıktan sonra kâfirlere uyulmaz. Allah’ı
sevmenin belirtisi, O’nun elçisine uymaktır. Tevbe kapısı açıktır. Yanlış yolun neresinden
dönülse kardır.)
32- De ki: “Allah’a ve elçisine itaat edin. Eğer sırt çevirirlerse, bilin ki Allah kâfirleri sevmez.
(Allah’ın sevgisi ise, bütün insanların dostluklarından ve onlardan gelecek dünyevî ve siyasî
yararlardan daha hayırlıdır. Biri fani, diğeri ebedidir. Fakat kâfirler yalnız maddeyi gördükleri
için, ebediyeti hissedemiyorlar. Tarih, kâfirlerin sonlarının helak olduğunu, ehl-i imanın
sonuçta haklı çıktığını göstermiştir. Bunun çok delilleri vardır:)
33- Allah, Âdemi, Nuhu, İbrahim ailesini, İmran ailesini insanlık âleminde üstün kılmıştır.(*)
(*) İnsanlık tarihi dört ana döneme ayrılır:
1- Medeniyetlerin filizlendiği dönem, Âdem (insan) ile sembolize edilmiştir.
2- Nuhla başlayan peygamberlik ve tek bir Allah inancının çok önemli olduğu ve beşeriyetin
şirkten kurtarıldığı dönem.
3- İbrahim ile başlayan dini pratiklerin uygulandığı dönem.
4- İmran ailesinden olan Musa ile başlayan dinin devletleştiği dönem.
Nuh’un ilk Resul olduğu, meşhur şefaat hadisiyle sabittir. İbrahim’in de dini pratikleri ilk
uygulayan olduğu, yine Kur’anla sabittir. (Bakara: 124)
34- Bunlar, birbirlerinin nesli olarak gelmişlerdir. (Onun için üstünlüğün yalnız Yahudilerde
olması gerekmez.) Allah, (onların “neden bu iş bizde değil” diye itirazlarını) çok iyi bilen ve
işitendir. (Kimin dine ihtiyaç hissettiğini çok iyi bilir ve duyar.)
35- Hatırla o zamanı ki, İmran’ın hanımı: “Ya Rabbi! Ben karnımdaki bu bebeği hür olarak
sana adadım. Sen onu benden kabul et! Sen her şeyi işiten ve bilensin!” dedi.
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36- Doğurduğunda, “Ya Rabbim! Ben bunu kız olarak doğurdum” dedi.
Hâlbuki Allah, onun ne doğurduğunu çok iyi bilendir. –Erkek de kız gibi değildir.Sonra. “Ben ona Meryem ismini verdim. Onun ve zürriyeti için melun şeytandan sana
sığınırım.” dedi.
37- Onun Rabbi, güzel bir şekilde o kızı ondan kabul etti. Ve onu güzelce büyüttü. Zekeriya
da ona kefil (sahip) oldu. İbadet odasına her girdiğinde onun yanında rızık bulurdu. “Ey
Meryem! Bunlar nerden sana geliyor?” derdi. Meryem: “Allah’ın katından.. Allah istediğine
hesapsız rızık verendir.” diye cevap verirdi.
38- İşte o zaman Zekeriya, Rabbine karşı dua etti: “Ey Rabbim! Bana kendi katından iyi,
yararlı bir nesil ver! Hiç şüphesiz Sen, duaları işitensin.” dedi.
39- O, mihrapta namaz kılarken, melekler ona şöyle seslendiler: “Allah, Yahya isminde bir
çocuğu sana müjdeliyor. O, Allah’ın ol emriyle yaratılan İsayı doğrulayıcı, güçlü, namuslu,
peygamber ve yararlılardan olacak.”
40- Zekeriya: “Ya Rabbi! Nasıl çocuğum olacak? Ben yaşlıyım, hanımım da kısırdır.” dedi.
Allah: “Bu böyle olacak. Allah dilediğini yapar.” dedi.
41- Zekeriya: “Öyle ise bana bir belirti göster.” dedi. Allah: “Belirtin şudur: Sen üç gün işaret
dışında insanlarla konuşamayacaksın. Rabbini çok hatırla. Sabah akşam O’nu tesbih et.”
42- Hatırla o anı ki; melekler Meryem’e şöyle dediler: “Ey Meryem! Allah seni (İsaya ana
olman için) seçti ve seni temize çıkardı. Ve seni âlemlerin kadınlarından üstün kıldı.”
43- Ey Meryem! Rabbin için dua et, secde yap. (Kulluk için) eğilenlerle beraber eğil.”
44- Bunlar gaybi bilgilerdir. Onları sana vahyediyoruz. Onlar, hangisi Meryem’e kefil olacak
diye kalemlerini ortaya atarken, sen onların yanında değildin. Ve tartışırlarken de sen onların
yanında değildin.
45- O vakit melekler dediler ki: “Ey Meryem! Kendisinden bir kelime (ol) ile yaratılan bir
bebeği Allah sana müjdeliyor. İsmi, Meryemoğlu İsa el-Mesih(*) olup dünya ve ahirette
itibarlı ve Allah’a yakınlardan olacaktır.
(*) Mesih; düzelten, pürüzleri temizleyen demektir. Nitekim Hz. İsa, Yahudi şeriatında oluşan
bazı pratik sıkıntıları düzeltmiştir.
46- Beşikte iken de olgun(*) iken de insanlarla konuşacaktır: (Onlara mesaj verecektir.) ve
yararlılardan olacaktır.
(*) Kur’anda geçen “Kehlen” kelimesi, otuzu aşkın yaşında demektir. Hz. İsanın 33 yaşında
vefat ettiğine işarettir.
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47- Meryem: “Ya Rabbi! Kimse bana dokunmamışken nasıl bebeğim olacak? dedi. Allah:
“Öyle olacak. Allah istediğini yaratır. O, bir şeyi dilediği zaman ona ol! der, o da oluverir.”
diye cevap verdi.
48- Bir de ona kitap ve hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretecektir. İsrailoğullarına Resul olarak
şöyle diyecektir: “Ben, Rabbinizden bir mucize ile size geldim: Çamurdan kuş heykelini yaparım. Ona üflediğimde Allah’ın izniyle kuş olur. Allah’ın izniyle âmâ ve abrası(*) iyileştiririm, ölüleri diriltirim. Evlerinizde yediklerinizi ve stok ettiklerinizi size haber veririm.(**)
(*) Alaca hastalığına yakalanan kişi..
(**) Ahir zamanda, tıp ve yemek çeşitleri ile stoklamaların harika bir seviyeye çıkacağına
işarettir. Zira İsa (as) aynı zamanda bir ahir zaman peygamberidir.
49- Eğer inanıyorsanız, sizin için bu konuda bir ayet (mucize ve ders) vardır.
50- Bir de elimdeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size daha önce haram kılınmış bazı şeyleri
helal kılmak için, Rabbinizden bir mucize ile size geldim. Artık Allah’ın azabından çekinin ve
bana itaat edin.
51- Allah, benim ve sizin Rabbinizdir. (Beni mucizevî olarak sizi ise yasal olarak yratandır.)
Yalnızca O’na kulluk edin. Bu çok doğru bir yoldur. (Çünkü birlik ve denge yoludur.)”
52- Bu tebligattan sonra İsa, onlardan küfür kokusunu hissedince; “Allah yolunda bana
yardım edecek kim var?” dedi. Havariler(*): “Biz Allah’ın yardımcılarıyız. Ona iman ettik.
Sen şahit ol, biz teslim olanlardanız.
(*) Havari; Hz. İsa’ya tabi olan, onun sohbetinde bulunan demektir.
53- Ey Rabbimiz! Senin bütün indirdiklerine inandık. Elçiye tabi olduk. Sen bizi şahitlerden
yaz.” dediler.
54- Onlar bir düzen kurdular, Allah da bir düzen kurdu. Allah düzen kuranların en iyisidir.
55- O zaman ki, Allah İsa’ya şöyle dedi: “Seni vefat ettireceğim, seni yanıma yükselteceğim.
Ve seni o kâfirlerden temizleyeceğim. Ve kıyamet gününe kadar sana tabi olanları o kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İhtilaf ettiğiniz konularda sizi yargılayacağım.
56- O kâfirlere ise, dünyada ve ahirette elim bir azap tattıracağım. Bir yardımcı da bulamayacaklardır.(*)
(*) Hz. İsa’yı inkâr eden Yahudiler ve komünistler, Hıristiyanlara karşı daima mağlup kaldıkları gibi, dünyada da şiddetli azap çektiler. Sonuçta yardımcısız da kaldılar ve kalacaklar.
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57- İnanıp yararlı işler yapanlar ise, Allah onların ücretlerini eksiksiz verecektir. Allah zalimleri asla sevmez.
58- Bunlar, sana okuduğumuz ayet(mucize)ler ve yerli yerinde bir mesajdır.
59- Allah katında İsa’nın örneği, Âdemin örneği gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona
“ol!” dedi, o da oluverdi.
60- (İsa, Allah’ın oğlu değildir.) Gerçek, Rabbinin açıkladığı gibidir. Artık sen şüphe edenlerden olma.
61- Bu konuda sana bilgi geldikten sonra seninle tartışan olursa onlara söyle: “Gelin, çoluk
çocuğumuzu ve kendimizi toplayalım, sonra dua edip, “Allah’ın laneti yalancılara olsun!”
diyelim. (Ki kimin samimi olup olmadığı belli olsun.)
62- Bu gerçek bir anlatımdır. (İsa, Allah’ın oğlu değildir.) Allah’tan başka mabud yoktur. Allah, gerçekten Aziz ve Hakîmdir. (Gücü ve hikmeti, ortak edinmekten münezzehtir.)
63- Eğer bundan sonra sırt çevirirlerse bilsinler ki; Allah bozguncuları (samimi olmayanları)
çok iyi bilir.
64- De ki: “Ey ehl-i kitap! Aramızda müşterek olan bir söze gelelim: Allah’tan başka hiçbir
şeye kulluk etmeyelim. Hiçbir şeyi O’na eş koşmayalım. Birbirimize Allah’ın dışında rabler
(mabudlar) edinmeyelim.” Eğer yüz çevirirlerse: “Siz şahit olun, gerçek Müslümanlar biziz.”
deyin.
65- Ey ehl-i kitap! İbrahim konusunda neden mücadele ediyorsunuz? (Onun Hıristiyan ve
Yahudi olduğunu söylüyorsunuz.) Hâlbuki Tevrat ve İncil, ondan sonra indiler. Hiç düşünmeyecek misiniz?
66- İşte sizler, bildiğiniz konularda tartıştınız. Hiç bilmediğiniz konularda neden tartışıyorsunuz? Sizler hiçbir şey bilmez iken Allah her şeyi bilir.
67- İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan. O Müslüman bir hanif (muvahhid) idi. Ve müşriklerden de değildi.
68- Gerçekten İbrahim’e en yakın olan insanlar, Ona tabi olanlar ile bu Peygamber ve
Müminler(Müslümanlar)dir. Şüphesiz Allah, Müminlerin yakını ve sahibidir.
69- Ehl-i kitaptan bir grup istediler ki, sizi saptırsınlar. Gerçekte onlar kendilerinden başka
kimseyi saptırmıyorlar. Fakat farkında değiller.
70- Ey ehl-i kitap! Göz göre göre neden Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?
71- Ey ehl-i kitap! Neden hak ile batılı birbirine karıştırıyorsunuz, bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz?
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72- Ehl-i kitaptan bir grup dediler: “Müminlere inen Kur’ana gündüzleyin inanın (inanmış
görünün,) akşamleyin inkâr edin. (İslam’a girin, çıkın.) Belki Müslümanlar dinlerinden dönerler.
73- Ve dininize uymayana inanmayın!” Sen de ki: “Doğru (samimi olan) yol, Allah’ın
yoludur. Siz, size verilen vahyin aynısının başka birisine gelmesi veya sizi Allah’a davet
etmesi (zorunuza mı gidiyor?)” De ki: “Bütün fazilet (üstünlük, vahyin ikram edilmesi,) Allah’ın elindedir. Onu istediğine verir. Çünkü Allah’ın imkânları boldur. O, kime neyi vereceğini çok iyi bilendir.
74- Rahmetini istediğine mahsus kılar. Allah, büyük fazl (ikram ve iyilik) sahibidir.”
75- (Ehl-i kitabın hepsi bir değil.) onlardan öyleleri var ki, bir ton altın emanet bıraksan onu
sana geri öder. Öyleleri de var ki, bir dinar emanet bıraksan, ısrar etmedikçe onu sana geri
ödemez. Çünkü onlar, “Arapların (ümmilerin) malları bize helaldir” derler. Bile bile Allah’a
iftira etmiş olurlar.
76- Hayır, hiç şüphesiz Allah sözünü yerine getirenleri ve korunanları gerçekten sever.
77- Allah namına verdikleri söz ile ve yeminlerle az bir dünya menfaatini satın alanların
ahirette nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onların yüzüne bakmaz, onları temize çıkarmaz. Ve onlar için elem verici bir azap vardır.
78- Onlardan bir fırka da, dillerini kitaba yaklaştırırlar ki, sen onların söylediklerini kitaptan
sanasın. Hâlbuki o söyledikleri kitaptan (vahiyden) değildir. “Allah’ın katındandır” diyorlar.
Hâlbuki o Allah’ın katından değildir. Bildikleri halde Allah’a karşı yalan söylüyorlar.
79- Bir insan ki, Allah ona kitap (yasa,) hüküm (iktidar) ve peygamberlik verdikten sonra,
dönüp insanlara “Allah’tan ayrı olarak bana kul olun” demesi, ona yakışmaz (demez.) O, ancak “kitaptan öğrendiklerinizle, yaptığınız eğitimle Rabbani insanlar olun” der.
80- “Melekleri, peygamberleri ilahlar edinin,” diye de emretmez. Siz Allah’a teslim olmuş
olduktan sonra size şirk ve küfrü mü emreder?
81- Allah, peygamberlerin (ümmetlerinden) söz aldı ki: “Size kitap ve hikmet (yasa ve ilim)
verdim. Sonra elinizdeki hakikatleri tasdik edici bir elçi geldiğinde ona inanacaksınız ve ona
yardım edeceksiniz.” Allah: “Kabul edip söz veriyor musunuz?” dedi. Onlar: “Kabul ettik”
dediler. Allah: “Siz şahit olun, Ben de sizinle beraber şahitlerdenim.” dedi.(*)
(*) Her peygamber, bencillik göstermeden Allah namına, ondan sonra gelecek peygambere
uymaları için ümmetlerinden söz almıştır.
82- Artık bu sözleşmeden sonra hangi ümmet sözünden dönerse, onlar fasıkların ta kendileridir.
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83- Onlar, Allah’ın dininden başka din mi arıyorlar? Hâlbuki isteyerek veya istemeyerek her
şey Allah’a teslim olmuştur. Ve her şey O’na dönecektir.
84- De ki: “Biz Allah’a, bize inen, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve zürriyetlerine inen vahye
inandık. İsa’ya ve Musa’ya verilenlere ve Rablerinden aldıkları haberlerle peygamber olanlara
verilen hakikatlere de inandık. Aralarında asla ayrım yapmayız. Biz Allah’a teslim
olmuşlarız.”
85- Kim İslam’dan başka din ararsa, o ondan kabul edilmeyecektir. Ve o ahirette zararlı çıkanlardan olacaktır.
86- İnandıktan, peygamberin hak olduğunu kabul ettikten, kendilerine mucizeler geldikten
sonra küfre giren bir topluluğa Allah nasıl hidayet verir? (Vermez.) Allah zalim toplumlara
asla doğru yolu göstermez.
87- Bunların cezası; “Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin onların üzerlerine olmasıdır.(*)
(*) Lanet edilmek demek; Allah’ın, meleklerin, insanların yardım ve şefkatlerinden mahrum
kalmak demektir.
88- Onlar o mahrumiyet içinde ebedî kalacaklar. Ne azapları hafifler ne de gözetilirler.
89- Bundan sonra tevbe edip yapıcı işler yapanlar ise, (bilsinler ki) Allah çok bağışlayan ve
çok acıyandır.
90- İnandıktan sonra küfre girenler, sonra küfürde ileri gidenler ise, onların tevbeleri kabul
olmaz. İşte gerçek sapıklar onlardır.
91- Küfrü tercih edip de kâfir olarak ölenlerden biri, dünya dolusu altın fidye de verse ondan
kabul olmaz. İşte onlara elim bir azap vardır. Yardımcı da bulamayacaklardır.
(Madde hiçbir zaman mananın yerini doldurmaz. Onun için;)
92- Siz en sevdiğiniz şeyi bağışlamadıkça (ki nefsin en sevdiği şey mal ve maddedir) gerçek
iyilik ve sevaba kavuşmuş olamazsınız. Bir şey nafaka verdiğinizde mutlaka Allah onu bilir.
[Özellikle yiyecekler konusunda ne nefsinizden ne de fakirlerden esirgemeyin. Şu yenilir, şu
yenilmez demeyin. Allah’ın emri olmadan şu helaldir, şu haramdır, demeyin.]
93- Bütün yiyecekler, Yahudiler için helal idi. Tevrat inmeden evvel Yakub’un kendisine
haram kıldığı şeyler müstesna. İşte Tevrat’ı getirin, (şu helaldir, şu haramdır demelerinizde)
doğru iseniz, onu okuyun.
94- Bundan sonra, kim Allah adına iftira ederse, onlar zalimlerin ta kendileridir. (Onlar haksız
yere helal yiyecekleri haram kılarlar.)
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95- De ki: “Allah doğruyu söyledi. Artık tek bir Allah’a inanmış olarak İbrahim’in milletine
uyunuz. İbrahim şirk koşanlardan değildi.” (Sizin sandığınız gibi, İbrahim Kudüs’te yaşamış
ve ilk mabed Kudüs’te yapılmış değildir.)
96- İnsanların ibadet etmesi için ilk yapılan ev, âlemlere (insanlara) yol gösterici ve mübarek
olan Mekke’deki evdir.
97- Onda açık ayetler (belirtiler) vardır. Makam-ı İbrahim ordadır… Kim oraya girerse, güven
içinde kalır. Ve gücü yeten insanların o evi ziyaret etmesi, Allah’tan insanlara verilmiş bir
vazifedir. Kim bu vazifeyi inkâr edip yapmazsa, bilsin ki Allah insanlara muhtaç değildir.
98- De ki: “Ey ehl-i kitap! Neden Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Şüphesiz Allah yaptıklarınıza şahittir.”
99- De ki: “Ey ehl-i kitap! Neden Müminleri Allah’ın yolundan saptırıyorsunuz? Doğruluğuna şahit olduğunuz halde Allah’ın yolunu eğri görmek istiyorsunuz. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.”
100- Ey müminler! Kendilerine kitap verilmişlerden bir fırkaya boyun eğerseniz, inanmışlığınızdan sonra sizi gerisin geriye kâfir yapmak isterler.
101- Üzerinizde Allah’ın ayetleri okunurken, O’nun elçisi sizin içinizde iken, siz nasıl kâfir
olursunuz? (Sizden) kim samimi olarak Allah’a bağlanırsa, o, gerçekten, doğru yolu bulmuş
demektir.
102- Ey inananlar! Allah’ın azabından gereği gibi sakının! Sakın Müslüman olmaktan başka
bir şekilde ölmeyin.
103- Ve hepiniz Allah’ın ipine (Kur’ana) sımsıkı sarılın. Ve sakın dağılmayın. Allah’ın size
olan nimetini hatırlayın ki siz birbirlerinize düşman iken, O, kalplerinizi birleştirdi. Onun
nimetiyle kardeşler oldunuz. Ayrıca ateşten bir çukurun ağzında iken, O, sizi ondan kurtardı.
Böylece Allah ayetlerini size açıklıyor ki, doğru yolu bulasınız.
104- Sizden iyiliğe çağıran, güzel şeyleri emreden, iğrenç şeylerden sakındıran bir topluluk
oluşsun. İşte gerçek kurtuluşa kavuşanlar onlardır.
105- Kendilerine açık mucizeler geldikten sonra ihtilafa düşüp dağılanlar gibi olmayın.
Böyleler için büyük bir azap vardır.
106- Bazı yüzlerin aklandığı, bazı yüzlerin karardığı günü hatırlayın! Yüzleri kararanlara denilecek ki: “İnandıktan sonra mı küfre girdiniz? Artık bu küfrî oluşumunuzdan dolayı azabı
tadın.
107- Yüzleri aklananlar ise; onlar Allah’ın rahmeti içindedirler. Onlar o rahmet içinde ebedî
kalacaklardır.
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108- Bunlar, Allah’ın ayetleridir. Onları sağlam bir şekilde sana okuyoruz. Allah insanlara
zulmetmek istemez. (Böyle bir yola ihtiyacı yoktur. Ayrıca:)
109- Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur. Ve bütün işler son olarak O’na döner. (Sebepler perdesi aradan kalkar.)
110- İnsanlar için ortaya çıkmış en iyi toplum oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırıyorsunuz. Ve Allah’a inanıyorsunuz. Eğer ehl-i kitap da inansaydı, onlar için daha yararlı olurdu. Bazıları inanıyor olmakla beraber, çoğu fasıktırlar.
111- Size sıkıntı vermekten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşırlarsa, geri kaçacaklar. Sonra yardım da görmezler.
112- Nereye sokulmuşlarsa, başlarına alçaklık yağmıştır. Allah’ın ipine ve insanların ipine
(antlaşmalarına) tutundukları zaman hariç… Onlar Allah’ın gazabını celbettiler. Ve üzerlerine
miskinlik yağdı. Çünkü onlar, Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlardı, haksız bir şekilde
peygamberleri öldürüyorlardı. Çünkü onlar, isyankâr ve azgın idiler.
113- Hepsi bir değiller. Ehl-i kitaptan bir toplum var ki; gece boyunca, ayakta durarak, secde
ederek Allah’ın ayetlerini okuyorlar.
114- Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Ve
yararlı işlerde yarışırlar. Onlar salihlerdendirler.
115- Yaptıkları hayır inkâr edilmeyecektir. Allah, kimin kendini (özünü) koruduğunu çok iyi
bilir.
116- O azgın kâfirlere gelince, ne malları ne de evlatları kendilerine Allah’tan yana bir fayda
vermeyecektir. Onlar ateşin arkadaşlarıdırlar. İçinde ebedî kalacaklardır.
117- Bu dünya hayatında yaptıkları iyiliklerin örneği ise, dondurucu bir soğuğa sahip olan bir
fırtına gibidir ki; nefislerine zulmeden bir toplumun ekinine isabet edip onu yok eder… Allah
onlara zulmedici değildir. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar.
118- Ey Müminler! Mümin olmayan kişileri kendinize sırdaş edinmeyin. Onlar, size zarar
vermekten geri kalmazlar. Sizin sıkıntıya düşmenizi istediler. Kin ve buğzlarını ağızlarıyla
ifade ettiler. İçlerindeki kin ise daha büyüktür. Artık ayetleri (iman ile küfür arasındaki
ayırımı) size açıkladık. Eğer düşünürseniz (bunu güzel anlarsınız.)
119- İşte ey Müminler! Siz onları sevdiğiniz halde onlar sizi sevmezler. Siz kitabın (semavi
vahiylerin) tümüne inanıyorsunuz. (Onlar ise hem Kur’ana hem de kendilerine inen bütün
ayetlere bir olarak inanmıyorlar.) Sizinle karşılaştıkları zaman “inandık” derler. Yalnız
başlarına kaldıkları zaman kinlerinden parmaklarını ısırırlar. De ki: “Bu kininizle ölün. Şüphesiz Allah, sinelere sahip herkesi çok iyi bilir. (Hakkını da verir.)
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120- Size bir iyilik dokunsa, onların zoruna gider. Bir kötülük başınıza gelse, onunla sevinirler. Eğer sabredip sakınırsanız, onların tuzağı size bir zarar veremez. Allah, onların yaptıklarını kuşatmıştır.
121- Hatırla o anı ki; sabahleyin evinden çıkıp müminleri savaş için uygun yerlere yerleştiriyordun. Ve Allah (konuştuklarınızı) işitiyor (ve iki grubun fikir ayrılığını) biliyordu.
122- O zaman sizden iki zümre dağılmak istediler. Hâlbuki Allah onların yardımcısı idi. İnananlar, yalnız Allah’a tevekkül etmelidirler.
123- Nitekim kâfirlere karşı kuvvetiniz düşük iken, Bedir’de Allah size yardım etti. Artık Allah’tan sakının. Belki böylece o nimetlerin şükrünü yerine getirmiş olursunuz.
124- Yine hatırla o zamanı ki, Müminlere: “Rabbinizin, indirilmiş üç bin melekle sizin imdadınıza gelmesi size yetmez mi?” diyordun.
125- Evet, eğer sabredip sakınırsanız, onlar hemen şu anda size gelseler de, sahibiniz ve Rabbiniz olan Allah, beş bin eğitici melekle imdadınıza gelir.
126- Allah’ın bu melek göndermesi, size bir müjde olması, kalplerinize itminan gelmesi
içindir. Gerçek yardım, ancak Aziz ve Hakîm olan Allah’ın katındandır.
127- (Böylelikle Allah yardım eder ki;) o kâfirlerden bir kısmını kessin veya onları alçaltsın
ve sonuçta onlar hüsrana uğramış olarak geri dönsünler.
128- Onları idare etmek veya Allah’ın onların tevbesini kabul etmesi veya zalim oldukları için
onları azaplandırması senin elinde değildir.
129- Göklerde ve yerde olan her şey (ve her şeyin idaresi) Allah’ındır. İsterse affeder, isterse
azaplandırır. Allah Gafur ve Rahimdir. (Her şey böylece Allah’ın mülkü olduğundan dolayı:)
130- Siz ey müminler! Kat kat artmış olan faizi yemeyiniz. Allah’tan sakının, belki kurtulursunuz.
131- Ve kâfirler (veya kâfirler gibi faiz yiyenler) için hazırlanmış ateşten de sakının. Ve:
132- Allah’a ve Resulüne itaat edin. Belki rahmet edilirsiniz.
133- Rabbinizden af kazanmak, muttakilere hazırlanmış, eni yer ve gökler olan bir Cennet
için koşturun.
134- Öyle takva sahipleri ki; ferahlıkta da sıkıntı da infak ederler, kinlerini yutarlar, insanları
affederler… Hiç şüphesiz Allah, güzel işleri yapanları sever. (Allah kimi severse, onu üstün
kılar.)
135- Onlar öyleler ki, bir günah işlediklerinde veya (işleri eksik bırakmakla) kendilerine zul#53

mettiklerinde Allah’ı anar, günahlarının affedilmesi için yalvarırlar. Ve Allah’tan başka hiç
kimsenin af sahibi olmadığını bilirler. Ve bile bile işledikleri günahlarda ısrar etmezler.
136- Böylelerin mükâfatı; Rablerinin mağfireti ve altlarında nehirler akan, içlerinde ebedî
kalacakları Cennetler(bahçeler)dir. Çalışanların en iyi ücreti budur.
137- Sizden önce nice medeniyetler ve gelenekler geçti. Artık yeryüzünde gezinin,
yalancıların (kâfirlerin) sonlarının nasıl olduğunu görün!
[Ayete, sizden önce nice azap örnekleri gelip geçti, şeklinde de meal verilebilir.]
138- Bu, insanlara bir açıklamadır, bir yol göstermedir ve muttakiler (sakınanlar) için bir
öğüttür.
139- (Uhud’daki mağlubiyetten dolayı) gevşemeyin ve üzülmeyin; eğer inanıyorsanız, üstünsünüz.
140- Eğer (Uhud’da) size bir yara dokunduysa, onun gibi bir yara o topluma (kâfirlere) de
dokundu. Biz bu ilginç günleri insanlar arasında dolaştırıyoruz. Allah böylece mağlubiyetinizi
diledi ki, kimin samimi olarak inandığını ortaya çıkarsın. Ve sizden şehitler edinsin… Hiç
şüphesiz Allah zalimleri sevmez.
141- Ayrıca Allah bu savaşı diledi ki; müminleri özüne kavuştursun, kâfirleri de helak etsin.
142- Allah, kimin gerçek mücahid ve sabırlı olduğunu ortaya çıkarmadan Cennete gireceğinizi mi sandınız?
143- And olsun! Siz ölümle karşılaşmadan onu arzuluyordunuz. İşte, karşılaştığınız halde ona
bakıp durdunuz. (Ölüme atılmadınız.)
144- Muhammed ancak bir elçidir. Ondan önce de nice elçiler geldi. Eğer ölür veya
öldürülürse, siz dinden geri mi döneceksiniz? Kim dönerse o, Allah’a hiçbir zarar veremez.
(Kim iman edip dinini yaşarsa, bilsin ki;) Allah şükredenlerin mükâfatını verecektir.
145- Belirli bir yazı olarak Allah’ın izni olmadan hiçbir nefis ölemez. (Rızık da Allah’ın
güvencesi altındadır.) Fakat kim dünya mükâfatını isterse, ondan ona veririz. Kim ahiret
mükâfatını isterse onu da ona veririz. Ve Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız.
146- Nice peygamberler vardır ki, nice Rabbani kişiler onlarla beraber savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Ve Allah
sabredenleri sever. (Allah kimi severse, onu muvaffak eder.)
147- Onların tek sözü şu idi: “Ey Rabbimiz! Günahlarımızı, işimiz konusundaki israfımızı
affet. Bize direnç ver, kâfir topluma karşı bize yardım et.”
148- Allah da dünya mükâfatını ve ahiret mükâfatının iyisini onlara verdi. Allah iyilik yapan#54

ları sever.
149- Ey iman edenler! Eğer o kâfirlere itaat ederseniz, onlar sizi gerisin geriye götürürler. Siz
zarara uğramışlardan olursunuz. (Savaştan korkup geri dönmeyin. Çünkü)
150- Allah sahibinizdir: O, en iyi yardım edendir.
151- Allah’ın indirdiği bir delil olmaksızın Allah’a eş koştuklarından dolayı, o kâfirlerin kalplerine korku salacağız. Onların son sığınakları da ateştir. Zalimlerin yerleşeceği en kötü yer
orasıdır.
152- Muhakkak Allah, (size olan yardım) sözünü doğru çıkardı. Çünkü siz, Allah’ın izniyle
onların kökünü kazımaya başlamıştınız. Nihayet dağılıp, işi idare etme konusunda çekiştiniz.
Ve Allah, sizin sevdiğiniz şeyi size gösterdikten sonra, itaatsizlik ettiniz. Sizden bir kısmınız,
dünyayı istiyordu. Bir kısmınız da ahireti istiyordu. Sonra (zaferi elde etmeden) Allah sizi onlardan ayırdı. Ki sizi denesin… Muhakkak Allah sizi affetti. Allah müminler için fazl ve
ikram sahibidir.
153- Siz dağa koşup kaçarken, kimseye dönüp bakmazken, Allah’ın elçisi arkanızda sizi geri
çağırıyordu. Bunun üzerine Allah size keder ve sıkıntı verdi ki; kaybettiğiniz ganimetlerden
ve başınıza gelen musibetlerden üzülmeyesiniz. Muhakkak Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
154- Sonra Allah, o keder ve sıkıntının ardından üzerinize bir güven indirdi. Bir grubunuzu
bürüyen bir uyku ve esneme salıverdi (onları rahatlattı.) Bir grup da can kaygısına düşmüşlerdi. Cahiliyet devrindeki inançlar gibi Allah hakkında gerçek dışı şeyler düşünüyorlardı. “Bu
işin idaresinde bizim de payımız var mı?” diyorlardı. Sen de ki: “Bütün idare Allah’ındır.”
Sana göstermedikleri şeyi içlerinde gizliyorlardı. Onlar: “Eğer bir payımız olsaydı, biz burada
öldürülmezdik.” diyorlardı. Sen de ki: “Eğer evinizde de olsaydınız, kendilerine ölüm yazılanlar, dışarı çıkarak düşüp öldükleri bu yerlerine geleceklerdi.” Allah bu savaşı diledi ki, içinizi
(özünüzü) olgunlaştırsın, kalplerinizi (kirlerden) temizlesin. Allah sinelere sahip her canlıyı
çok iyi bilendir.
155- İki toplumun karşılaştığı gün, sizden geri kaçanların (durumu) ise, bir kısım yaptıklarından dolayı, şeytanın onların ayaklarını kaydırmasından başka bir şey değildi. Muhakkak Allah, onları affetti. Çünkü Allah affeden ve şefkatle muamele edendir.
156- Ey inananlar! Sakın, o kâfirler gibi olmayın ki; kardeşleri sefere çıktıkları veya gazi
oldukları zaman onlar için: “Eğer yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi.” dediler.
Nihayet Allah bunu böylece kalplerinde bir hasret kıldı. Dirilten ve öldüren Allah’tır.
Muhakkak Allah, yaptıklarınızı çok iyi görendir.
157- Ve eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’tan gelecek bir mağfiret ve rahmet, onların topladıklarından daha yararlıdır. (Her şey rahmetin tecellisi olduğundan, o rahmete mazhar olan, her şeye sahip olur.)
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158- Evet, eğer ölür veya öldürülürseniz, muhakkak Allah’ın huzurunda toplanacaksınız…
(Allah’ın rahmeti, sizin dirilmenizi gerektirir. Yoksa rahmet, rahmet olmaktan çıkar.)
159- Nitekim Allah’ın bu rahmeti(*) ile sen onlara yumuşadın. Eğer kaba, sert kalpli olsaydın,
kırılan tesbih taneleri gibi senin etrafından dağılacaklardı. Onları affet, onlar için mağfiret
dile, idare konusunda onlarla meşveret et. Bir şeye azmettiğin zaman, Allah’a tevekkül et.
Çünkü Allah, tevekkül edenleri sever. (Allah kimi severse, onu iki dünyada muvaffak eder…
Her şey O’nun elindedir.)
(*) İslamiyet ve Hz. Muhammed’in varlığı, Allah’ın âlemlere rahmet tecellisidir.
160- Eğer Allah size yardım ederse, sizi yenecek kimse olamaz. Eğer sizi mahrum bırakırsa,
O’ndan başka size yardım edecek kim olabilir? Müminler yalnız Allah’a tevekkül etmelidirler.
(İmanları gereği müminler, her şeyi Allah’tan bilirler, O’nun düzenine uyarlar.)
161- Peygamber emanete hıyanet etmez. Kim emanete ihanet etse, kıyamet günü aşırdığı o
şeyi geri getirir. Sonra her nefsin kazandığı, hiç zulmedilmeden ona verilir: (Dirilmenin ikinci
delili, rahmetten sonra adalettir.)
162- Allah’ın rızasına tabi olanla, Allah’tan gelen bir gazaba dolanan ve sığınağı Cehennem
olan bir mi olur? O Cehennem ne kötü yerdir!
163- İnsanlar Allah katında derece derecedirler. Ve Allah onların yaptıklarını çok iyi görendir.
(Herkesin hayat haklarını tam verir.)
164- Muhakkak Allah, müminlere büyük bir ikram etti. Zira kendilerinden onlara bir elçi
gönderdi. O elçi onlara Allah’ın ayetlerini okur, onları temizler, onlara kitap ve hikmeti öğretir. Hâlbuki onlar daha önce büyük bir sapıklık içinde idiler.
165- Öyle mi? Başınıza bir bela geldiğinde –ki siz onlara iki kat daha fazla bele getirdiniz“Neden bu bela başımıza geldi?” dediniz. De ki: “O musibet sizden kaynaklandı. Hiç şüphesiz
Allah, (menfi-müsbet) her şeye gücü yetendir.”
166- (Uhud’da) iki toplumun karşılaştıkları gün başınıza gelenler, Allah’ın izniyle ve Allah’ın
gerçek müminleri ortaya çıkarması içindi.
167- Ve münafıklık yapanları da ayırt etmek içindi. Onlara: “Gelin, Allah yolunda savaşın
veya savunma yapın” denildiğinde onlar: “Eğer savaşmayı bilseydik, size tabi olurduk “dediler. Onlar o gün imandan ziyade küfre yakındılar. Kalplerinde olmayan şeyleri sadece ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir.
168- Onlar ki; savaştan geri kalıp oturdular ve kardeşleri için: “Eğer bize itaat etselerdi,
öldürülmezlerdi” dediler. Sen söyle: “Eğer doğru iseniz, başınıza gelecek ölümü (giderebilirseniz) giderin.”
169- Allah yolunda şehit düşenleri ölü saymayınız. Onlar Allah katında diridirler, rızıklanıyor#56

lar.

170- Allah’ın onlara verdiği ikramıyla sevinirler. Kendilerine henüz yetişmemiş, arkada
kalanlara müjde veriyorlar ki; onlara ne korku vardır ne de üzülecekler.
171- Allah’ın nimet ve ikramından ve Allah’ın inananların ücretini zayi etmediğinden dolayı
sevinirler. (Ve sevindirirler.)
172- Onlar ki yara aldıktan sonra da Allah’a ve elçisine icabet ettiler. Onlardan (ibadetlerle)
iyilik yapanlar, (günahlardan sakınmakla) özünü koruyanlar için büyük bir mükâfat vardır.
173- Öyleler ki; insanlar kendilerine: “Toplum sizin için toplanmış; artık onlardan korkun”
denildiğinde, imanları artar, “Allah bize yeterdir, en iyi koruyucu sahip O’dur” dediler.
174- Bunun için onlar, Allah’ın nimet ve fazlıyla geri döndüler. Hiçbir kötülük onlara dokunmadı. Onlar Allah’ın rızasına uydular. Allah ise büyük fazl ve ikram sahibidir.
175- O şeytan ise, ancak kendi dostlarını korkutur. Sakın ondan korkmayın. Eğer mümin iseniz, yalnız Ben’den korkun!
176- Küfürde koşuşanlar, seni üzmesin. Onlar Allah’a hiçbir zarar veremezler. Allah istiyor
ki, onların ahirette hiçbir payları kalmasın. (Çünkü ehil değiller.) Ve onlar için büyük bir azap
vardır.
177- İmanı verip küfür satın alanlar Allah’a hiçbir zarar veremezler. Ayrıca onlar için elem
verici bir azap vardır.
178- O kâfirler, onlara verdiğimiz mühletin kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Ancak günahları artsın diye kendilerine mühlet veriyoruz. Ve (sonuçta) onlar için alçaltıcı bir
azap olacaktır.
179- Allah, temiz ile pisi birbirinden ayırt etmeden, müminleri, üzerinde bulunduğunuz bu
durumda bırakacak değildir. Allah, gayb âlemlerinin kapısını da size açacak değildir. Yalnız
elçilerinden istediğini seçer. (Onlarla mesajlarını bildirir.) Artık Allah’a ve elçilerine inanın.
Eğer inanırsanız ve sakınırsanız, sizin için büyük bir mükâfat vardır.
180- Allah’ın kendilerine ikram edip verdiği mallarda cimrilik yapanlar, kendileri için iyi bir
iş yaptıklarını sanmasınlar. Bilakis o cimrilik, onlar için şerdir. Yaptıkları o cimrilik, kıyamet
günü boyunlarına dolanacaktır. (Çünkü) göklerin ve yerin mirası Allah’ındır ve Allah yaptıklarınızdan çok iyi haberdardır. (O, yaptıklarınızı haşir günü değerlendirecektir.)
181- Kesin olarak Allah: “Allah fakirdir, biz zenginiz” diyenlerin sözünü işitti. Biz onların o
dediğini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız. Ve: “Ateş azabını(*) tadın”
diyeceğiz.
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(*) Nitekim “Allah fakirdir” deyip kendi zenginlikleriyle iftihar eden Yahudiler, bu dünyada
dahi birkaç kere (Yemen’de, Almanya’da, İstanbul’da) fırınlarda ve yangınlarda yanmaya
maruz kalmışlardır. Tabii olarak yaş kuru beraber yanar.
182- Bu kendi ellerinizle hak ettiğiniz bir sonuçtur. Hiç şüphesiz Allah kullarına zulmedici
değildir.
183- Onlar öyleler ki; “Ateşte yanan bir kurbanla bize gelmeden hiçbir elçiye inanmamamız
için, Allah bizden söz almıştır” dediler. Sen söyle: “Daha önce mucizelerle ve dediğiniz kurban ile size nice elçiler geldi. Eğer sözünüzde doğru iseniz, neden onları öldürdünüz?”
184- Eğer seni yalanladılarsa, muhakkak senden önce gelen nice elçileri de, -mucizeler, sayfalar ve aydınlatıcı kitapla geldikleri halde- yalanladılar. (Peygamberleri ve İlahî mesajları
inkâr etmenin asıl sebebi; ahiret hayatına inanmamak, dünyayı ebedî sanmaktır. Hâlbuki:)
185- Her nefis ölümü tadacaktır. Ve ücretleriniz ancak kıyamet günü size verilecektir. Artık
kim ateşten uzaklaşsa ve Cennete sokulsa, gerçek kazançlı odur. Dünya hayatı ise, aldatıcı
zevklerden başka bir şey değildir.
186- Mallarınızda ve canlarınızda imtihana tabi tutulacaksınız. Sizden önce kitap verilmişlerden ve müşriklerden çok eziyet (incitici sözler) işiteceksiniz. Eğer sabredip sakınırsanız,
muhakkak bunlar, kesin yapılması gerekli olan şeylerdir.
187- Bir vakit Allah, kendilerine kitap verilenlerden söz aldı ki; “Bu kitabı insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz.” Onlar ise; bu sözden sonra dahi, o kitabı arkalarına attılar. Ve az bir fiyat ile onu sattılar. Satın aldıkları ne kötü şeydir!
188- Yaptıkları ile sevinen, yapmadıklarıyla övülmek isteyenlerin, azaptan kurtulacaklarını
sanma! Onlar için elem verici bir azap vardır.
189- Göklerin ve yerin mülkiyeti ve hâkimiyeti Allah’ındır. Allah her şeye gücü yetendir.
(Yahudiler, kamuoyunu etkileyerek haksız yere kendilerine pay çıkardıkları gibi, dünya
hâkimiyeti peşinde koşuyorlar.)
190- Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün değişmesinde, (mevsimler içinde
yaratılan değişik yaratıklarda,) özlere sahip kişiler için mucizeler vardır.
191- Öyle öz sahipleri ki; ayakta, oturarak ve yatarak Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin
yaratılmasında tefekkür ederler. “Ey Rabbimiz! Sen bu kâinatı boşuna yaratmış değilsin. Seni
böyle bir kusurdan tenzih ederiz. Sen bizi Cehennem azabından koru!”
192- “Ey Rabbimiz! Sen kimi ateşe koyarsan, onu son derece alçaltmışsın, demektir. Zalimler
için asla yardımcılar olamaz.”
193- “Ey Rabbimiz! İmana çağıran, “Rabbinize inanın” diyen bir çağrı sahibini işittik; ona
inandık. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı affet, kötülüklerimizi sil, bizi iyilerle beraber vefat
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ettir.”
194- “Ey Rabbimiz! Resullerin vasıtasıyla bize söz verdiklerini ver, kıyamet günü bizi alçaltma! (Mahrum bırakma) Hiç şüphesiz Sen, sözünde duransın.” derler.
195- Bunun üzerine sahipleri olan Allah, onların dualarını kabul etti ki: “Sizden erkek olsun
kadın olsun hiçbir çalışanın yaptığınız zayi etmeyeceğim. (Kadın erkek arasında bir fark yoktur.) Zira birbirinizdensiniz. Hicret edenler, memleketlerinden çıkartılanlar, Allah yolunda
eziyet gören, öldüren ve öldürülenler ise; onlardan kötülüklerini sileceğim, onları, altlarında
nehirler akan Cennetlere sokacağım. Allah katından ebedî bir mükâfat olarak… Güzel mükâfat ise, ancak Allah’ın katındadır. (Yani, ebedî olandır.)”
196- O kâfirlerin memleketlerinde dolaşmaları seni aldatmasın!
197- Bu, az (ve geçici) bir dünya yaşamıdır. Sonra sığınakları Cehennemdir. Orası ne kötü bir
yataktır!
198- Fakat Rablerinin azabından sakınanlar için ise; altlarında nehirler akan Cennetler vardır.
Onlar orada ebedî olarak, Allah katından verilen bir ziyafet üzerine konulurlar. Allah katında
olan (ebedî olan) ise iyiler için daha yararlıdır.
199- Ehl-i kitaptan bazıları da var ki; Allah’a, size inenle kendilerine inen vahye, Allah’a huşu
duyarak inanırlar. Allah’ın ayetlerini ucuza satmazlar. İşte ebedî âlemde (Allah katında) onlar
için mükâfatları vardır. Hiç şüphesiz Allah’ın hesabı çok seridir.
200- Ey inananlar! Sabredin, direnin. Cihada hazır olun ve Allah’tan sakının ki kurtulasınız.
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4- Nisa Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 176 ayettir.
Ağırlıklı olarak kadın hakları ile ilgili olduğundan Nisa ismini almıştır.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Ey bütün insanlar (fakiriyle, zenginiyle, kadınıyla, erkeğiyle) sizi nefs-i vahide (tür birliği)
içinde yaratan ve o türün eşlerini aynı cinsten (yani erkeği kadından, kadını erkekten) yaratan
ve onlardan çok erkek ve kadınlar yayan Rabbinizizin adalet ve eşitlik yaslarını çiğnemekten
sakının, adına birbirinizden istekte bulunduğunuz Allah’ın hukukuna ve akrabalık haklarına
riayet etmemekten de sakının.. Şüphesiz Allah, sizin durumunuzu bilip gözetleyendir.
2- Yetimlerin mallarını onlara verin, güzeli çirkin ile, iyiyi kötü ile değiştirmeyin. Onların
mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Böyle bir şey yapmanız, büyük ve ağır bir günahtır.
3- Eğer yetim kızlar hakkında adaletle davranmamaktan korkarsanız, kendiniz için erginleşenlerden ikişer, üçer, dörder kadınla evlenin. Eğer adalet yapmamaktan korkarsanız, bir tane ile
veya cariyeniz ile evleniniz. Bu muhtaç ve fakir düşmemeniz için daha uygundur.(*)
(*) “Yeulu” kelimesi “lâ yeulu men iktesade” hadisince ve İmam-ı Şafii’nin görüşüne göre
fakirlik manasına gelir.
4- Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu ile verin. Eğer isteyerek ondan bir miktar size
bağışlarlarsa, afiyet ve rahatlıkla onu yiyin.
5- Allah’ın hayatınızın direği kıldığı mallarınızı, aklı olgunlaşmamışlara vermeyin. Fakat onların rızkını verin, onları giydirin ve onlara güzelce davranın.
6- Evlilik çağına gelinceye kadar, yetimleri denemeye tabi tutarak alıştırın. Onlarda reşitlik
hissederseniz, mallarını onlara verin. Büyümelerinden önce acele edip mallarını israf ederek
yemeyin. Kim zengin ise, onların mallarından hiç yemesin. Kim fakir ise örfe uygun ve (ilgilenmesinin karşılığı olarak) yesin. Mallarını onlara verdiğinizde, onlar için şahit tutun. Ve
(bilin ki) hesap gören olarak Allah yeter.
7- Ana baba ve akrabaların (miras) bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Kadınlara da ana
baba ve akrabaların (miras) bıraktıklarından az veya çok bir pay vardır. Bu ödenmesi farz
kılınmış bir paydır.
8- Miras düşmeyen akrabalar, yetimler, fakirler mirasın taksimi zamanında bulunurlarsa, onları o mirastan rızıklandırın ve onlara güzelce muamele edin.
9- Geriye güçsüz çocuklar bıraktıklarında, durumları için endişelenen kişiler, (ölçüsüz
vasiyetler yapıp çocuklarını mahrum etmekten) korksunlar, Allah’tan sakınsınlar ve yerli
yerinde söz söylesinler (kararlar alsınlar.)
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10- Yetimlerin mallarını zalimlikle yiyen o kişiler, onlar karınlarını ateşle doldurmaktan başka
bir şey yapmıyorlar. Ve onlar sert, şiddetli bir ateşe dayatılacaklar.
11- Allah, evlatlarınız(ın alacakları miras) hakkında size tavsiyede bulunuyor: “Bir erkeğe iki
kadının payı vardır.” (Daha fazla verilmez.) Eğer (erkek kardeşleri olmayıp da yalnız iki kız
kardeş veya) daha fazla kız varsa, onlara terekenin üçte ikisi vardır. Eğer kız bir tane ise, ona
terekenin yarısı vardır. Eğer ölünün çocuğu varsa ana babadan her birisine terekenin altıda biri
vardır. Eğer hiç çocuk olmayıp da ana baba varis olurlarsa, anaya üçte bir (geri kalanı babaya)
verilir. Şayet ölünün erkek kardeşleri varsa, o zaman anneye altıda bir düşer. Ölünün borcu
ödendikten, yaptığı vasiyet yerine getirildikten sonra (geri kalan tereke, bu şekilde taksim
edilir.) Bir taraftan babalarınız, bir taraftan oğullarınız; hangisinin daha çok size faydalı
olduklarını anlamazsınız. (Onun için hiçbirini mirastan mahrum etmeyin.) Allah, bunları size
tayin etmiş bir farz olarak koyuyor. Muhakkak Allah, sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.
12- Hanımlarınızın, eğer çocukları yoksa, bıraktıkları terekenin yarısı sizindir. Eğer çocukları
varsa, borçları ödendikten sonra, vasiyetleri yerine getirildikten sonra size (o terekeden) dörtte
bir vardır. Eğer çocuklarınız yoksa, bıraktığınız terekenin dörtte biri onlarındır. Eğer çocuklarınız varsa, borcunuz ödendikten, vasiyetiniz yerine getirildikten sonra bıraktığınız
terekenin sekizde biri hanımlarınızındır. Eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı, öz
kardeşi ve babası olmayıp (anadan) bir erkek veya kız kardeşi varsa, her birisine altıda bir
verilir. Eğer ikiden fazla iseler, onlar üçte birde ortaktırlar. Borcu ödendikten ve zararlı (aşırı)
olmayan vasiyeti yerine getirildikten sonra… Bu, Allah’tan size bir vasiyettir. Şüphesiz Allah,
sonsuz ilim ve şefkat sahibidir.
13- Bunlar, Allah’ın yasalarıdır. Kim, Allah’a ve elçisine itaat ederse, Allah onu altında nehirler akan, içinde ebedî olarak kalacağı Cennetlere koyacaktır. İşte en büyük kazanç budur.
14- Kim de Allah ve Resulüne isyan ederse ve Allah’ın sınırlarına tecavüz ederse, Allah, onu
ebedî olarak ateşe koyacaktır. Ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.
15- Kadınlarınızdan lezbiyenlik yapanlara karşı dört şahit tutun. Eğer şahitlik yaparlarsa, onları evlerde hapsedin. Ta ölüm onları alıncaya veya Allah onlara bir yol (bir tedavi imkânı)
kılıncaya kadar.
16- Erkeklerinizden (homoseksüellik yapanlar) olursa, onları incitin. Eğer tevbe edip ıslah-ı
hal ederlerse, onlara (ceza vermekten) vazgeçin. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir,
acıyandır.
17- Tevbeleri kabul etmek, Allah’a mahsustur. Ve tevbe, bilmeden kötülük yapıp kısa bir zaman içinde vazgeçenler için içindir. İşte Allah, onların tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah,
sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.
18- Tevbe, sürekli kötülük yapıp ölüm kendisine gelince, “İşte, şimdi tevbe ettim” diyenler
veya kâfir olarak ölenler için değildir. Biz, onlar için elem verici bir azap hazırlamışızdır.
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19- Ey iman edenler! Kadınları zorla miras malı yapıp onları almanız size helal değildir. Onlara verdiklerinizden bir kısmını alıp götürmek için onları (boşanmaya) zorlamayın. Meğer
açık bir fahişelik yaparlarsa.. Kadınlarla iyi geçinin, eğer onlardan hoşlanmazsanız nice
hoşlanmadığınız şey olabilir ki; Allah onda bol bir hayır yaratır.
[Cahiliyye çağında kişinin kan akrabası, malına varis olduğu gibi dul kalan karısına da varis
olurdu. Bir adam yakınlarından biri öldüğü zaman, onun karısının üzerine paltosunu atar,
“malına varis olduğum gibi karısına da varis oluyorum, benim onda hakkım var” diyerek
kadına varis olurdu. Artık isterse kadını, kocasının ödediği mehirle başka bir adamla
evlendirir, parayı kendisi alırdı. İsterse kocasından payına düşen mala sahip olmak için
kadını bekletir, evlenmekten men ederdi. Bu hususta kadının rızası olup olmadığına bakılmazdı. O bir eşya gibi devredilirdi. İşte Kur’an, bu çirkin geleneği yasaklayarak kadını özgür
kılmıştır.]
20- Bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve birincisine büyük mal vermişseniz, (onu
boşadığınızda) ondan hiçbir şey almayın. İftira ederek, açık bir günaha girerek (o ilk hanımı
kötüleyerek) o verdiğiniz mehri geri alır mısınız?
21- Nasıl alırsınız? Hâlbuki siz birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden ağır bir söz
almışlardı.
22- Geçmişte olanlar hariç, babalarınızın vefatından sonra üvey analarınızla evlenmeyin. Bu
fahiş bir hata, iğrenç ve çok kötü bir yol ve adettir.
23- Size şunlarla evlenmek (ebediyyen) haram edildi: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz,
halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, size süt emziren
anneler, sütkardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz hanımlarınızdan
olup evlerinizde büyüyen üvey kızlarınız. Eğer o nikâhlılarınızla birleşmemişseniz, kızlarını
almakta size bir günah yoktur. Öz çocuklarınızın hanımları; geçmişte olanlar hariç iki kız
kardeşle birden evlenmeniz (haramdır.) Şüphesiz Allah Gafur ve Rahimdir.
24- Bir de (savaşta) esir olarak ellerinize geçenler müstesna, evli kadınlar (size haramdır.) Bu,
Allah’ın üzerinize yazdığı emridir. Bunlardan ötesi namuslu olarak, aile kurmak niyetiyle,
mallarınızla (mehirlerini verip) evlenmek istemeniz, size helal kılındı. Onlardan faydalandıklarınızın ücretlerini kesinleşmiş bir hak olarak verin. O ücretten sonra aranızda karşılıklı rıza
ile yapacağınız işlerde size bir günah yoktur. Muhakkak Allah sonsuz ilim ve hikmet
sahibidir.
25- İçinizden, inanmış hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, sahip olduğunuz
mümin kızlarınızla (cariyelerinizle) evlensin. Allah sizin imanlı olup olmadığınızı daha iyi
bilir. (Köle olsun hür olsun) siz birbirinizdensiniz. Madem böyledir, namuslu olmaları, zina
etmemeleri ve dost tutunmamaları şartıyla sahiplerinin izniyle onlarla evlenin. Örfe uygun
olarak ücretlerini verin. Evlendikleri zaman bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınlara olan
cezanın yarısı uygulanır. Bu ruhsat, sizden zinaya düşmekten korkanlar içindir. Eğer sabrederseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Ve (bilin ki) Allah Gafur ve Rahimdir.
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26- Allah size yasalarını açıklamak, sizi önceki(iyi)lerin yasalarına iletmek, tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Muhakkak Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.
27- Allah tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerinin peşinde sürüklenenler ise, hak ve doğrudan büyük bir ölçüde sapmanızı isterler.
[Yahudiler, İlahî bir delile dayanmadan kardeş ve kız kardeşin kızları ile evlenmeyi helal
sayıyorlardı.]
28- Allah sizin yükünüzü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.
29- Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız bir şekilde yemeyin. Fakat karşılıklı rızaya
dayanan bir ticaret yapın. (Mal için) birbirinizi öldürmeyin. Muhakkak Allah size çok
acıyandır.
30- Kim düşmanlık ve haksızlık olarak böyle bir şey yaparsa, Biz, onu ateşe dayatacağız.
Böyle bir şey ise Allah’a çok kolaydır.
31- Eğer size yasak edilen büyük günahlardan sakınırsanız, öbür kötülüklerinizi sileriz ve sizi
çok güzel bir makama koyarız.
32- Allah’ın diğerlerine verdiği üstünlükleri (kendinizde olmadı diye) arzulamayın. Erkeklerin
de kazandıklarından payları vardır, kadınların da kazandıklarından payları vardır. Siz sadece
Allah’ın ikram ve iyiliğini isteyin. Muhakkak Allah, her şeyi çok iyi bilendir.
33- Ana babanın ve akrabaların bıraktıkları her malın sahipleri (varisleri) vardır. (Azat ettiğiniz) kölelerinize de paylarını verin. Muhakkak Allah, her şeyi çok iyi gören ve bilendir.
34- Allah onları kadınlardan üstün kıldığından ve aile nafakasını temin ettiklerinden, erkekler
kadınları yönetirler. Artık kadınların iyileri, itaatkâr olan, gizlilikte dahi –Allah’ın muhafazasıyla- namuslarını koruyanlardır. İtaatsizliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onların yataklarını terkedin. Onları dövün(*). Eğer size itaat ederlerse, aleyhlerine yol aramaya
kalkmayın. Muhakkak en yüce ve büyük Allah’tır.
(*) Veya engelleyin.
35- Eğer aralarının açılmasından endişe ederseniz, biri erkek ailesinden, diğeri kadın ailesinden iki hakem gönderin. Eğer yapıcı olmak isterlerse, Allah onları muvaffak eder. Muhakkak
Allah, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır.
[Toplumsal ve ailevî huzursuzlukların kaynağı; iman zayıflığı ve Allah’a itaatsizliktir, kendi
fıtratına aykırı hareket etmektir. Onun için şu gelen ayet, bu konularda bizi uyarıyor.]
36- Artık Allah’a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi eş koşmayın. Ana babaya iyilik yapın.
Akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan ve olmayan komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya,
kölelerinize de iyilik yapın. Muhakkak Allah kibirli ve gururluları (hak ve hukuka riayet et#63

meyenleri) sevmez.
37- Bunlar öylelerdir ki; cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve Allah’ın onlara verdiği mal ve nimeti gizlerler. Muhakkak Biz, (böyle) kâfirler için alçaltıcı bir azap
hazırladık.
38- Onlar öylelerdir ki; mallarını insanlara gösteriş için harcarlar. Allah’a ve ahiret gününe
inanmazlar. Artık şeytan kime arkadaş olursa, arkadaş yönünden onun hali çok kötüdür.
39- Ne olur onlar, Allah’a ve ahiret gününe inansalar, Allah’ın onlara verdiği rızıktan harcasalar. Şüphesiz Allah onları çok iyi biliyor.
40- Şüphesiz Allah, miskal zerre haksızlık etmez. Eğer yapılan iş iyilik ise, Allah onu arttırır.
Ve kendi katından büyük bir ücret verir.
41- Her ümmet için bir şahit getirdiğimiz ve bu insanlar için seni şahit olarak getirdiğimiz
zaman, (münafıkların) hali nice olur?
42- Resulullah’a isyan eden o kâfirler, o gün yerle bir olmak isteyeceklerdir. Ve (söyledikleri)
hiçbir sözü Allah’tan gizleyemeyeceklerdir.
43- Ey iman edenler! Ne dediğinizi bilinceye kadar, sarhoş iken namaza yaklaşmayınız. Yolculuk hali hariç, cünüp iken de yıkanmadan namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcu iseniz
veya tuvaletten çıkmış veya kadınlara dokunmuşsanız ve su bulamazsanız, temiz bir toprağa
yönelin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Muhakkak Allah, Gafur ve Rahimdir.
44- Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Sapıklığı satın alıyorlar, yolu kaybetmenizi istiyorlar.
45- Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir. Sahip ve yakın olarak Allah yeter. Yardımcı
olarak da Allah yeter.
46- Yahudi olanlardan bazıları, kelimeleri yerinden kaydırırlar; dillerini eğip bükerek ve dini
taşlayarak “işittik ve isyan ettik”, “işit, işitmez olası”, “ey çobanımız, bizi kolla” derler. Eğer
onlar, “işittik ve itaat ettik, bizi dinle, bizi gözet” deselerdi, onlar için daha hayırlı ve daha
sağlam olurdu. Fakat kâfirliklerinden dolayı, Allah onları lanetlemiştir. Onlar (kendi kitaplarına dahi) çok az inanırlar.
47- Ey kitap verilenler! Tersine çevireceğimiz veya cumartesi yasağına uymayanları lanetlediğimiz gibi lanetleyeceğimiz yüzleri silip enselerine çevirmeden, yanınızdaki vahyi tasdik
edici olarak indirdiğimiz Kur’ana inanın! Muhakkak Allah ne emretmişse, o yapılacaktır.
48- Allah kendisine ortak koşmayı affetmez. Bundan başka her şeyi, istediğine bağışlar. Kim
Allah’a eş koşarsa, o büyük bir günah işlemiş demektir.
49- O kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? (İnsan kendini temize çıkarmakla temiz
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olmaz.) Ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Ve insanlara kıl payı kadar haksızlık etmez.
50- İşte bak, Allah’a karşı nasıl yalan uydururlar. Apaçık bir suç olarak bu iftiraları yeter. [Bir
delile dayanmadan, “biz insanların en iyisiyiz, Cennete yalnız biz gireceğiz” diyorlar. Bir de
iftira ederek, “bu Allah’ın emridir,” diyorlar.]
51- Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Bunlar, putlara, sihirbazlara, kâhinlere, şeytanlaşmış idarecilere inanırlar. (Dinsiz) kâfirler için, “bunlar Müslümanlardan daha doğru bir
yoldadır” diyorlar.
52- İşte bunlar, Allah’ın lanetlediği kimselerdir. Allah kime lanet ederse (rahmetinden
mahrum bırakırsa,) artık asla ona bir yardımcı bulamazsın.
53- Yoksa kâinatın idaresinde bir payları mı var? Öyle olsaydı, insanlara bir çekirdek
kabuğunu bile vermezlerdi.
54- Yoksa Allah’ın insanlara ikram ve ihsanından verdiklerini mi kıskanıyorlar. Oysa (ecdatları olan) İbrahim’in zürriyetine kitap, hikmet (yasa, ilim) verdik. Ve onlara büyük bir saltanat
bağışladık.
55- Onlardan bazısı o kitaba inandı, bazıları da yüz çevirdi. Artık onlar için yakıcı (bir azap)
olarak Cehennem yeter.
56- Ayetlerimizi yalanlayanı acayip bir ateşe dayatacağız. Derileri kızardıkça, yeni bir azap
tatsınlar diye derilerini tazelendiririz. Muhakkak Allah Aziz ve Hakîmdir (güçlüdür, her şeyi
yerli yerinde yapar.)
57- İman edip salih (uygun) işler yapanlar ise, onları altlarında nehirler akan, içlerinde ebedî
kalacakları cennetlere koyacağız. Orada onlara temiz hanımlar vardır. Ve onları ne sıcak ne
soğuk, uzun, geniş gölgeler içine koyacağız.
[Böyle büyük mükâfatlar, ancak iman gibi önemli bir özelliğin meyvesi ve neticesi olabilir.
İman da büyüklüğü nisbetinde devam ettirilmesi zor bir hadisedir. İmanlı insan, daima imtihana tabidir. Bu imtihanın en önemli öğesi, başkalarının kendisi kadar sevmek, eşitliği,
güveni sağlamaktır. İman, her nevi emanete riayet etmektir.]
58- Muhakkak Allah, emanetleri sahiplerine ödemenizi emreder. İnsanlar arasında hüküm
verdiğiniz zaman da adaletle hükmetmenizi ister. Muhakkak Allah’ın size olan güzel öğüdü
budur. Muhakkak Allah, çok iyi işiten ve görendir.
59- Ey iman edenler! Allah’a ve elçisine ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bu
konuda ihtilafa düşerseniz, onu Allah’a ve elçisine götürün; eğer Allah’a ve ahiret gününe
imanınız varsa… Böyle yaparsanız, bu sizin için daha yararlı ve yorum olarak daha güzeldir.
60- Sana indirilen ile senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Tağuta
(zalim idarecilere) yargılanmak için başvuruyorlar. Oysa onu inkâr etmeleri, onlara em#65

redilmiştir. Muhakkak şeytan onları, (haktan) çok uzak bir sapıklığa sürüklemek ister.
61- Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Allah’ın Resulüne gelin!” denildiğinde, o münafıkların
senden şiddetle kaçtıklarını görürsün.
62- Halleri nice olur! Kendi elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiği, sonra Allah’a yemin ederek: “Biz ancak iyilik ve barıştırmak istedik” dedikleri zaman…
63- İşte Allah bunların kalplerindekini bilir. Artık onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onları
etkileyecek belağatlı söz söyle.
64- Biz peygamberleri, Allah’ın izniyle itaat edilmelerinden başka bir gaye için göndermedik.
Eğer onlar kendilerine zulmettiklerinde, sana gelip Allah’tan mağfiret dileseydiler ve
Peygamber de onlar için bağışlanmak dileseydi, Allah’ı çok iyi tevbe kabul eden ve rahmet
eden olarak bulacaklardı.
65- Hayır, Rabbine and olsun! Onlar, seni hakem tayin edip sonra verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı hissetmeden ve sana tam teslim olmadan inanmış olamazlar.
66- Eğer Biz onlara: “Kendinizi öldürün veya memleketlerinizden çıkın” diye emretseydik,
çok azı hariç çoğu bu emri yerine getirmezlerdi. (Hâlbuki onlar birbirlerini öldürüyor ve
memleketlerinden çıkarıyorlar.) Eğer onlar öğüt aldıkları şeyleri yapsalardı, onlar için daha
yararlı ve imanlarının tesbiti için daha sağlam olurdu.
67- O zaman kendi katımızdan (ebedî âlemden) büyük bir ücret onlara verirdik.
68- Ve onlara doğru yolu gösterirdik (İslami hakikati yaşarlardı.)
69- Kim, Allah ve Peygamberine itaat ederse, işte onlar, Allah’ın nimet verdiği peygamberler,
sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar arkadaş olarak ne güzeldirler!
70- Bu, Allah’tan büyük bir lütuf ve ikramdır. Her şeyi gören ve bilen olarak Allah yeter.
71- Ey iman edenler! Korunma tedbirlerinizi alın, bölük bölük veya toplu olarak savaşa gidin.
72- İçinizden öyleleri var ki pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse, “Allah bana
ikram etti. Çünkü ben, onlarla beraber olmadım” der.
73- Allah’tan size bir üstünlük ve ikram gelirse, sanki aranızda hiçbir dostluk bağları yokmuş
gibi: “Keşke onlarla beraber olup büyük bir kazanç elde edeydim” diyecektir.
74- Dünya hayatını verip ahiret hayatını satın alanlar, Allah yolunda savaşsın. Kim, Allah
yolunda savaşır, öldürülür veya galip gelirse, muhakkak Biz ona büyük bir ücret veririz.
75- Neden Allah yolunda ve zayıf düşmüş erkek, kadın ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?
Öyle zayıflar ki; “Ey Rabbimiz! Bizi, ahalisi zalim olan bu şehirden çıkar; bize kendi katın#66

dan bir sahip kıl ve bize kendi katından bir yardımcı ver.” derler.
76- İnananlar, Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler ise, azgın idareciler yolunda savaşıyorlar.
Artık şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak şeytanın tuzağı çok zayıftır.
77- Kendilerine: “Ellerinizi savaştan çekin, namaz kılın, zekât verin” denilenleri görmedin
mi? Ne zaman ki savaş onlara farz kılındı, onlardan bir grup, Allah’tan korkar gibi belki daha
fazla insanlardan korkmaya başladılar. “Ey Rabbimiz! Neden bize savaşı farz kıldın? Yakın
bir zamana kadar erteleseydin, olmaz mıydı?” dediler. Sen de ki: “Dünya yaşamı çok azdır.
Ahiret ise, kendini koruyanlar için daha yararlıdır. Ve orada çekirdek kabuğu kadar size haksızlık edilmez.
[Müslümanlar Mekke’de iken savaş onlara yasak iken: “Keşke savaş izni çıkıp da savaşsak”
diyorlardı. Sonra Medine’de savaş farz kılınınca, bir grup Müslüman böyle demeye başladı.]
78- Nerede olursanız olun, yüksek kalelerde korunsanız dahi, ölüm gelip sizi yakalar. Onlara
bir iyilik gelirse: “Bu, Allah katındandır” derler. Bir musibet başlarına gelirse: “Buna sen sebep oldun” derler. Sen de ki: “Hepsi de Allah katındandır.” Bunlara ne oluyor? Söz anlamaya
yanaşmıyorlar.
79- Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Başına gelen her kötülük de senin nefsindendir. (Sen de
bir insansın.) Fakat seni insanlar için elçi olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
80- Kim o Allah’ın elçisine itaat ederse, muhakkak Allah’a itaat etmiş demektir. Kim sırt çevirirse, (bil ki) Biz, seni insanlar için koruyucu olarak göndermedik.
81- “Kabul ettik” derler. Senin yanından çıktıkları zaman, onlardan bir tayfa, dediklerinin
tersini kurarlar. Hâlbuki Allah, onların kalplerinde kurduklarını yazıyordur. Artık onlardan
vazgeç, Allah’a tevekkül et ve (bil ki) koruyucu sahip olarak Allah yeter.
[İnsanları ikiyüzlülüğe iten, belli bir prensibe ve kişiliğe sahip olmayışlarıdır. Başka bir ifade
ile gerçeklere, İlahi mesajlara inanmayışlarıdır.]
82- Onlar Kur’anı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah’tan değil de beşer tarafından gelmiş olsaydı, onda çok çelişki bulacaklardı.
83- Emniyet verici veya korku verici bir haber onlara geldiğinde onu yayarlar. Onu yaymayıp
da Peygambere veya kendilerinden yetkili kişilere götürselerdi, işin iç yüzünü araştırıp
çıkaranlar, onu bileceklerdi. Eğer Allah’ın size olan ikram ve rahmeti olmasaydı, çoğunuz
şeytana tabi olacaktınız.
84- Artık, Allah yolunda savaş! Sen ancak kendi nefsinden sorumlusun. Müslümanları savaşa
teşvik et. Yakında Allah, o kâfirlerin şiddetini savacaktır. Muhakkak Allah’ın tokadı daha sert
ve azabı daha şiddetlidir.
85- Kim, iyi bir işe destek olursa, onun da ondan bir payı olur. Kim, kötü bir işe destek olursa,
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o işin bir katı ona gelir. Muhakkak Allah, her şeye güç yetirendir.
86- Bir selam ile size selam verildiğinde, daha güzel bir selam ile veya aynısını iade ederek
selam verin. Muhakkak Allah, her şeyden (sizi) hesaba çekendir.
87- Allah, öyle bir mabud ki; ondan başka mabud olamaz. O, kendisinde gönlü daraltacak
hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü için sizi toplayacaktır. Allah’tan daha doğru sözlü kim
olabilir?
88- Ne oldu size? Münafıklar hakkında iki fırkaya ayrıldınız. Hâlbuki yaptıklarından dolayı,
Allah onları eski küfürlerine geri çevirdi. Allah’ın saptırdıklarına doğru yolu mu göstereceksiniz? Muhakkak Allah’ın saptırdıklarına asla bir çıkış yolu bulamazsınız.
89- Kendileri gibi sizin de kâfir olmanızı istediler ki; eşit olasınız. Artık Allah yolunda hicret
etmedikleri müddetçe, onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın ve
nerede bulursanız öldürün. Onlardan ne dost ne de yardımcı edinmeyin.
90- Ancak sizinle antlaşma yapmış bulunan bir topluma sığınanlar veya size gelip sizinle ya
da toplumlarıyla savaşmaktan sıkılanlar ise, (kâfir de olsalar) onları öldürmeyin. Eğer Allah
dileseydi, bunları da size musallat eder, sizinle savaşırlardı. Eğer ellerini sizden çekseler,
sizinle savaşmazlarsa, size barış elini uzatırlarsa, artık Allah, onların aleyhine sizin için bir
yol, bir izin vermiş değildir.
91- Başkalarını da, hem sizden hem de toplumlarından emin olmak istediklerini göreceksiniz.
Fitneye her düştüklerinde (İslam’a karşı savaşa çağrıldıklarında,) başaşağı içine dalarlar. Eğer
onlar sizden geri durmaz, barışı istemez, ellerini çekmezlerse; onları yakalayın, nerede
karşılaşırsanız onları öldürün. İşte asıl, bunlara karşı Allah size açık bir yetki vermiştir.
92- Hata ile olan hariç, bir mümine, başka bir mümini öldürmesi yakışmaz. Kim, hatayla bir
mümini öldürürse, (onun cezası) mümin bir köleyi azat etmek ile ölünün ailesine teslim
edilmek üzere kan bedelidir. Meğer o kan bedelini bağışlarlarsa. Eğer o mümin ölü, sizinle
düşman olan bir toplumdan ise, yalnızca bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle antlaşmalı
bir toplumdan ise, onun ailesine verilecek kan bedeli ile bir köle azat etmek gerekir. Kim, köle
bulamaz veya azat etmek imkanı yoksa, peşpeşe iki ay oruç tutması gerekir. Bir de Allah’tan
bağışlanmasını dilemesi gerekir. Şüphesiz Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.
93- Kim kasten ve taammüden bir mümini (imanından dolayı) öldürürse, onun cezası, içinde
ebedî kalacağı bir Cehennemdir. Allah ona kızmış olur, ona lanet eder (rahmetinden mahrum
bırakır) ve onun için büyük bir azap hazırlar.
94- Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman, işin durumunu iyi inceleyin.
Size barış elini uzatana, dünya hayatının malını isteyerek “sen mümin değilsin” demeyin.
(Bilin ki,) Allah katında çok ganimetler vardır. Siz de daha önce böyle idiniz. Allah size ikram
etti (sizi tam Müslüman yaptı.) Artık iyice inceleyin ve bilin ki; Allah sizin yaptıklarınızdan
çok iyi haberdardır.
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95, 96- Özürlü olmayan müminlerin evde oturanları ile, malları ve canlarıyla Allah yolunda
savaşanlar bir olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla savaşanları, savaştan geri kalanlardan
üstün kılmıştır. Hepsine de Allah, güzel olan Cenneti vadetmiştir. Ve Allah mücahidleri, oturanlardan, mükâfat büyüklüğü yönünden, derece yüksekliği yönünden, bağışlama ve rahmet
yönünden üstün kılmıştır. Şüphesiz Allah, Gafur ve Rahimdir.
97- Kendi nefislerine zulmedici olarak yakalanıp melekler tarafından canları alınanlara,
melekler: “Durumunuz ne idi?” dediler. Onlar: “Biz yeryüzünde zayıf bırakılanlardandık”
diye cevap verdiler. Melekler: “Allah’ın toprakları geniş değil miydi ki, hicret edeydiniz?”
dediler. İşte onların sığınağı Cehennemdir. Orası ne kötü dönüş yeridir.
98- Güç yetiremeyen, yol bulamayan çocuk, kadın ve zayıf erkekler müstesna… (Onlar hicret
etmeye mecbur değiller.)
99- Allah’ın onları affetmesi umulur. Çünkü Allah affedici ve bağışlayıcıdır.
100- Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidebileceği çok yer ve bol rızık bulur.
Kim, Allah ve elçisine doğru hicret edip evinden çıkar ve yolda ölüm onu yakalarsa, artık
onun mükâfatı Allah’a aittir. Çünkü Allah Gafur ve Rahimdir. (Kusurlarını bağışlar, ona rahmet eder.)
101- Yeryüzünde sefere çıktığınızda namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur; eğer kâfirlerin sizi tuzağa düşürmelerinden endişe ederseniz… Muhakkak o kâfirler, sizin öldürücü
düşmanlarınızdır.
102- Eğer seferde sen onların içinde olup onlara namaz kıldırırsan, onlardan bir grup seninle
beraber namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar namazlarını kıldıklarında
arkanıza geçsinler, namaz kılmayan öbür grup gelip seninle namazlarını (kısaltmış olarak)
kılsınlar, korunmalıklarını ve silahlarını yanlarına alsınlar. Kâfirler arzuladılar ki, siz silah ve
eşyalarınızdan gafil kalıp da birden üzerinize saldırsınlar. Yağmurdan dolayı bir sıkıntınız
varsa veya hasta olsanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Fakat savunmanızı
elden bırakmayın. Muhakkak Allah, o kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
103- Namazı bitirdiğiniz zaman, ayakta, oturarak ve yatarak (her halükarda) Allah’ı zikredin.
Eğer tam güven içinde iseniz, namazı tam kılın. Çünkü namaz, müminler üzerine vakitli bir
farz olarak yazılmıştır.
104- O (kâfir) toplumu yakalamak için gevşeklik göstermeyin. Eğer bir acı çekiyorsanız,
şüphesiz onlar da sizin kadar acı çekiyorlar. Üstelik onların hiç ümit etmediği şeyleri siz Allah’tan umut ediyorsunuz. Muhakkak Allah çok ilim ve hikmet sahibidir.
105- Biz sana kitabı hak ile gönderdik ki, Allah’ın sana gösterdiği anlayışla insanlar arasında
hükmedesin. Sakın hainlerin dava vekili olma.
106- Ve Allah’tan mağfiret dile. Muhakkak Allah Gafur ve Rahimdir.
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107- Ve kendi nefislerine zulmedenleri savunma. Çünkü Allah, devamlı hainlik yapan ve çok
günah işleyenleri sevmez.
108- Allah’ın razı olmadığı o kurdukları laf ve planları insanlardan gizliyorlar da Allah’tan
gizlemiyorlar. Hâlbuki Allah her an onlarla beraberdir. Ve Allah onların her yaptığını kuşatmıştır. (Onlar O’nun memleketinden dışarı çıkamazlar.)
109- İşte sizler, dünya hayatında onları savundunuz. Kıyamet günü kim Allah’a karşı onları
savunacaktır. Veya kim onları koruyacaktır.
110- Kim bir kötülük yaparsa veya kendine zulmederse, sonra Allah’tan bağışlanmak dilerse,
Allah’ı Gafur ve Rahim olarak bulacaktır.
111- Kim bir günah kazanırsa, onu kendi nefsine kazanmıştır. Muhakkak Allah, Alîm ve
Hakîmdir. (Her şeyi hakkıyla bilir ve çok iyi değerlendirir.)
112- Kim de bir hata veya günah işlese, sonra onu bir suçsuzun üzerine atsa, o büyük bir iftira
etmiş, helak edici bir günah işlemiş demektir.
113- Eğer Allah’ın sana olan fazl ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir tayfa senin sapmana
çalışacaklardı. Fakat onlar ancak kendilerini saptırıyorlar. Ve onlar sana bir zarar veremezler.
Çünkü Allah, sana kitap ve hikmeti (yasa ve ilmi) indirdi ve bilmediğin nice şeyleri de öğretti.
(*) Muhakkak Allah’ın sana olan ihsanı çok büyüktür.
(*) Hikmet ve kitap dışında Peygamber’e verilen bilgi, gaybi haberlerdir. Allah’ın bildirmesi
olmadan, insan kendi kendine onları öğrenemez.
114- Yardım ve sadakaya yardımcı olmayan ya da iyilik ve insanları barıştırmak için olmayan
gizli konuşmaların çoğunda hayır yoktur. Kim, Allah’ın rızasını isteyerek (gizli veya açık
olarak) bu işleri yaparsa, (ahirette) ona büyük bir ücret vereceğiz.
115- Kim, doğru yol ona açıklandıktan sonra Peygamber’e karşı gelip Müminlerin yolundan
başka bir yol tutarsa; onu gittiğine bırakırız ve Cehenneme dayatırız. Orası varılacak ne kötü
bir yerdir.
116- Allah kendisine eş koşulmasını affetmez. Bundan başka her şeyi fakat istediği kişi için
affeder. Kim, Allah’a eş koşarsa, muhakkak haktan tamamen sapmış ve yalnızlığa düşmüş
demektir.
117- Onlar Allah’ın dışında ancak dişilere taparlar ve onlara yalvarırlar. Ve onlar ancak azgın
şeytana dua ederler.
118- Allah o şeytanı rahmetinden mahrum etti. O: “Ben senin kullarından belli bir kesimi alacağım (bozacağım.)
119- Ve onları saptıracağım, onları kuruntulu arzulara boğacağım, onlara emredeceğim, hay#70

vanların kulaklarını kesecekler. Onlara emredeceğim, Allah’ın yaratma kanunlarını değiştirecekler.(*)” dedi. Artık kim, Allah’ın yerine şeytanı dost tutarsa, o çok büyük bir zarara
uğramış demektir.
(*) Deve beş kere hamile kalıp beşincisinde erkek yavru doğurunca, Araplar o devenin kulağını kesip onu kutsal sayarak kendilerine haram sayarlardı ve onu emekliye ayırırlardı.
İlkel bir tabiatperestlik örneği. Bu çağda dahi en kutsal şey, tabiattır. Güya bilimsel verilere
dayanan tabiatperestlik ve beden teşhirciliğiyle o zamanın Araplarının tabiatperestliği
arasında pek fark yoktur.
İnsanlar şimdi de öze ve ruha değil de cesetlere âşık oluyorlar. Bazı serserilerin sevgisini
çekebilmek için, Allah’ın yaratılış kanunlarını değiştirip kadınlaşıyorlar. Kendilerine âşık buluyorlar.
120, 121- Şeytan onlara devamlı vaadediyor. Onlara arzular sunuyor. Fakat şeytan aldatmaktan başka bir şey vaadetmez. İşte böylelerin sığınağı Cehennemdir. Ve oradan bir kaçamak da
bulamayacaklardır.
122- İman edip salih ameller yapanlar ise, Biz onları altlarında nehirler akan Cennetlere sokacağız. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Bu, Allah’ın hak olan va’didir. Allah’tan daha doğru
sözlü kim olabilir?
123- Ne sizin ne de ehl-i kitabın kuruntu ve arzularınızla olmaz. (Kuruntularla kurtulacağınızı
sanmayın.) Kim bir kötülük yaparsa, onunla cezalandırılacaktır. Ve o, Allah’tan başka ne bir
dost ne de bir yardımcı bulamayacaktır.
124- Erkek olsun kadın olsun, kim imanlı olarak yararlı işler yaparsa işte onlar Cennete gireceklerdir. Ve kıl payı kadar hakları yenilmeyecektir.
125- Güzel işler yaparak özünü Allah’a teslim eden, İbrahim’in doğru olan dinine tabi olandan daha iyi ve güzel dindar kim olabilir? (Çünkü Allah, İbrahim’i kendine dost edinmiştir.)
126- Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır. Muhakkak Allah her şeyi kuşatmıştır.
127- Kadınlar(ın yetimleri) hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah onlar hakkında
size şöyle fetva veriyor: Yetim erkek çocuklar ve hak ettikleri mehir ve miraslarını vermek
istemeden nikâhlamak istediğiniz yetim kızlar hakkında olan Allah’ın hükmü ve yetimlere
adaletle davranmanız gerekliliği hükmü kitapta size okunuyor.(*) Bu yasalara ilaveten yapacağınız bir iyilik olursa, şüphesiz Allah onu bilir.
(*) Nisa suresi 2-7 ayetleri bu konudaki bütün hükümleri beyan etmiştir.
128- Eğer bir kadın, kocasının azgınlığından veya kendisini terk etmesinden korkarsa, barışa
başvurmalarında onlara bir günah yoktur. Barış, (kavga ve geçimsizlikten daha) hayırlıdır. Nefisler bencillik ile yoğrulmuşlardır. (Onun için barışmak yerine, her bir taraf kendine çekmek
ister.) Hâlbuki iyilik yapıp sakınırsanız, muhakkak Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
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129- Özel itina da gösterseniz, hanımlar arasında (sevgi yönünden) adaleti sağlayamazsınız.
Artık, bir tarafa hepten meyledip öbür tarafı askıda bırakmayın. (Böyle bir durumda) barışıp
kötü muameleden sakınırsanız, muhakkak Allah Gafur ve Rahimdir.
130- Eğer ayrılırlarsa, Allah her iki tarafı da imkânlarıyla zengin eder. Muhakkak Allah’ın
imkânları bol ve hikmeti sonsuzdur. (Bazen ayrılmada dahi hikmet ve yarar vardır.)
131- Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır. Andolsun! Sizden önceki kitap verilenlere ve
size tavsiye ettik; Allah’ın yasalarına uymamaktan sakının. Eğer kâfirlik, kabulsüzlük gösterirseniz, bilin ki göklerin ve yerin malikiyeti Allah’ındır. Ve Allah son derece zengin ve
övgüye layık olandır.
[Bugün hem ehl-i kitap dünyası hem de İslam âlemi, zenginlik ve itibar için, Kur’an, İncil ve
Tevrat ile amel etmeyi bırakmışlar.]
132- Evet, göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır. Ve koruyucu olarak Allah yeter.
133- Eğer isterse, sizi giderip yeni toplumlar yaratır. Şüphesiz Allah’ın buna gücü yeter.
134- Kim dünya mükâfatını istiyorsa, bilsin ki dünya ve ahiretin mükâfatı, Allah katındadır.
(Ebediyetle mümkündür.) Ve şüphesiz Allah çok iyi işiten ve çok iyi görendir.
135- Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutanlar olun. Kendiniz, ana babanız, akrabalarınız
aleyhinde de olsa Allah için şahitler olun. Eğer sanık, zengin veya fakir ise, Allah onlara sizden daha yakındır. Artık adaletten cayıp istek ve arzunuza uymayın. Eğer şahitlikte dil büküp
veya şahitlik etmezseniz, (bilin ki) Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
136- Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamberine ve ona indirdiği kitaba ve ondan önceki indirdiği kitaplara gereği gibi inanın. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret
gününü inkâr ederse, o (haktan) çok uzak bir sapıklığa düşmüştür.
137- İman edenler, sonra kâfir olanlar, sonra yine iman edip kâfir olanlar, sonra küfürde ileri
gidenleri Allah affedecek ve onlara doğru yolu gösterecek değildir.
138- Münafıklara müjde ver ki; muhakkak onlara elim bir azap vardır.
139- Öyle münafıklardır ki; Müslümanlar yerine kâfirleri dost ediniyorlar. Onlar, o kâfirlerde
izzet ve şeref mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet, Allah’ındır
[Siz ey Müslümanlar! Sakın bunlarla oturmayın.]
140- Çünkü Allah kitapta indirmiştir ki; Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay
edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir konuya dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Eğer
oturursanız siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak Allah, bütün münafıkları ve kâfirleri Cehennemde toplayacaktır.
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141- Öyle münafıklardır ki, sizi hep gözetiyorlar. Allah’tan bir fütuhat olursa, “Biz sizinle beraber değil miydik” derler. Eğer kâfirlere bir pay düşerse; “Biz, sizi kollayıp Müslümanlara
karşı savunmadık mı?” derler. Fakat kıyamet günü Allah, sizi birbirinizden ayıracaktır (hükmünü verecektir.) Ve Müslümanlara karşı kâfirlere bir yol ve imkân vermeyecektir.
142, 143- Şüphesiz münafıklar, (zanlarınca) Allah’ı aldatmaya çalışıyorlar. Hâlbuki Allah,
onları (bu yaptıklarından dolayı) aldatır. Namaza kalktıkları zaman, üşene üşene kalkarlar.
İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah’ı çok az anarlar. İman ile küfür arasında yalpalıyorlar. Ne
Müslümanlara bağlanırlar ne kâfirlere. Artık Allah’ın saptırdıklarına sen bir yol bulamazsın.
144- Ey iman edenler, sakın müminlerin dışında kâfirleri dost edinmeyin. Allah’a aleyhinizde
olacak açık bir delil mi vermek istiyorsunuz?
145- Şüphesiz o münafıklar, ateşin en alt katındadırlar. Ve sen onlara bir yardımcı da bulamazsın.
146- Tevbe edip ıslah-ı hal edenler, Allah’a bağlanıp dinlerini O’na halis kılanlar müstesna…
Onlar müminlerle beraberdir (ve onlardandır.) Allah ilerde müminlere büyük bir mükâfat
verecektir.
147- Şükredip inanırsanız, Allah size azap vermekle ne yapacaktır? Allah her şeye karşılık
veren, her şeyi çok iyi bilendir.
148- Allah kendisine haksızlık edilen kişi dışında (hiç kimseden) aşikârca kötü söz söylenmesini sevmez. Muhakkak Allah, (mazlumun ahını) işiten, (her şeyi hakkıyla) bilendir.
149- Bir iyiliği açığa vurursanız veya onu gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz, (bilin
ki) Allah da affedicidir (ve affetmeye) gücü yetendir.
150, 151- Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden
ayırmak isteyenler, “bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız” diyenler, iman ile küfür
arasında bir yol tutmak isteyenler, işte onlar, gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Ve o kâfirler için
alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.
[Çağımızdaki siyasilerin çoğu; bu ayetin örneğidirler. Allah’a iman ile dinleri birbirinden
ayırırlar. İşlerine gelen kısmına inanırlar, gelmeyen kısmına ise inanmazlar.]
152- Allah’a ve peygamberlerine inananlar ve (Yahudilerle Hıristiyanlar gibi) peygamberler
arasında ayırım yapmayanlar, işte onlara Allah mükâfatlarını verecektir, (günahlarını da
bağışlayacaktır.) Çünkü Allah Gafur ve Rahimdir.
153- Ehl-i kitap senden istiyorlar ki, onların üzerine gökten bir kitap indiresin. Şüphesiz onlar,
Musa’dan daha büyüğünü istediler. Ona: “Allah’ı bize açıkça göster” dediler. Onun üzerine,
zalimliklerinden dolayı, yıldırım onları yakaladı. Sonra onlara açık deliller geldiği halde,
buzağıyı put edindiler. Bunu da affettik ve Musa’ya açık güçlü bir yetki verdik.
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154- Onlardan söz almak için Tur dağını onların üstünde yükselttik. “(Şehir) kapısına secde
ederek girin” dedik. “Cumartesi yasağında sınırları aşmayın” dedik. Ve onlardan ağır bir söz
aldık.
155- Antlaşmalarını bozmalarından, Allah’ın ayetlerini inkâr etmelerinden, haksız yere
peygamberleri öldürmelerinden, “kalplerimiz kılıflıdır” demelerinden dolayı (onlar belalara
müstahak oldular.) Hayır, (kalpleri) kılıflı değil, belki inkârlarından dolayı, Allah onların kalplerini kapatmıştır. Artık çok az inanırlar.
156- Kâfirliklerinden ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından,
157- Ve “Allah’ın elçisi Meryemoğlu İsa’yı öldürdük” demelerinden (böyle belaları hak ettiler.) Hâlbuki onlar, gerçekten onu öldürmediler onu asmadılar da. Yalnızca (öldürme ve asmanın) benzeri onlara gösterildi. Onda ihtilaf edenler de şüphe içindedirler. Onun hakkında
zandan başka bir bilgileri yoktur. Onu gerçekten öldürmediler.
158- Hayır, onu gerçekten öldürmediler. Sadece Allah onu yanına aldı. Şüphesiz Allah, Aziz
ve Hakîmdir (istediğine güç getirir ve her şeyi yerli yerinde yapar.)
159- Ehl-i kitaptan hiçbiri yoktur ki, onun (gerçek) ölümünden önce ona inanmış olmasın.
Kıyamet günü de o, onlara karşı şahit olacaktır.
160, 161- O Yahudilerden gelen bir zulüm sebebiyle kendilerine helal olan nice temiz şeyleri
onlara haram kıldık. Çoğu zaman Allah yolundan sapmaları, yasaklandığı halde faiz almaları
ve haksız yere insanların mallarını yemeleri sebebiyle (böyle yaptık.) Ve onlardan kâfir olanlar için elem verici bir azap hazırladık.
162- Fakat onlardan, ilimde kök salmış olanlar ve dindar olanlar, hem sana inen hem senden
önce inen vahiylere inanırlar. Onlar, namazı kılar, zekâtı verir, Allah’a ve ahirete gerçekten
inanırlar. İşte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz.
163- Biz Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik.
İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına, İsa, Eyyüb, Yunus, Harun ve Süleyman’a da
vahyettik. Ve Davud’a Zebur’u verdik.(*)
(*) Özellikle Davud’un ayrı olarak zikredilmesi, onun öbürlerinden ayrı bir özelliğe sahip
oluşundandır. Çünkü o, hem peygamberdi hem de devlet başkanıydı.
164- Daha önce sana anlattığımız nice peygamberlere daha vahyettik. Sana anlatmadığımız
peygamberlere de vahyettik. Ve Allah vasıtasız olarak Musa ile konuştu.
165- Bunları uyarıcı ve korkutucu olarak gönderdik. Ki peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı dava hakları olmasın. Muhakkak Allah, Aziz ve Hakîmdir. (Güçlüdür ve her şeyi
yerli yerinde yapar.)
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166- Fakat (bilhassa) Allah, sana indirdiğine, indirdiği şeyi bilerek indirdiğine şahitlik ediyor,
melekler de şahitlik ediyor. Ve şahit olarak Allah yeter.
[Evet, bütün peygamberler, meleklerin varlığı, Allah’ın hakkaniyeti, Hz. Muhammed’in
peygamberliğine birer şahit oldukları gibi, o da onlar için mucizeli, ilmî bir hüccet ve
delildir.]
167- O kâfir olanlar, Allah yolunu engelleyenler, hiç şüphesiz (haktan) çok uzak bir sapıklık
içine düşmüşlerdir.
168- O kâfir olup zulmedenleri, Allah bağışlayacak değildir, onlara yol gösterecek de değildir.
169- Yalnızca onlara içinde ebedî kalacakları Cehennem yolunu gösterir. Ve bu da Allah için
çok kolaydır..
170- Ey insanlar! Muhakkak Peygamber, Rabbinizden hak haberle geldi. Kendi yararınız için
ona inanın. Eğer (başka bir gaye için) inkâr ederseniz, bilin ki göklerdeki ve yerdeki her şey
Allah’ındır. Ve Allah, sınırsız ilim ve hikmet sahibidir.
171- Ey Ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin. Gerçek olmayan şeyleri Allah’a iftira ederek
söylemeyin. Meryemoğlu İsa, ancak Allah’ın elçisi, Meryeme ilka ettiği kelimesi, O’ndan bir
ruhtur. Artık Allah’a ve elçilerine inanın. Ve üç Allah demeyin. Yararınıza olarak bu işten
vazgeçin. Allah ancak tek bir tanedir. O, kendi evladı olmasından çok yücedir. Göklerdeki ve
yerdeki her şey O’nundur. Her şeyin koruyucusu ve sahibi olarak Allah yeter.
172- Ne Mesih (olan İsa,) ne de mukarreb melekler, Allah’a kul olmaktan kaçınmayacaklardır.
Kim Allah’ın kulluğundan kaçarsa ve kibirlenirse, Allah onların hepsini (mahşerde) toplayacaktır.
173- İman edip uygun işler yapanlar ise, Allah onlara ücretlerini tam olarak verecektir ve fazlından fazlasını da verecektir. İbadetten kaçınıp kibirlenenlere ise, elem verici bir azap verecektir. Kendileri için, Allah’a karşı ne bir sahip ne de bir yardımcı bulamayacaklardır.
174- Ey insanlar! Artık Rabbinizden size kuvvetli bir delil ve burhan gelmiştir. Ve apaçık
(kuvvetli) bir nuru size indirdik.
175- Allah’a iman edip o nur ile tutunanlar(korunanlar)ı Allah kendinden bir rahmet ve lütuf
içine koyacaktır. Ve kendi tarafına onlar için doğru bir yol gösterecektir.
176- Senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah, evladı, erkek kardeşi ve babası olmayan kişi hakkında

hükmünü şöyle açıklıyor: Bir adam ölür de çocuğu olmayıp bir kızkardeşi varsa, mirasın yarısı onundur. Eğer bu durumda ölen kişi kızkardeş ise, erkek kardeşi ona tam olarak varis olur. Eğer
kızkardeşler iki tane ise, mirasın üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekler ve kızlar olarak varis olsalar, bir
erkeğe iki kadının payı vardır. Allah size hükümlerini açıklıyor ki sapmayasınız. Çünkü Allah, her şeyi
en iyi bilendir.
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5- Mâide Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 120 ayettir.
Maide, sofra manasına gelir. 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan
bahsedildiğinden sureye bu ad verilmiştir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Ey iman edenler! (Helal ve haramlar konusunda Allah’la yaptığınız) antlaşmaları yerine
getirin. İhramlı iken avcılığı helal etmemek şartıyla, size (haram oldukları) okunacak olanlar
müstesna, bütün uysal hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah, istediği hükmü verir.
2- Ey iman edenler! Hac ibadetlerine, yasak aylara, kurbanlara, gerdanlıklara, Rablerinden
lütuf ve rıza isteyen Kâbe ziyaretçilerine saygısızlık ederek ortamı bozmayın. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-ül Haram’dan çevirdiler diye bir topluma kızmanız, sizi saldırıya geçirip suç işletmesin. İyilik ve öz korunma (takva) üzerine yardımlaşın.
Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan sakının. Muhakkak Allah’ın ağır azabı çok serttir.
3- Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının ismiyle kesilen (ve verilen yiyecek,) boğularak
ölen, dövülerek ölen, dağdan düşerek ölen, dövüşerek ölen, canavarın ısırdığı –ölmeden,
yetişip keserseniz o hariç- putlara kesilen ve kumar oyunu ile dağıtılan (et)(*) size haram
kılındı. Bunlar fasıklıktır. (İlahî hijyenik ve sosyal yasalara aykırılıktır.)
İşte bugün, o kâfirler dininizi mağlup etmekten ümitlerini kestiler. Sakın onlardan korkmayın,
yalnızca Ben’den korkun. İşte bugün dininizi size tamamladım, üzerinize olan nimetimi
tamamladım. Ve din olarak İslam’ı sizden kabul ettim. Kim günaha meylederek değil de açlık
içinde olup (bunlardan bir şey) yemeye mecbur kalırsa, (bilsin ki) Allah Gafur ve Rahimdir
(bağışlar.)
(*) “Fal okları ile kısmet aramanız” şeklinde meal verilmişse de, burada konu yiyeceklerin
helal ve haramlığı olduğundan, “fal oklarıyla dağıtılan et ve yiyecek” şeklinde tercüme ettik.
(Bkn: Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri)
4- Sana neyin kendileri için helal kılındığını soruyorlar. De ki: Hoş olan her şey ve Allah’ın
size öğrettiğinden öğreterek alıştırdığınız avcı hayvanların avı size helal kılındı. Artık o hayvanların tuttuklarından yiyin. Üstünde Allah’ın ismini anın. Allah’tan sakının ve bilin ki Allah’ın hesabı çok seridir.
5- İşte bugün hoş ve güzel olan her şey size helal kılındı. Kitap verilenlerin yemeği de size
helaldir. Sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Müslüman hür kadınlar ile sizden önce kitap verilenlerden hür kadınlar da, mehirlerini vererek, namuslu olmanız, zina etmemeniz ve gizli
dost tutmamanız şartıyla size helal kılındı. Kim dindarlığı kabul etmezse, onun bütün yaptıkları boşa gider. Ve o, ahirette asıl zarar edenlerdendir.
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6- Ey iman edenler! Namaz için kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi
yıkayın, başlarınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın (veya meshedin.)
Eğer cenabet iseniz, temizlenin (yıkanın.) Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten
gelir(*) veya kadınlara dokunmuşsanız ve su bulamazsanız temiz bir toprağa yönelin, onunla
yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Allah sizi zora sokmak istemiyor. Yalnızca sizi temizlemek,
size olan nimetini tamamlamak istiyor ki şükredesiniz.
(*) Herkes kendi başına tuvalete girdiği için, çoğul ifadesi içinde tekil olarak zikredilmiştir.
7- Allah’ın size ikram ettiği hidayet ve İslam nimetini ve “işittik itaat ettik” dediğiniz zaman
(Akabe’de) sizi sağlamca bağladığı o antlaşmasını hatırlayın. Artık Allah’tan sakının ve bilin
ki Allah sinelere sahip her canlıyı çok iyi bilendir.
8- Ey iman edenler! Allah için adaletle şahitlik yapın. Başka bir topluma kızmanız, sizin
adalet göstermemenize sebep olmasın. Adil davranın; bu sizin korunmanız için daha uygundur. Allah’ın (azabından) sakının ve (bilin ki) Allah sizin yaptığınızdan haberdardır.
9- Allah, iman edip uygun ve yararlı işler yapanlara vaadetti (ki) onlar için bağışlanmak ve
büyük bir mükâfat vardır.
10- İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar Cehennemin asıl sahipleridir (ondan
ayrılamazlar.)
11- Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın ki, bir toplum size saldırmaya yeltenirken, Allah onların ellerini sizden çekti. Allah’(ın azabın)dan sakının. Ve imanlı olanlar
yalnızca Allah’a tevekkül etsinler.
12- Andolsun ki, Allah İsrailoğullarından söz aldı: -Biz onlardan on iki başkan seçmiştik- Allah onlara dedi ki: “Ben sizinle beraberim. Eğer namaz kılar, zekât verir, elçilerime inanır, onlara destek olursanız, Allah için güzel bir şekilde borç verirseniz, sizin günahlarınızı sizden
sileceğiz ve sizi altlarında nehirler akan Cennetlere koyacağız. Artık bu sözleşmeden sonra
kim küfe girerse, o doğru yoldan tamamıyla sapmış demektir.
13- Andlaşmalarını bozduklarından dolayı, onları rahmetimizden mahrum bıraktık, kalplerini
katılaştırdık. Kelimeleri yersiz bir şekilde yorumluyorlar. Kendilerine öğüt olarak verilenden
nasiplenmeyi unuttular. Çok azı hariç, çoğunu çoğu zaman hain olarak bulursun. Artık vazgeç,
aldırma. Çünkü Allah, iyilik yapanları sever.
14- “Biz Hıristiyan’ız” diyenlerden de söz aldık. Fakat öğüt aldıkları şeyden nasiplenmeyi
unuttular. Biz de kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kindarlık döküverdik. Allah onların
ustaca yaptıklarını(*) ilerde onlara haber verecektir.
(*) Ayetteki “yasneun” kelimesi Hıristiyanlık dünyasında sanayinin gelişeceğine ve bu sanayileri onların başına bir felaket getireceğine işaret eder.
15- Ey ehl-i kitap! Kesin olarak elçimiz size gelmiştir. Sizin kitaptan gizlediğinizin çoğunu
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size açıklıyor. Çoğundan da vazgeçiyor. Şüphesiz Allah’tan size bir nur ve apaçık bir kitap
gelmiştir.
16- Allah o nur ile rızasına tabi olanları selamet yollarına iletir. Ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkartır ve doğru yolu (İslam dininin gerçeğini) onlara gösterir.
17- “Allah, Meryemoğlu Mesih’tir” diyenler, muhakkak kâfir olmuşlardır. De ki: Allah,
Meryemoğlu İsa’yı, anasını ve yeryüzündeki herkesi helak etmek istese, ona karşı kim
gelebilir? Hâlbuki yerin, göklerin ve arasındakilerin mülkiyet ve hâkimiyeti Allah’ındır. O,
istediği şeyi yaratır. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.
18- Yahudi ve Hıristiyanlar: “Biz Allah’ın çocukları ve sevgilileriyiz” dediler. De ki: “Madem
öyledir, neden günahlarınızdan dolayı sizi azaplandırıyor? Siz ancak Allah’ın yarattıklarından
bir beşersiniz. Allah istediğini affeder, istediğini azaplandırır. Çünkü göklerin ve yerin ve
aradakilerin (hayatın) mülkiyeti Allah’ındır. Ve her şey en sonunda O’na dönecektir.
19- Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin arasının kesildiği bir dönemde, kesin olarak elçimiz size
geldi, (ayetlerimizi) size açıklıyor ki, demeyesiniz: “Bize uyarıcı ve müjdeleyici gelmedi.”
İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Muhakkak Allah, her şeye gücü yetendir.
20- Hatırlayın ki, Musa kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim! Allah’ın size olan nimetini
hatırlayın. Çünkü sizden peygamberler kıldı ve sizi hükümdar yaptı. Ve insanlardan hiç kimseye vermediği şeyleri size verdi.”
21- “Ey kavmim! Allah’ın size yazdığı kutsal topraklara girin, geri geri dönmeyin. Dönerseniz
zarara uğramışlardan olursunuz.”
22- Onlar dediler ki: “Ey Musa! Şüphesiz o topraklarda zorba bir toplum vardır. Onlar oradan
çıkmadıkça, biz asla oraya girmeyiz. Eğer çıkarlarsa, biz muhakkak oraya gireriz.”
23- Allah’ın kendilerine nimet verdiği, (Allah’tan) korkanlardan iki adam dediler ki: “(Ey
arkadaşlar!) Düşman üzerine kapıdan girin. Eğer girerseniz, muhakkak siz üstün gelirsiniz.
Eğer inanmışsanız, yalnızca Allah’a tevekkül edin.”
24- Onlar “Ey Musa! Onlar orada oldukları müddetçe, biz asla oraya girmeyeceğiz. Sen ve
Rabbin gidin onlarla savaşın; biz burada oturacağız” dedir.
25- Musa: “Ey Rabbim! Ben yalnızca kendime ve kardeşime sahip olabilirim. Bizim ve
yoldan çıkmış o isyankâr toplumun arasını ayır” dedi.
26- (Allah): “Muhakkak onlar, kırk sene o topraklarda mahrum kalacaklardır. Yeryüzünde
şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Artık sen, Allah’ın emrine karşı gelen o topluma üzülme!” dedi.
27- Onlara iki âdemoğlunun (insanoğlunun) kıssasını gerçek bir şekilde anlat. Bir vakit, her
biri bir kurban sundu. Birisinden kabul edilirken öbüründen kabul edilmedi. Kurbanı kabul
edilmeyen, kurban edilene: “Seni öldüreceğim” dedi. O ise: “Allah ancak, kendini koruyan#78

lardan kabul eder.”
28- “Eğer beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak
değilim. Ben hiç şüphesiz insanların sahibi olan Allah’tan korkarım.”
29- “Ben istiyorum ki; hem günahlarımı hem günahlarını yüklenip Cehennem ehlinden olasın.
Çünkü zalimlerin cezası ancak budur” dedi.
30- Bu konuşmanın akabinde, onun nefsi, kardeşini öldürmeyi ona hoş gösterdi. O da
kardeşini öldürüp zararlı çıkanlardan oldu.
31- Bunun üzerine Allah, yeri deşen bir karga gönderdi ki; ona kardeşinin ceset ve avretini
örtmeyi göstersin. O ise: “Yazıklar olsun bana, ben bu karga gibi olup da kardeşimi gömmekten aciz miyim?” dedi. Ve pişman olanlardan oldu.(*)
(*) Bu kıssa, insan nev’inin iki türü olan iyilerle kötülerin halini sembolize ediyor. Kavga
konusu, kadındır. Her insan kendi emeğinden, kadın için bir kurban sunuyor. Hayvancılar
hayvan, ziraatçılar başak adıyor.
Demek yerleşik düzene geçenler, hayvancılıkla geçinen göçebelere üstün gelerek onları
öldürmüş, onlara zulmetmişler. İlk nesiller, ölülerini nasıl gömeceklerini bilmezken Allah hayvanların diliyle onlara bilgi vermiştir.
32- İşte bundan dolayı (göçebe bir millet olan) İsrailoğullarına buyurduk ki: “Kim, insan
öldürmemiş ve yeryüzünde bozgunculuk yapmamış bir canı öldürürse, o bütün insanları
öldürmüş demektir. Kim de onu diriltirse, bütün insanları diriltmiş demektir. Şüphesiz elçilerimiz, açık delillerle onlara geldiler. Fakat onların çoğu bu gerçeklerden sonra da yeryüzünde,
azgınlık yapıyorlar. (*)
(*) Yahudi milleti, Habil Kabil kıssasının canlı bir örneğidirler. Göçebelikten yerleşik düzene
geçişleri hiç bitmemiştir. Daima bozgunculuk yapıp dünyada daima savaşı tahrik etmektedirler. Onlar, bir Yahudi için, bütün insanların mahvına razı oluyorlar.
33- Allah ve Resulü ile savaşıp yeryüzünde bozgunculuk yapanların cezası, ancak
öldürülmeleri veya asılmaları veya el ve ayaklarının çapraz kesilmesi (engellenmeleri) veya
yeryüzünde (bulundukları yerden) sürülmeleridir. Bu, onlar için dünyada bir rezilliktir.
Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır.
34- Fakat onları yakalamanızdan evvel tövbe edenler müstesna. Artık bilin ki Allah, Gafur ve
Rahim’dir.
35- Ey iman edenler! Allah’ın azabından sakının. Ve ona doğru bir vesile arayın. (Yani) Allah
yolunda savaşın ki kurtulasınız.
36- Hiç şüphesiz o kâfir olanlar, eğer yeryüzündeki her şey ve bir katı daha onların olsa ve
onu kıyamet günü azabından kurtulmak için fidye verseler, onlardan kabul olmayacaktır. Ve
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onlar için elim bir azap vardır.
37- (O gün) ateşten çıkmak isterler, fakat çıkmaya layık değiller. Ve onlar için devamlı bir
azap vardır.(*)
(*) Ebediyet ve ahiret gününe inanmak, her şeyin temelidir. Eğer toplumda ve fertte bu inanç
yoksa mal ve mülk para etmediği gibi, kişide ruhi ızdıraplar, sıkıntılar, toplumda iç savaşlar,
hırsızlıklar, yağmalar baş gösterir. İman ve huzur olmayınca, herkes “ne koparsam, kardır”
düşüncesiyle maddeye saldırır. İşte İslam’ın el kesme cezası, böyle küfrî bir davranışa verilen
bir cezadır. Yoksa açlığa, zor duruma düşmüşlüğe verilen bir ceza değildir. Nitekim hırsızlıktan söz eden ayetin, ahiret gününden bahseden ayetten sonra gelmesi, bu manaya işarettir.
38- Hırsızlık yapan erkek ve kadının, yaptıklarından dolayı Allah’tan bir azap olarak ellerini
kesin. Şüphesiz Allah, Aziz ve Hakîm’dir.
39- Kim zulmen yaptığı hırsızlıktan sonra tövbe edip ıslah-ı hal yaparsa, muhakkak Allah,
onun tevbesini kabul eder. (Böylelerin eli kesilmez.) Çünkü Allah, Gafur ve Rahim’dir.
40- Bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah’ındır. Allah istediğini azaplandırır,
istediğini affeder. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.
41- Ey Peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip, kalpleri inanmamış olanlardan ve Yahudilerden
küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar yalan (propaganda) için casusluk yapıyorlar: Sana
gelmemiş başka bir toplum için casusluk yapıyorlar. “Kelimeleri, yerlerinden saptırırlar:
“Eğer size böyle bir şey verilirse alın, verilmezse sakının” derler. Kim ki Allah onu şaşırtırsa,
sen Allah’a karşı ona bir şey yapamazsın. İşte (hakettikleri için) Allah, bunların kalplerini
temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada alçaklık vardır. Ve onlar için ahirette de büyük
bir azap vardır.
42- Yalan propaganda için casusluk yaparlar. Bereketsiz mal (olan rüşvet ve faiz) yerler. Eğer
(yargılanmak için) sana gelirlerse, onlara hakem ol veya vazgeç. Onlardan vazgeçersen, onlar
sana zarar verecek değiller. Eğer hakemlik yaparsan, adaletle hüküm ver. Şüphesiz Allah,
adaletle hüküm verenleri sever.
43- Seni nasıl hakem seçerler. Hâlbuki Tevrat yanlarındadır. İçinde Allah’ın hükmü yazılıdır.
Yine bundan sonra da yüz çeviriyorlar. Bunlar asla inanmış değildir.
44- Şüphesiz Biz, Tevrat’ı indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. İslam olmuş peygamberler,
Yahudi milleti için onunla hüküm verirlerdi. Rabbaniler ve Allah’ın kitabından koruyabildikleri kadarıyla –ki o kitabı tam korumakla yükümlü idiler- Yahudi âlimleri de onunla hüküm
verirlerdi. (O kitapta demiştik ki: Ey hâkimler!) Sakın insanlardan korkmayın, yalnızca Ben’den korkun ve ayetlerimizi ucuz bir fiyata satmayın. (Ve bilin ki) kim, Allah’ın indirdikleriyle
hüküm vermezse (onlara inanmazsa) işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.
45- Ve Tevrat’ta Yahudiler üzerine yazdık ki; cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak,
dişe diş ve yaralamalarda kısas vardır. Kim hakkını bağışlarsa, o onun günahları için bir ke#80

farettir. Artık kim, Allah’ın indirdikleriyle hüküm vermezse (uygulatmazsa) onlar zalimlerin
ta kendileridir.
46- Peşlerinden Meryemoğlu İsa’yı elindeki Tevrat’ı tasdik edici olarak gönderdik. İçinde nur
ve hidayet olan, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak, kendini koruyanlar için öğüt hidayet
verici olan İncil’i ona verdik.
47- Artık İncil ehli, Allah’ın İncil’de indirdikleriyle hükmetsinler, Kim (İncil’deki) o öğütlerle
amel etmez, onun yol göstermesine kulak asmazsa, işte onlar, fasıkların ta kendileridir.(*)
(*) İbn-i Abbas demiştir ki: “Allah’ın hükmüne inanmayanlar kâfir olurlar. İnanıp da uygulatmayan idareciler zalim ve o hüküm ve öğütlere uymayan kişiler de fasık olurlar” İbn-i
Mesud da: Bu ayetler umumidir. Yalnız Yahudilere has değillerdir” demiştir. (Nesefi: 1. S.
285)
48- Ve sana da hak ve hakikat ile dolu, önündeki (semavi) kitapları doğrulayıcı ve koruyucu
olarak Kur’anı (kitabı) indirdik. Artık aralarında Allah’ın indirdikleriyle hükmet. Sana gelen
hak ve hakikatten vazgeçip onların heva ve heveslerine uyma. Sizden her birinize ayrı bir şeriat ve yol tayin etmişiz. Eğer Allah isteseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleri
konusunda sizi denemek için (ayrı ayrı ümmetler kılmıştır.) Artık iyilik ve hayratta yarışın.
Hepiniz Allah’a döneceksiniz. O sizin ihtilaf ettiğiniz konuların (hakikatini) size haber verecektir.
49- Ve onlar arasında Allah’ın indirdikleriyle hükmet. Onların hevalarına uyma ve Allah’ın
sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden kendini koru. Eğer Allah’ın
hükümlerini kabul etmeyip sırt çevirirlerse, bil ki bu, günahlarından dolayı Allah’ın, onlara
musibet vermek istiyor olmasındandır. Şüphesiz insanların çoğu, fasıktırlar. (İlahî yasalara
uymazlar.)
50- Yoksa cahiliyyet (ve vahşet) yasalarını mı istiyorlar. Hâlbuki araştıran bir toplum için kim,
Allah’tan daha güzel hüküm ve yasa koyabilir?
51- Ey iman eden Müslümanlar! (Bu şekilde cahiliyet yaslarını isteyen) Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, o da
onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim olan bir topluma doğru yolu göstermez.
52- Kalplerinde hastalık olanları (münafıkları) görürsün, kâfirlere (Mekke müşriklerine)
yardım etmekte yarışıyorlar. “Başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz” diyorlar. Fakat
yakın bir zamanda Allah fetih nasip eder veya kendi katından (münafıklar ile ilgili) bir emir
verirse, içlerinde gizlediklerinden dolayı pişman olanlardan olurlar.
53- Ve Müminler: “Bunlar mı bütün güçleriyle yemin edip sizinle beraber olduklarını
söyleyenler?” diyecekler. O zaman bu münafıkların bütün hileleri boşa gider ve zararlı çıkanlardan olurlar.
54- Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilsin ki) Allah, kâfirlere karşı sert,
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müminlere karşı yumuşak, Allah’ı seven Allah’ın da onları sevdiği bir toplumu getirecektir.
Onlar Allah yolunda cihad ederler. Ve kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bunlar, Allah’ın
lütuf ve ihsanıdır, istediğine verir. Şüphesiz Allah’ın kudret ve ilmi sonsuzdur.
55- Dost ve sahibiniz, ancak ve ancak, Allah ve Allah elçisi ile; isteyerek, itaat ederek iman
edip namaz kılan ve zekât verenlerdir.
56- Allah’ı, Peygamber’i ve Müminleri dost edinenler (bilsinler ki,) hizbullah (Allah’ın cemaati,) esas galip olacak onlardır.
57- Ey iman edenler! Kâfirlerden ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay
ve oyuncak konusu yapanları dost edinmeyin. Eğer inanmışsanız, Allah’ın (azabından)
sakının.
58- Namaza çağırdığınız zaman, onu oyuncak ve alay konusu yaparlar. Çünkü onlar, akıl etmeyen bir toplumdurlar.
59- De ki: “Ey ehl-i kitap! Siz ancak Allah’a, onun bize indirdiği ile size indirdiğine
inandığımız için, bizden intikam alıyorsunuz. Hâlbuki çoğunuz fasıksınız. (Kendinize inen
Allah’ın emirlerine bile uymuyorsunuz.)
60- De ki: Allah katında (ebedî âlemde) bunlardan, mükâfat yönünden daha da kötüsünü size
haber vereyim mi? Allah’ın lanet ettikleri, kendilerine gazap ettikleri, onlardan maymunlar ve
domuzlar kıldığı kişiler ile azgın idarecilere (veya şeytana) kulluk edenlerdir. Bunların yeri
makamı en kötü olandır ve bunlar yolun doğrusundan tam sapmış olanlardır.
61- Onlar size geldikleri zaman, “inandık” derler. Hâlbuki onlar kâfirlikleriyle içeri girdikleri
gibi o kâfirlikleriyle beraber dışarı çıkıyorlar. Allah onların gizlediklerini çok daha iyi bilir.
62- Onların çoğunu, günahlarda, düşmanlıkta ve haram yemekte yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları ne kötü bir şeydir!
63- Rabbaniler ile hahamlar, onları günah söylemekten ve haram yemekten neden menetmiyorlar? Uyguladıkları bu sanat ne kötü bir şeydir.
64- Yahudiler: Allah’ın eli bağlıdır: (Allah’ın imkânları kıttır) dediler. Elleri bağlansın ve
söylediklerinden dolayı lanet edilsinler. Hayır, Allah’ın iki eli (bütün imkânları) açıktır. İstediğine istediği gibi rızık verir. Fakat senin Rabbinden sana inen bu hakikatler, onların çoğunun
azgınlık ve kâfirliklerini artıracaktır. Kıyamet gününe kadar onların arasına kin ve düşmanlığı
atmışız. Onlar savaş ateşini tutuşturdukça, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Fakat Allah, bozguncuları sevmez (onları muvaffak etmez.)
65- Eğer ehl-i kitap, inanıp kendilerini kötülüklerden korusalardı, onların eski günahlarını
siler, onları nimet cennetlerine sokardık.
66- Eğer onlar, Tevrat, İncil ve Rablerinden kendilerine ineni uygulatsaydı, üstlerinden
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(meyvelerden) ve altlarından (zirai mahsulâttan) bol bol yiyeceklerdi. Onlardan doğru yolu
bulmuş bir toplum var. Fakat çokları da çok kötü işler yapıyorlar.
67- Ey Peygamber! Sen, sana Rabbinden inen vahiyleri tebliğ et. Eğer yapmazsan, Rabbinin
elçiliğini ulaştırmış olmazsın. (Sen hiçbir şeyden korkma.) Allah seni insanlara karşı koruyacaktır. Şüphesiz Allah, kâfir olan o toplumu doğru yola iletmeyecektir.
68- De ki: “Ey kitap ehli! Siz Tevrat, İncil ve Rabbinizden size inen Kur’anla amel etmedikçe,
hiçbir dayanağınız olmaz.” Senin Rabbinden sana inen bu hakikatler, onların çoğunun küfür
ve azgınlıklarını arttıracaktır. Artık sen o kâfir topluma üzülme!
69- Hiç şüphesiz, Müminlerden, Yahudilerden, Sabiilerden, Hıristiyanlardan kim, Allah’a ve
ahiret gününe inansa ve yararlı işler yapsa, ona ne (gelecek) korkusu ne de (geçmişin) üzüntüsü vardır.
70- Andolsun, Biz İsrailoğullarından söz aldık ve onlara elçiler gönderdik. Her elçi, onların
nefislerinin istemediği şeyleri onlara getirdikçe, onlar elçilerden bir kısmını yalanladılar. Bir
kısmını da öldürüyorlardı.
71- (Kendilerine) fitne ve savaş gelmeyeceğini sandılar. Fakat kör oldular, sağır oldular (anlamadılar.) Sonra Allah, onların tevbesini kabul etti. Sonra çokları yine körleşip sağırlaştı.
(İslam’ı anlamadılar.) Hâlbuki Allah, onların yaptıklarını çok iyi görendir.
72- Şüphesiz “Allah, sadece Meryemoğlu Mesih’tir” diyenler kâfirdirler. Hâlbuki Mesih:
“Benim ve sizin sahibiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a eş koşarsa, muhakkak ona
Cenneti haram kılar ve onun sığınağı Cehennemdir. Şüphesiz zalimlerin yardımcıları olmaz.
(Allah onlara yardım etmez) demiş idi.
73- Şüphesiz, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler, kâfir oldular. Hâlbuki tek bir ilahtan başka
ilah yoktur. Eğer onlar, bu dediklerine son vermezlerse, onlardan kâfir olanlara elem verici bir
azap dokunacaktır.
74- Hala, neden Allah’a tevbe etmiyorlar. O’ndan bağışlanmak dilemiyorlar? Hâlbuki Allah
Gafur ve Rahimdir.
75- Meryemoğlu Mesih, ancak (Allah’ın) bir elçisidir. Ondan önce de nice elçiler (peygamberler) gelip geçtiler. Anası da çok samimi, doğru ve dürüst idi. İkisi de yemek yiyorlardı.
(Acıkıyor, muhtaç oluyorlardı. Yani Allah olamazlar.) İşte bak! Biz onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz! Sonra bak, nasıl saptırılıyorlar!
76- De ki: “Allah’tan ayrı olarak, size bir zarar veya menfaat vermeye malik olmayan şeylere
mi kulluk edeceksiniz? Hâlbuki Allah, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.
77- De ki: “Ey ehl-i kitap! Gerçeklere aykırı bir şekilde dininizde aşırılık yapmayın. Sizden
önce gerçekten sapmış ve insanların çoğunu sapıtmış ve yolun ortası olan İslam’dan (ve istikametten) mahrum kalmış olan bir kavmin (Yahudilerin) keyfine uymayın.”
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78- İsrailoğullarından kâfir olanlar, Davud ve Meryemoğlu İsa lisanıyla lanet edildiler. (Onlar
Davud ve İsa’ya tabi olmadıklarından (devlet ve maneviyatı eşit tutmadıklarından dolayı Allah’ın rahmetinden mahrum kalmışlardır.) Çünkü onlar isyankâr ve saldırgan idiler.
(İsyankârlıklarıyla maneviyatı saldırganlıklarıyla da devleti incitiyorlardı.)
79- Yaptıkları iğrenç işleri birbirlerine yasak etmiyorlardı. O yaptıkları ne kötü bir şey idi!
80- (Onlar ehl-i kitap oldukları halde) çoklarının, dinsizleri dost edindiklerini görürsün. Yapıp
ortaya koydukları, ne kötü bir şeydir! Bu Allah’ın gazabını başlarına getirir. Ve onlar ebedî
olarak azapta kalacaklardır.
81- Eğer onlar, Allah’a ve peygamberine (Musa’ya) ve ona inen vahiylere dahi inanmış olsalardı, o kâfirleri dost edinmeyeceklerdi. Fakat onların çoğu fasıktırlar. (Dinlerinden çıkmışlardır.)
82- İnanmış olan Müslümanlara en sert düşman olarak Yahudiler ile dinsizleri (müşrikleri)
göreceksin. Ve Müslümanlara sevgi yönünden en yakınlarını, “Biz Hıristiyan’ız” diyenleri
bulacaksın. Çünkü onlardan (din ve ahireti bilen) âlimler ve rahipler vardır. Ve onlar kibirli
değillerdir.
83- Peygamber’e inen vahileri işittikleri zaman, bildikleri hak ve hakikati (onda da) gördüklerinden, gözlerinin yaşla dolduğunu görürsün. “Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi şahitlerden
yaz.
84- Rabbimizin, iyiler toplumu ile bizi (Cennete) koyacağını umarken, neden Allah’a ve bize
gelen hak ve hakikate inanmayalım?” derler.
85- Bu söylediklerinde dolayı, Allah onlara mükâfat olarak ebedî kalacakları, altlarında nehirler akan Cennetleri verdi. İyi ve güzel davrananların mükâfatı işte böyledir.
86- Kâfir olup ayetlerimizi yalanlayanlar ise, büyük bir ateşin ehlidirler.
87- Ey iman edenler! (Bazı Hıristiyanlar gibi) Allah’ın helal kıldığı güzel şeyleri (kendinize)
haram etmeyin. Fakat aşırı da gitmeyin. Şüphesiz Allah, aşırı gidenleri sevmez.
88- Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden hoş ve helal olarak yiyin. Gerçekten inandığınız o
Allah’(ın azabın)dan sakının.
89- Allah, boş (kasdi olmayan) yeminlerinizden sizi sorumlu tutmaz. Fakat sözleşmeli yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. (Böyle bir yemin bozmanın) keffareti, ailenize yedirdiğinizin
vasatından on miskini yedirmek ve giydirmek veya bir köle azad etmektir. Kim böyle bir
imkân bulamazsa (onun keffareti) üç gün oruç tutmaktır. Yemin edip bozduğunuz zaman,
onun keffareti budur. Fakat (mümkün mertebe) yeminlerinizi koruyun (bozmayın.) İşte Allah
ayetlerini böylece size açıklıyor ki (hak ve hukuka riayetsizlikten kurtulup) şükredesiniz.
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90- Ey iman edenler! Şüphesiz alkol, kumar(la elde edilen mal) putlar(ın önünde kesilen et,)
şans oyunları(yla kazandığınız şeyler) necistir ve şeytanın yaptığı bir iştir. O işten sakının ki
kurtulasınız.
91- Şeytan, ancak içki ve kumar âlemlerinde aranıza düşmanlık ve kızgınlık atarak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan engellemek ister. Siz ey inananlar! Artık (bu pisliğe) son vermeyecek misiniz?
92- Allah’a da, elçisine de itaat edin ve kendinizi koruyun. Eğer sırt çevirirseniz, biliniz ki
elçimizin asıl görevi, yalnızca mesajı güzel bir şekilde iletmektir.
93- İman edip de amel-i salihte bulunanların tattıklarında onlara bir günah yoktur. Sakındıkları takdirde, inanıp ibadet görevlerini yerine getirdikleri takdirde, sonra daha da sakınıp
inandıkları takdirde, sonra daha da sakınıp bütün güzellikleri (ve ibadetleri) yaptıkları
takdirde.. Şüphesiz Allah sakınıp da güzel ameller yapanları sever.
94- Ey iman edenler! Elinizin ve oklarınızın kavuştuğu avdan bir miktarıyla Allah sizi
deneyecektir. Ki kimin, kimse onu görmediği zaman Allah’tan korkup korkmadığı ortaya çıksın. Artık kim, Allah’ın bu yasağından sonra sınırı aşarsa, ona elem verici bir azap olacaktır.
95- Ey iman edenler! İhramda iken avlanmayın. Kim bilerek bir av öldürürse, ona ceza
olarak, sizden adil iki kişinin karar vereceği, öldürdüğüne muadil ve Kâbe’ye ulaşacak şekilde
evcil bir hayvanı kurban etmesi gerekir! Veya miskinleri doyuracak bir şekilde kefaret vermesi gerekir. Veya o kefarete muadil olarak oruç tutması gerekir. Ki yaptığı işin cezasını çeksin.
Allah geçmiş olayları affetmiştir. Kim bu suçu tekrar ederse, Allah ondan intikam alacaktır.
Şüphesiz Allah izzet, kudret ve intikam sahibidir.
96- Sizin ve hacıların faydalanması için, deniz avcılığı helal edildi. Fakat ihramlı olduğunuz
müddetçe kara avcılığı size haram kılındı. Huzurunda haşrolunacağınız Allah’(ın azabın)dan
sakının.
97- Allah, Beyt-ül Haram (saygın ev) olan Kâbeyi insanların kıyamı (dirilişi) için yasallaştırmıştır. Yasak ayları, kurbanı, gerdanlıkları da… Ki Allah’ın göklerdeki ve yerdeki her şeyi
bildiğini, her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir.
98- Bilin ki, Allah’ın cezası şiddetlidir. Ve Allah Gafur ve Rahimdir.
99- Elçiye düşen yalnızca mesajı iletmektir. Allah sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de çok
iyi bilendir. (O mesajların nefsinize hoş gelmediğini bilir.)
100- De ki: “İyi ile kötü eşit olamazlar. Her ne kadar kötünün çokluğu, seni şaşırtsa da.. Artık
ey akıl sahipleri! Allah’ın azabından sakının ki kurtulasınız.
[İyi ve kötü ölçüsü ile, dinin meselelerinin çoğu kendiliğinden anlaşılır. Konular, detay ve şekle girmeden özlerinden belli olur.]
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101- Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek meseleleri sormayın. Kur’an
inerken onları sorarsanız, o meseleler açıklanır da, (hoşunuza gitmez.) Hâlbuki Allah o şeyleri
affetmiştir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve şefkatle muamele edendir.
102- Sizden önce bir kavim (toplum,) o meseleleri sordu, sonra onları inkâr etmeye başladılar.
103- Allah, bahire, sâibe, vasîle ve hâm diye bir şey yasallaştırmamıştır. Fakat o kâfirler, Allah adına yalan uyduruyorlar. Ve onların çokları da akıl etmez.
[Cahiliyye Araplarına göre; deve beş kez doğurur, beşincisi de dişi olursa, kulağı çentilip
serbest bırakılırdı. Bahire adı verilen bu deveye binilmediği gibi, sütü de sağılmazdı. Bir
kimse yakalandığı hastalıktan kurtulursa, devesini putlara adardı. O deve de bahire gibi
binilmez ve sütü sağılmazdı. Ona da sâibe denirdi. Bir koyun hem erkek, hem dişi doğurursa,
“dişi kardeşine kavuştu” denilip dişinin hatırı için erkeği de kesmezlerdi. Buna da vasîle
denirdi. Erkek bir deveden on defa döl alınsa, o devenin sırtı haram sayılır, “sırtını korudu”
denilerek onu sudan ve otlaktan menetmezlerdi. Buna da hâm denirdi.]
104- Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Resulullah’a gelin” denildiğinde, “babalarımızın gittiği
yol bize yeter” derler. Ya babaları bir şey bilmiyorsa veya yanlış yolda iseler…
105- Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Sizler doğru yolda iseniz, sapan kişi size zarar
veremez. Hepiniz Allah’a döneceksiniz. O sizin yaptıklarınızı size haber verecektir.
[İşte, doğru yolda olmanın bir belirtisi doğruluktur:]
106- Ey iman edenler! Ölüm birinize gelip vasiyet ettiği zaman, aranızdaki şahitlik şöyledir:
Kendinizden iki adil kişiyi şahit tutun. Eğer sefere çıkıp, ölüm durumu varsa, başkasından iki
şahit tutun. Eğer şahitlerden şüpheniz olursa, namazdan sonra onları alıkoyarak onlara: “Allah’a andolsun! Sanık akrabamız dahi olsa, biz şahitliğimizi ucuza satmayız, biz Allah için
olan şahitliği gizlemeyiz, böyle bir durumda günahkârlardan oluruz” dedirterek yemin ettirin.
107- Eğer onların (yalancılıkla) günah işlediklerinin farkına varırsanız, hakkı yenilen taraftan
o iki kişinin yerine geçecek daha layık iki kişiyi seçin. “Şahitliğimiz onların şahitliğinden
daha gerçektir, biz hiçbir zaman kimsenin hakkını yemiş değiliz. Böyle bir durumda biz zalimlerden oluruz” diye Allah için and içsinler.
108- Bu, şahitliği gereği gibi yerine getirmek için veya yemin etmelerinden sonra yeminlerinin reddedilmesinden korkmaları için daha uygundur. Allah’tan sakının ve dinleyin. Allah,
fasık olan (yasalara uymayan) bir toplumu doğru yola iletmez.
109- Hatırla o günü ki; Allah, peygamberleri toplar: “Size ne cevap verildi?” diye sorar. Onlar: “Bilmiyoruz. Şüphesiz gaybı bilen Sen’sin!” derler.
110- İşte o gün Allah, Meryemoğlu İsa’ya şöyle der: “Sana ve validene yaptığım nimeti hatırla! Hani seni Ruh-ul Kudüs ile teyid edip insanlarla beşikte ve olgun iken de konuşuyordun.
Sana kitap ve hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğrettim. Sen bir miktar toprak alıp iznimle kuş gibi
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yapardın. Ona üflediğinde Ben’im iznimle kuş olurdu. Yine Ben’im iznimle doğuştan kör
olanı ve alacalıyı iyileştirirdin. Yine Ben’im iznimle ölüleri kabirden çıkarıp diriltirdin. Ve sen
İsrailoğullarına mucizelerle geldiğinde, onların saldırılarını senden alıkoydum. Onlardan kâfir
olanlar (o mucizeler için:) “Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir” dediler.
111- Ve Ben, Havarilere: “Bana ve elçime inanın” diye vahyetmiştim. Onlar: “Biz inandık.
Sen şahit ol ki, biz Müslümanlardanız!” dediler.
112- Hatırla ki; bir vakit Havariler: “Ey İsa! Rabbin, gökten bize bir sofra indirebilir mi?”
dediler. İsa onlara: “Eğer inanmışsanız, Allah’ın azabından sakının!” dedi.
113- Onlar: “Biz istiyoruz ki, o sofradan hem yiyelim, hem kalbimiz mutmain olsun. Hem
bize doğru söylediğini bilelim ve sofra için şahitlerden olalım” dediler.
114- Meryemoğlu İsa, “Ey sahibimiz olan Allah’ım! Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilklerimiz ve sonlarımız için bir bayram olsun ve Sen’den bir mucize olarak kalsın. Bize rızık ver,
rızık verenlerin en iyisi Sen’sin!” dedi.
115- Allah dedi ki: “Ben onu indireceğim. Ondan sonra sizden kim inkâr ederse, ona öyle bir
azap vereceğim ki hiçbir insana o azabı vermiş olmayacağım.
116- Ve hatırla ki, Allah: “Ey Meryemoğlu İsa! Sen mi insanlara dedin, “Allah’ın yanında
beni ve anamı iki ilah edinin!” der. İsa: “Allah’ım! Seni tenzih ederim. Benim hakkım olmayan bir şeyi söylemek, bana yakışmaz. Eğer söylemişsem, muhakkak Sen bilirsin. Sen beni
bilirsin, fakat ben Sen’i bilmem. Şüphesiz Sen bütün gaybleri bilensin.”
117- “Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin” olan emrinden başkasını onlara
söylemedim. Ben onların içinde olduğum müddetçe, onlara şahit idim. Beni yanına aldığında
artık onları gözetleyen Sen oldun.
118- Eğer onlara azap verirsen, onlar Sen’in kullarındır. Eğer affedersen, şüphesiz affetme
gücü ve hikmeti Sen’de vardır.
119- Allah dedi ki: “İşte bugün doğrulukların, doğrulara fayda verdiği bir gündür. Onlar için
ebedî kalacakları, altlarında nehirler akan cennetler vardır. Allah, onlardan razıdır. Onlar da
Allah’tan razıdırlar. İşte en büyük kazanç budur.
120- Bütün göklerin ve yerin içindekilerin mülkiyet ve hâkimiyeti yalnızca Allah’ındır. O her
şeye gücü yetendir.
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6- En’am Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 165 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Bütün hamd (övgü ve sena) gökleri ve yeri şekillendirip yaratan, karanlığı ve aydınlığı var
kılan O Allah’a mahsustur. (Allah kâinatı bu ikilem üzerine yarattı. İnsanları imtihana tabi
tuttu. Varlığının delillerini apaçık olarak onlara gösterdi. Fakat bu imtihan sonucunda) kâfir
olanlar, Rab ve sahiplerinden (Allah’tan) yüz çeviriyorlar.
(Son cümleye; insanlar Rablerine eşler koşuyorlar, şeklinde de meal verilebilir.)
2- O’dur sizi çamurdan şekillendirip yaratan, sonra size bir ecel kılan. Ve asıl belli olan ecel,
O’nun katındadır. Durum böyle olduğu halde siz yine de şüpheleniyorsunuz.
3- O, göklerde ve yerde kendisine ibadet edilen Allah’tır. Sırrınızı ve açığınızı ve ne
kazanacağınızı O bilir.
4- Fakat Rablerinin hangi mucizesi onlara gelirse gelsin, illa onlar ondan yüz çevirirler.
5- Gerçekten hakikat onlara geldiği zaman yalanladılar. Kendisiyle alay ettikleri mesajın
(gerçekleşmesinin) haberleri onlara gelecektir.
6- Görmediler mi? Onlardan önce nice çağları helak ettik. Yeryüzünde size vermediğimiz
imkânları onlara verdik. Üzerlerine gökten bol yağmurlar indirdik, (saraylarının) altından nehirler akıttık. İşte günahlarından dolayı onları helak ettik. Ve onlardan sonra yeni bir çağ inşa
ettik. [Çünkü onlar maddeye daldılar. Maddeye dalanlar ise, binlerce mana ve mucize görseler
de inanmazlar.]
7- Eğer gökten kâğıt içinde yazılı bir kitap indirip ona elleriyle dokunsalardı da (yine inanmayacaklardı ve) o kâfirler; “bu apaçık bir sihirdir” diyeceklerdi.
8- “(Peygamberin) üzerine neden açıkça melek inmiyor?” dediler. Hâlbuki eğer açıkça melek
indirseydik, işleri bitecekti ve onlara asla mühlet verilmeyecekti.
9- Eğer o peygamberi melek yapsaydık yine de onu adam şeklinde yapardık ve onları yine,
düştükleri kuşkuya düşürürdük. (Çünkü bunlar imtihanı kaybetmeyi hak ediyorlar.)
10- Hiç şüphesiz, senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Alay ettikleri hakikat,
peygamberleri küçük gören o kâfirleri sardı.
11- De ki: “Yeryüzünde dolaşın, yalancıların sonunun nasıl olduğuna bakın!”
12- De ki: “Göklerdeki ve yerdeki her şey kimindir?” De ki: “Allah’ındır.” Rahmet etmek, o
Allah’ın en temel özelliğidir. (Bu rahmet neticesi olarak) O, sizi kıyamet günü için toplaya#88

caktır. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat kendilerini zarara sokanlar, asıl onlar inanmayacaktır.
13- Hâlbuki gece ve gündüzdeki duran ve hareket eden her şey O’nundur. O işitendir, bilendir.
14- De ki: “Gökleri ve yeri açıp yaratan, yediren, fakat yedirilmeyen Allah’tan başka veli ve
sahip mi edineyim?” “Ona ilk olarak teslim olanlardan olmam bana emredildi” de ve sakın
Allah’a eş koşanlardan olma!
15- De ki: “Eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün belasının başıma gelmesinden korkarım.
16- O gün o bela kimden alıkonmuşsa, muhakkak Allah ona rahmet etmiştir. Ve apaçık kazanç
da işte budur.
17- Eğer Allah seni bir zarar ile yakalarsa, O’ndan başka kimse o zararı gideremez. Eğer sana
bir hayır dokundursa, şüphesiz O her şeye gücü yetendir.
18- O, kullarının üstünden son derece hükümranlık sahibidir. O her şeyi yerli yerinde yapar ve
her şeyden haberdardır.
19- De ki: “Şahitlik yönünden en büyük şey nedir?” De ki: “Allah, (O) benimle sizin aranızda
şahittir. Bu Kur’an bana vahyedildi ki; sizi ve kendisine ulaşan herkesi onunla uyarayım. Yoksa siz Allah’la beraber başka ilahlar mı olduğuna şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben şahitlik
etmiyorum.” De ki: “Allah birdir ve ben sizin eş koştuklarınızdan beriyim.”
20- Kendilerine kitap verdiklerimiz, çocuklarını tanıdıkları gibi o Peygamber’in (evsafını)
bilirler. Fakat kendilerini zarara sokanlar, işte onlar inanmazlar.
21- Allah’a yalan yere (bile bile) iftira edenler veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha
zalim kim olabilir? Hiç şüphesiz zalimler kurtuluşa ermeyeceklerdir.
22- Onların hepsini topladığımız gün(de onları hesaba çekeceğiz.) Sonra iddianız üzere o ortak koştuklarınız nerede? diye o müşriklere soracağız.
23- Sonra, “Rabbimiz olan Allah’a and içeriz ki, biz müşrik değildik” demekten başka çareleri
olmaz. [Çaresizlikten dolayı yalandan başka bir iş beceremezler.]
24- İşte bak, nasıl kendilerini yalanladılar. Ve uydurdukları bütün yalan ve iftiraları onlardan
kayboldu.
25- Onlardan bir kısmı sana kulak verirler. Fakat o Kur’anı anlamamaları için kalplerine
kılıflar geçirdik, kulaklarına ağırlık koyduk. (İçten ve dıştan gelen mesajları alamıyorlar.)
Demek bütün mucizeleri de görseler inanmayacaklar. Öyle ki sana ancak mücadele etmek için
gelirler. (Çünkü) o kâfirler, Kur’an için “bu ancak eskilerin efsaneleridir” diyorlar.
26- Onlar, hem insanları o Kur’andan uzaklaştırırlar, hem kendileri ondan kaçarlar. Fakat an#89

cak kendilerini helak ediyorlar ve farkında değiller.
27- Keşke görseydin! Ateşin başında bekletildikleri zamanı: “Ah, ne iyi olurdu, dünyaya bir
daha dönüp Rabbimizin ayetlerini yalanlamayıp müminlerden olsaydık” dediklerini (işitseydin.)
28- Hayır, hayır! Daha önce gizlemiş oldukları hakikat, onlara belli olmuştu. Eğer dünyaya
geri gönderilseler de yine yasaklandıkları şeylere dönecekler. Hiç şüphesiz onlar yalancılardır.
(*)
(*) Ayetteki “lev” edatı mazi için olmakla beraber bazen fiil-i mazinin başına geldiği halde
müstakbel manasını verir. Bakınız: Hall-ül Meakıd.
29- Onlar, “dünya hayatından başka hayatımız yoktur. Ve biz diriltilecek de değiliz” dediler.
30- Keşke görseydin: Rablerinin huzurunda bekledikleri zaman, Rableri: “Bu hak ve doğru
değil mi idi?” diye buyurur. Onlar: “Evet, Rabbimize and olsun! Doğrudur” derler. Rableri:
“Artık kâfirliğinizden dolayı bu azabı tadın!” der.
31- Hiç şüphesiz, Allah ile karşılaşmayı inkâr edenler, kaybettiler. Ta ki aniden kıyamet kopunca: “Ne yazık! Bununla ilgili çok eksiğimiz var” derler. O gün günah yüklerini sırtlarında
taşırlar. Taşıdıkları ne kötü şeydir!
32- Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret diyarı, kendini koruyanlar için daha hayırlıdır. Artık akıl etmeyecek misiniz?
33- Şüphesiz, söyledikleri o laflarının seni üzdüğünü biliyoruz. Fakat onlar gerçekten seni
yalanlamıyorlar. Onlar asıl olarak Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlar.
34- Andolsun! Senden önce nice peygamberler yalanlandılar. Yalanlanmalarına karşı sabrettiler, eziyet gördüler. Ta ki yardımımız onlara geldi. Hiç şüphesiz Allah’ın yasalarında bir
değişiklik olmaz. Nitekim peygamberlerin olaylarından bir kısmı sana geldi (vahyedildi.)
35- Eğer onların yüz çevirmeleri sana zor geliyorsa yerin içine bir tünel açıp veya göğe bir
merdiven koyup onlara bir mucize getirebilsen (yap. Böyle harikalar göstersen de onlar inanmazlar.) Eğer (onlar layık olup) Allah dileseydi, hepsini doğru yol üzere toplardı. Sakın
cahillerden (fevri hareket edenlerden) olma!
36- Gerçekten işitenler, bu hakikate cevap verirler. Ölüler (ruhen ölü olanlar) ise, Allah onları
diriltir, sonra O’nun huzurunda toplanırlar. (İşte o zaman dinlerler.)
37- “Neden, Rabbinden bir mucize üzerine inmedi?” dediler. Sen de ki: “Allah’ın mucize indirmeye gücü yeter.” Fakat onların çoğu bilmiyorlardır.
38- Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan, kanatları ile uçan hiçbir kuş (türü) yoktur ki, sizin
gibi birer toplum (ümmet) olmasınlar. Ana kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmış değiliz. Sonra
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hepsi Rablerinin huzurunda toplatılacaktır.
39- Ayet ve mucizelerimizi inkâr edenler, karanlıkta kalıp görmeyen, sağır ve dilsizlerdir. Allah istediğini saptırır, istediğini de doğru yol üzere bırakır.
40- De ki: “Biliyor musunuz: “Allah’ın azabı veya kıyamet size gelse, Allah’tan başka bir
şeye mi dua edersiniz? Eğer cidden doğru iseniz!
41- Evet, yalnızca O’na dua edersiniz. O zaman O dilerse, kalkmasını istediğiniz o belayı
giderir. Ve siz, eş koştuklarınız şeyleri unutursunuz.”
42- Andolsun! Senden önceki toplumlara da peygamberler gönderdik. (Peygamberlere karşı
geldiler.) Biz de onları (savaş,) sıkıntı ve zararla yakaladık. Belki yalvarırlar diye…
43- Keşke azabımız onlara geldiği zaman yalvarsalardı. Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan
yapmakta oldukları şeyleri onlara güzel gösterdi.
44- Kendisiyle uyarıldıkları mesajı unuttuklarından her şeyin bereket kapısını onlara açtık. Ta
ki içinde oldukları durumdan dolayı sevinçler içine boğulunca, onları aniden yakaladık. Ve
onlar tam bir mahrumiyet ve üzüntü içinde kaldılar.
45- Böylece o zulmeden toplumun arkası (kökü) kesildi. Sonuç olarak bütün senalar, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
46- De ki: “Görmüyor musunuz? Eğer Allah, kulağınızı, gözlerinizi alıp kalbinizi mühürlerse,
Allah’tan başka hangi ilah onları size geri verebilir?” İşte bak, Biz ayetlerimizi böyle açıklıyoruz da sonra yine onlar yüz çeviriyorlar.
47- De ki: “Görmüyor musun? Eğer Allah’ın azabı birden veya açıkça gelse, zalim olan kavimden başka kim helak olur?”
48- Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz. Artık kim
iman edip salih işler yaparsa, ona ne (gelecek) korkusu ne de (geçmişin) üzüntüsü vardır.
49- Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, İlahî yasalardan dışarı çıktıkları için azap onlara dokunacaktır.
50- De ki: “Ben size ‘Allah’ın hazineleri yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bilmiyorum,
‘Ben meleğim de’ demiyorum. Ben sadece, bana vahyolana tabi oluyorum.” De ki: “Hiç kör
olan ile iyi gören bir olur mu? Neden düşünmüyorsunuz?”
51- Sen bu vahiylerle, Ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi olmayan Rableri ve sahipleri
olan Allah’ın huzuruna toplanacaklarından korkanları uyar ki kendilerini korusunlar.
52- Sabah-akşam Rablerinin rızasını umarak ona dua edenleri sakın kovma. Ne sen onlardan
sorumlusun ne de onlar senden sorumlulardır ki onları kovup zalimlerden olasın.
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53- Böylece Biz onları birbiriyle denedik ki: “Aramızda, Allah bunlara mı lütfetti?” desinler.
Yoksa Allah kimin daha iyi şükrettiğini bilmiyor mu?
54- Ayetlerimize inananlar, sana geldikleri zaman, onlara şöyle de: “Üzerinize selam olsun!
Rahmet, Rabbinizin temel bir özelliğidir. Ki kim bilmeden bir kötülük işlerse, sonra dönüp
tevbe ederek ıslah-ı hal ederse, bilsin ki Allah, Gafur ve Rahimdir.
55- İşte Biz, böylece ayetleri açıklıyoruz ki (müminlerin ve) mücrimlerin yolları birbirinden
ayırt edilsin.
56- De ki: “Allah’tan ayrı çağırdığınız putlara ibadet etmek, bana yasak edildi.” De ki: “Ben
sizin isteklerinize uymam. O zaman sapıtırım, doğru yolu bulmuşlardan olamam.”
57- De ki: “Ben Rabbim’den gelen apaçık bir delil üzereyim. Ve siz onu yalanladınız. Acele
gelmesini istediğiniz şey (azap,) benim elimde değildir. Bütün idare ve hüküm ancak Allah’ındır. O, size hakkı (hakikati) açıklıyor. O, her şeyi en iyi şekilde ayırt edendir.”
58- De ki: “Eğer istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olacaktı.” Ve Allah, zalimleri çok daha iyi bilir.
59- Bütün gayb anahtarları O’nun katındadır. Ondan başka kimse onları bilemez. O karada ve
denizde olan her şeyi bilir. Düşen bir yaprak, yerin karanlıklarında kalan bir dane ve yaş-kuru
hiçbir şey yok ki onu bilmiş olmasın. Ve onlar kitab-ı mübinde kayıtlı olmasınlar.
60- O’dur sizi geceleyin vefat ettiren (bilincinizi alan) ve gündüzleyin yaptıklarınızı bilen,
sonra sizi o gündüzde dirilten. Ta ki o malum eceliniz bitsin. Sonra dönüşünüz O’na olacaktır.
Sonra yapmış olduklarınızı size haber verecektir.
61- O kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. Ve üzerinize koruyucu (melekler) gönderir. Ta ölüm birinize geldiğinde elçilerimiz onun canını hiçbir şey eksik etmeden alırlar.
62- Sonra, gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülürler. İşte hüküm yalnızca O’nundur. Ve O,
hesap yapanların en serisidir.
63- De ki: “Yalvararak ve gizli olarak O’na dua ederken, sizi kara ve denizin karanlıklarından
kurtaran kimdir? Hani siz, ‘Bu sefer de bizi kurtarırsa, şükredenlerden oluruz’ dediğinizde…”
64- De ki: “O karanlıklardan ve bütün sıkıntılardan sizi kurtaran Allah’tır. Fakat sonra yine
O’na eş koşuyorsunuz.”
65- De ki: “O, Allah’ın, üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye veya sizi
gruplar halinde koyup birinizin şiddetini öbürüne tattırmaya gücü yeter.” İşte bak, ayetlerimizi
böyle açıklıyoruz ki anlayabilsinler.
66- Fakat senin toplumun bu azabı inkâr etti. Hâlbuki o, apaçık bir haktır. De ki: Ben sizden
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sorumlu sahibiniz değilim. (Benim görevim yalnızca mesajı ulaştırmaktır.)
67- Her haberin tahakkuk edeceği bir zaman ve mekân vardır. Siz ilerde anlayacaksınız.
68- Ayetlerimize söverek dalanları gördüğünde onlar başka bir konuya dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra sakın o zalim toplum ile beraber oturma.
69- Kendini koruyan müminler de onlardan sorumlu değiller. Onlar yalnızca hatırlatırlar ki;
böylece belki onlar da sakınırlar.
70- Dinlerini oyun ve eğlence haline getirip dünya hayatı ile aldananları terk et. Bu Kur’an ile
hatırlat ki; kişi yaptıklarından dolayı yakalandığı zaman, Allah’tan başka ne bir sahibi ne de
şefaatçisi olacaktır. Her şeyi fidye verse de ondan alınmayacaktır. İşte bu yaptıklarından
dolayı tutuklananlar, kâfirliklerinden dolayı onlara kaynar sular ve elem verici bir azap vardır.
71- De ki: “Allah’tan başka bize ne zarar ne yarar sağlamayan şeylere mi dua edelim? Allah
bize doğru yolu gösterdikten sonra, şeytanların yeryüzünde havalandırıp şaşkın bıraktıkları
kişi gibi gerisin geriye mi gidelim?” Hâlbuki o kişiye doğru yolu gösteren, “bize doğru gel”
diyen arkadaşları vardı. De ki: “Asıl doğru yol, Allah’ın yoludur. Biz, bütün âlemlerin sahibi
olan Allah’a teslim olmakla emrolunduk.
72- “Namazı (müsbet ibadetleri) kılın, yasaklardan kaçının!” diye bize buyruğu vardır. Ve O,
herkesin O’nun huzurunda toplanacağı bir Allah’tır.
73- Gökleri ve yeri gerçekler ile yaratan O’dur. O, “ol!” dediği gün her şey olacaktır. Sözü
haktır. Sur’a üfürüldüğü gün, bütün hâkimiyet ve malikiyet yalnızca O’nundur. O, görünen ve
görünmeyen âlemleri bilendir. O, her şeyi yerli yerinde yaratan, her şeyden en iyi şekilde haberdar olandır.
74- Hatırla o zamanı ki; İbrahim, babası Azer’e: “Sen putları mabud mu ediniyorsun? Ben,
seni ve toplumunu apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.” dedi.
75- İbrahim’e (putperestliğin çirkinliğini) gösterdiğimiz gibi, göklerin ve yerin içyüzünü ona
gösteriyorduk (ki imanın güzelliğini görsün) ve tam inanmışlardan olsun.
76- İşte gece onun üzerine karardığı zaman bir yıldız gördü. ‘Bu, benim Rabbimdir’ dedi.
Yıldız kaybolunca ‘ben batıp kaybolanları sevmem’ dedi.
77- Ayın parlak bir şekilde doğmakta olduğunu görünce “Bu Rabbim’dir” dedi. Sonra o da
batınca: “Eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse, o sapık toplumdan olurum” dedi.
78- Sonra güneşin doğmakta olduğunu görünce; “İşte Rabbim budur, bu daha büyüktür” dedi.
Sonra o da batınca: “Ey kavmim! Ben sizin eş koştuklarınızdan beriyim.”
79- “Ben dosdoğru olarak yüzümü, gökleri ve yeri açıp yaratan Rabbime çeviriyorum. Ve ben
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asla müşriklerden değilim” dedi.
80- Ve onun toplumu onunla tartışmaya girdi. O: “Allah bana doğru yolu göstermişken, siz
Allah hakkında mı benimle tartışıyorsunuz. Sizin eş koştuklarınızdan asla korkmam. Rabbim
bir şey dilemişse o müstesna. Rabbim her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Artık düşünüp idrak etmeyecek misiniz?
81- Ben sizin eş koştuklarınızdan nasıl korkayım! Hâlbuki siz, Allah’ın, lehinde bir delil indirmediği şeyi O’na eş koşmaktan korkmuyorsunuz. İşte, hangi grubun güvene daha layık
olduğunu (siz düşünün!) Eğer biliyorsanız?
82- İnanıp da imanlarını zulüm ile örtmeyenler, işte güven, asıl olarak onlar için vardır. Ve
onlar doğru yoldadırlar.
83- İşte bu, kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz kuvvetli delilimizdir. Biz istediğimizi derecelerce yükseltiriz. Hiç şüphesiz Rabbin her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi bilendir.
84- Biz İbrahim’e, İshak ve Yakub’a bağışladık. Hepsine doğru yolu gösterdik. Önceden
Nuh’u da doğru yola ilettik. Onun zürriyetinden Davud, Süleyman, Eyyüb, Yusuf, Musa ve
Harun’u da… İşte biz, iyilik yapanları böylece mükâfatlandırırız.
85- Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas’ı da (doğru yola ilettik.) Hepsi de salih kişilerdendirler.
86- İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut’u da (doğru yola ilettik.) Hepsini de diğer insanlardan üstün
kıldık.
87- Babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden de. Onların hepsini seçtik ve doğru yola
ilettik.
88- İşte bu, Allah’ın hidayetidir. Kullarından istediğini onunla doğru yola iletir. Eğer Allah’a
eş koşmuş olsalardı, yapmış oldukları her şey boşa çıkardı.
89- İşte bunlar; kitap, hüküm ve peygamberlik verdiğimiz kişilerdir. İşte eğer bu kavmin, bu
peygamberliği inkâr ederse, Biz o peygamberliği asla inkâr etmeyecek bir kavmi (toplumu)
ona sahip çıkartırız.
90- İşte bunlar, Allah’ın hidayet ettikleridir. Sen onların peşinde git.. De ki: “Bu hizmetime
karşı sizden bir ücret istemiyorum. Bu, insanlar için bir mesaj olmaktan başka bir şey
değildir.”
91- Allah’ı gereği gibi tanımadılar. Hani, dediler ki; “Allah, insanlığa hiçbir vahiy indirmemiştir.” De ki: “Musa’nın getirdiği, insanlara yol gösterici ve aydınlık verici olan kitabı
kim indirdi? (O kitap ki) onu yapraklar şekline sokup açıklar, çoğunu da gizlersiniz. (O kitaptan) öyle şeyler size öğretildi ki; ne sizler ne de ecdadınız onu bilmezdiniz. Sen (cevap olarak)
Allah de, sonra onları (içinde) oynadıkları bataklıklarında terk et.
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92- Bu Kur’an da indirdiğimiz bir kitaptır. Verimli, bereketli, kendisinden önceki vahiylere
uygun, onları doğrulayıcıdır. Ki (onunla) sen, şehirlerin merkezi olan Mekke ve çevresini
uyarasın. Ahiret hayatına inanalar, ona inanırlar, namaz ve ibadetlerini tam yaparlar. (Yani;
samimi bir kitaptır ki samimi insanlar ona inanır.)
93- Allah’a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir vahiy gelmediği halde “bana vahiy
geldi” diyen ve “Allah’ın indirdiği gibi, ben de indireceğim” diyenden daha zalim kim olabilir? Keşke, zalimleri ölüm sekeratı içinde ve melekler ellerini onlara uzatmış iken görseydin: (Onlara:) “Ruhunuzu teslim edin. Allah aleyhine gerçek dışı bir şeyler söylediğiniz ve
O’nun ayetlerine karşı büyüklük tasladığınız için bugün alçaltıcı azabı çekeceksiniz” derler.
94- (Allah onlara:) “İşte sizler, ilk olarak sizi yarattığımız gibi fert fert olarak huzuruma geldiniz. Size teslim ettiğimiz mal ve mülkü arkanızda bıraktınız. Sizin varlığınızda Bize ortaklar
olduklarını iddia ettiğinizi şefaatçilerinizi görmüyoruz. Birbirinizden koptunuz. Ve iddia ettiğiniz şeyler, sizden kaybolup gitti.” (der.)
[Hiç şüphesiz diriliş haktır. Hak ve gerçek olan her şey dirilecektir. Batıl olan her şey kaybolacaktır. Bahar, bunun bariz bir burhanıdır.]
95- Hiç şüphesiz Allah, hububat ve çekirdekleri açıp filizlendirendir. Diriyi ölüden çıkartıyor.
Ve (belli bir kanuniyet içinde nesilleri kaybolmayacak şekilde) ölüyü diriden çıkartandır. İşte
böyle dirilten, öldüren Allah’tır. Daha nereye saptırılıyorsunuz?
96- Sabahı doğduran, geceyi sükûnet yeri yapan, ay ve güneşi hesap ve ölçüye bağlayan O’dur. Bütün bunlar, son derece kudret ve ilmi olan bir zatın takdir ve icrasıdır.
97- O’dur, yıldızları, kara ve denizin karanlıklarında size yol gösterici olarak yaratan. Şüphesiz Biz, bilen bir toplum için ayet ve delilleri açıkladık.
98- O’dur sizi bir tek nefs’ten (hücreden) inşa eden: (Yani) baba sulbünde karar kılıp ana
rahmine emanet ediliyorsunuz. Şüphesiz Biz anlayan bir toplum için ayetlerimizi açıkladık.
99- O’dur gökten su indiren… Onunla biten her şeyi filizlendiriyoruz. Ondan yeşillik
çıkartıyoruz. Ondan da dizilmiş hububat çıkartıyoruz… Hurma –ki, tomurcuklarından sarkan
salkımlar vardır- üzüm bağları, zeytin ve nar bahçelerini de birbirine benzeyerek ve benzemeyerek çıkartıyoruz. Meyve verdiklerinde meyvelerine ve o meyvelerin olgunlaşmalarına
bakın. İşte bunlarda inanan bir toplum için nice ayetler (deliller) vardır.
100- Cinleri Allah’a eş koştular. Hâlbuki onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce, Allah’a oğullar
ve kızlar uydurdular. Allah, onların tavsif ettiklerinden çok münezzeh ve çok yücedir.
101- O, gökleri ve yeri yoktan güzelce yaratandır. O’nun eşi olmadığı (hiçbir şeye muhtaç
olmadığı) halde neden evladı olacaktır? Hâlbuki O, her şeyi yaratıp şekillendirendir. O, her
şeyi en iyi bilendir. (Sonsuz bilgisi olduğu için, yaratmak O’na çok kolaydır.)
102- İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan başka mabud yoktur. O her şeyin yaratanıdır.
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Artık sadece O’na ibadet edin. O, her şeyi koruyup kuşatandır.
103- Gözler onu görmez. Fakat O, gözleri görür. O latif (maddi olmayan) ve her şeyden haberdardır.
104- Artık, kalp ile idrak edilecek açık deliller Rabbinizden size gelmiştir. Kim idrak etse, o
kendisi için idrak etmiştir. Kim de kör kalırsa, o da onun aleyhinedir. Ve ben sizin koruyucunuz değilim.
105- Biz ayetlerimizi böylece açıklıyoruz. (Ki müminler imanlarını takviye etsinler, kâfirler)
“sen, (bizi) yıprattın” desinler ve bilen bir toplum için bu Kur’anı açıklamış olalım.
106- Sen, Rabbinden sana vahiy olana tabi ol! O’ndan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz
çevir.
107- Eğer Allah dileseydi, onlar Allah’a eş koşmazlardı. Seni onların üzerine koruyucu kılmış
değiliz. Onlardan sorumlu da değilsin.
108- Allah’tan başka şeylere dua edenler(in ilahlarına) sövmeyin ki, azgınca ve bilgisizce Allah’a sövmesinler. Evet, böylece her millete kendi yaptıklarını güzel göstermişiz. Sonra Rablerinin huzuruna dönecekler de Allah, onların yapmakta oldukları şeyleri onlara haber verecektir.
109- Var güçleriyle yemin ettiler ki: “Eğer bir mucize gelirse, ona inanacağız.” De ki: “Mucizeler, Allah’ın katındandır. Nereden bileceksiniz ki; onlara mucize gelse de onlar inanmayacaklardır.”
110- Biz onların kalplerini ve gözlerini döndürürüz. İlk olarak o Kur’ana inanmadıkları gibi
(yine inanmayacaklardır.) Ve onları o azgınlıkları içinde şaşkınlar olarak bırakırız.
111- (Mucize olarak:) Eğer onlara melekleri indirseydik, ölüler onlarla konuşsaydı, her şeyi
onların önünde toplasaydık da, Allah’ın diledikleri müstesna, yine de inanacak değillerdi.
Fakat çokları bunu bilmezler.
112- Ve böylece her peygambere, cin ve insan şeytanlarını düşman kıldık. (İnsanları) aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi, onlar bunu yapamazdı.
Artık onları ve iftiralarını kaale alma.
113- (Allah bu sözlerine izin verir ki;) Ahirete inanmayanlar ona kulak versinler, ona kansınlar ve yapmakta oldukları suçları yapmaya devam etsinler.
114- (De ki:) Allah’tan başka hakem mi arayayım? Hâlbuki O, size Kitab’ı apaçık indirmiştir.
Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz, onun senin Rabbinden gerçek bir şekilde indirilmiş olduğunu biliyorlar. Artık sakın şüphe edenlerden olma!
115- Rabbinin yasaları, doğruluk ve adalet yönünden tam mükemmeldirler. Onun yasalarında
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değişiklik olmaz. O her şeyi en iyi şekilde işiten ve bilendir.
116- Eğer yeryüzündeki çoğunluğa itaat edersen, onlar seni Allah yolundan saptırırlar.
(Çünkü) onlar, zandan başka bir şeye uymazlar ve onlar ancak yalan söylerler.
117- Şüphesiz senin Rabbin, kimin O’nun yolundan saptığını çok iyi bilir. O doğru yolda
olanları da çok iyi bilir.
118- Artık, (onların haram kıldıklarına uymayarak) üzerinde Allah’ın ismi zikredilenden
yiyin, eğer O’nun ayetlerine inanmış iseniz.
119- Üzerinde Allah ismi zikredile şeyi neden yemeyeceksiniz? Hâlbuki Allah, size neleri
haram kıldığını, zor durumda iken neleri yiyebileceğinizi size açıklamıştır. Hiç şüphesiz çokları, bir bilgiye dayanmadan yalnızca heva ve hevesleriyle saptırırlar. Hiç şüphesiz senin Rabbin, azgınları çok iyi biliyor.
120- Ve günahın açığını da gizlisini de terkedin. Şüphesiz o günah işleyenler yapmakta oldukları şeylerden dolayı cezalandırılacaklar.
121- Üzerinde Allah’ın isminin zikredilmediği şeylerden sakın yemeyin. Bu yemek, Allah’ın
yasalarını çiğnemektir. Ve şüphesiz şeytanlar, sizinle mücadele etsinler diye dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz, mutlaka siz de müşrik olursunuz.
122- Ölü olup da (vahiy ile) canlandırdığımız; insanlar arasında verdiğimiz nurun aydınlığı ile
yürüyen kişi ile karanlıklar içinde kalıp da içinden çıkamayan kişi bir olur mu? Durum böyle
iken, kâfirlerin yapmakta olduğu şeyler onlara güzel gösterilmiştir. (Onun için karanlıklar
içinde kalıp, pislikten zevk alıyorlar.)
123- Ve böylece her kent için mücrim(zalim)lerinden başkanlar kıldık. Nihayet onlar (oraların
ahalilerine) tuzaklar kurarlar. Fakat asıl olarak ancak kendilerine tuzaklar kurarlar ve farkında
değiller.

124- Onlara bir ayet geldiği zaman, “Allah’ın peygamberlerine verilen şeylerin aynısı bize de
verilmedikçe inanmayız” derler. Allah, elçiliğini kime vereceğini çok daha iyi bilir. O suçlulara, Allah katından son derece aşağılanma ve şiddetli bir azap isabet edecektir; yaptıkları
hilelerinden dolayı.
125- Allah, kime doğru yolu göstermek isterse, onun gönlünü Müslümanlık için açar. Saptırmak istediğinin de göğsünü dar, sıkıntılı, sanki göğe tırmanıyor gibi yapar. Allah böylece
manevi azabı, inanmayanların üzerine kılar.
126- Ve Rabbinin dosdoğru yolu budur. Şüphesiz Biz, anan bir toplum için ayetleri açıkladık.
127- O, (gerçeği) anan toplum için, Rableri katında Dar-üs Selam (huzur ve barış cenneti)
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vardır; yaptıklarında dolayı, onların sahibi Allah’tır.
128- Allah hepsini mahşerde topladığı gün “Ey cin topluluğu, sizler insanların çoğunu kendinize çektiniz” (der.) İnsanlardan olan dostları da: “Ey Rabbimiz, biz, birbirimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin ecelimize ulaştık” derler. Allah: “Artık yeriniz ve yurdunuz ateştir,
Allah’ın dileği dışında, orada ebedî kalacaksınız” der. Şüphesiz senin Rabbin her şeyi yerli
yerinde yapan, her şeyi en iyi bilendir.
129- Böylece Biz, yaptıklarından dolayı zalimleri birbirine musallat ederiz.
130- Ey cin ve insan toplumları! Size ayetlerimizi anlatan, böyle bir gün ile karşılaşmaktan
sizi uyaran, sizden olan elçiler size gelmedi mi? Onlar: “Biz nefsimize karşı şahidiz ki bize
elçiler geldi.” derler. Fakat dünya hayatının onları aldattıklarını (hatırlarlar) ve aleyhlerine
olmak üzere, o elçileri inkâr ettiklerine şahitlik ederler.
131- Rabbin, böylece, onları şahit tutar ki “haberleri olmadan, haksız yere hiçbir kenti helak
etmediği” bilinsin.
132- Herkesin yaptıklarından dolayı dereceleri vardır. Ve Rabbin onların yaptıklarından
habersiz değildir.
133- Rabbin (sahibin, mabudun) zengin (hiçbir şeye muhtaç olmayan) ve bol rahmet sahibidir.
İsterse sizi giderir ve sizi başka bir kavmin zürriyetinden inşa ettiği gibi, sizden sonra da istediği bir şeyi sizin yerinize halef bırakabilir.
134- Hiç şüphesiz vaad edildiğiniz şeyler gelecektir. Ve siz Biz’den kurtulamazsınız.
135- De ki: “Ey kavmim! Siz kendi yerinizde yapacağınızı yapın. Ben de (kendi yerimde yapacağımı) yapıyorum. Sizler ilerde yerin, yurdun kime kalacağını öğrenirsiniz. Şüphesiz zalimler felah bulmaz.
136- Allah’ın yaratıklarından, ekin ve hayvanlardan Allah için bir pay ayırdılar. İddialarınca
“bu Allah’ındır, bu da Allah’a ortak koştuklarımız içindir” dediler. Fakat ortak koştukları için
ayırdıkları pay Allah’a ulaşmazken, Allah’ın payı onların putlarına ulaşır… Ne kötü yargılıyorlar!
[Laik düzenlerde de, din devlete karışmazken devlet dine karışır.]
137- Böylece putları, müşriklerin çoğuna evlatlarını öldürmelerini güzel gösterdi. Ki onları
helak etsinler ve dinlerini (üzerinde oldukları İbrahim ve İsmail dinini) karıştırıp bozsunlar.
Eğer Allah dileseydi, bunu yapamazlardı. Fakat sen, onları ve iftiralarını terk et.
[Geri kalmış toplumlar, azgın idareciler tarafından, nüfus kontrolüne, dolayısıyla dünyevî ve
dinî helakete maruz bırakılıyorlar ki sömürülebilsinler.]
138- “Bu hayvanlar ve ekinler hacizlidirler –iddialarınca- istediklerimizden başkası onları
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yiyemez. Bu hayvanların da sırtları haramdır,” dediler. Bir kısmının da üzerlerinde Allah’ın
ismini zikretmezler. Bütün bu konularda Allah’a iftira ederler. Allah ise onların iftiralarının
cezasını verecektir.
139- “Bu hayvanların karınlarında olan şey, erkeklerimize hastır, hanımlarımıza haramdır.
Eğer o şey ölü doğsa, onlar onda ortaktırlar” dediler. Allah onların bu tanımlamalarının cezasını verecektir. Şüphesiz Allah, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi en iyi bilendir.
140- Aptalca, bir bilgiye dayanmadan çocuklarını öldürenler, Allah’a iftira ederek Allah’ın
verdiği rızkı haram edenler, büyük zarar içindedirler. Şüphesiz onlar sapıklık içindedirler. Ve
doğru yolu bulacak da değiller.
141- Çardaklı ve çardaksız bağlar inşa eden, değişik yiyecekler olarak hurma ve ekinleri
yaratan, birbirlerine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar icad eden O Allah’tır. O nimetlerden her biri meyve verdiğinde onun meyvesinden yiyin. Harman günü de hakkını (zekâtını)
verin. Fakat israf etmeyin. Şüphesiz Allah, müsrifleri sevmez.
142- Eti yenilen hayvanlardan da, hem binek hem kesimlik için yaratmıştır. Allah’ın size
verdiği rızıktan yiyin, şeytanın adımlarına uymayın. (Bu helaldir, bu haramdır demeyin.)
Şüphesiz o şeytan size apaçık bir düşmandır.
143- Allah size sekiz çift hayvanı yarattı. Koyundan iki, keçiden iki.. De ki: “Allah o çiftlerin
erkeklerini mi haram etti, yoksa dişilerini mi, yoksa dişilerin rahimlerinin barındırdığı ceninleri mi? Eğer doğru iseniz, bana bir bilgi ile haber verin.
144- Deveden de iki, sığırdan da iki çift yarattı. De ki: “Allah erkeklerini mi, yoksa dişilerini
mi, yoksa ceninlerini mi haram etti? Yoksa Allah, bunları size emrederken siz ona şahitler mi
oldunuz? Bir bilgiye dayanmadan, insanları saptırmak için yalan yere Allah’a iftira edenden
kim daha zalim olabilir? Şüphesiz Allah, zalim olan bir kavmi doğru yola iletmez.
[Geri kalmış toplumların en bariz özelliği, İlahî veya bilimsel bir bilgiye dayanmadan, dinî
kisveye sokulmuş yasalar ve gelenekler uydurmaktır. Haliyle böyle bir durum, Allah’a iftiradır, dolayısıyla gerçek yasaları çiğnemektir.]
145- De ki: “Bana vahyedilenler içinde yiyebilen için haram olan bir şey bulamıyorum;
meğerki o şey leş veya akıtılmış kan veya domuz eti –çünkü o pistir- veya kanunsuz olarak,
Allah’tan gayri şeylere kesilen bir kurban ise…” Kim, istemeyerek veya haddi aşmayarak
bunlardan yemek zorunda kalırsa, bilsin ki Rabbin, Gafur ve Rahimdir.
146- Yahudi olanlara tırnaklı olan bütün hayvanları haram kılmıştık. Sığır ve koyundan da,
sırtlarına ve bağırsaklarına yapışık olan veya kemik ile karışmış olan hariç, diğer yağlarını
onlara haram kıldık. Bu, onların azgınlıklarından dolayı onlara verdiğimiz bir ceza idi. Ve
şüphesiz Biz, doğru söyleriz.
[Sığır ve koyunun eti yağlı olur. Ortadoğu gibi sıcak bir memlekette, saf yağ olan beyaz etlerinin hazmı zor ve sağlığa zararlıdır. Eğer azgınca ve çokça yenilirse… İç yağları ise daha
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kolay erir. Yahudilere nisbeten fakir olan, çoğu zaman yiyecek bile bulamayan Araplar, bu
nisbi yasaktan muaf tutulmuşlardır.]
147- Eğer seni yalanlarsa, de ki: “Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Fakat onun azabı azgın
ve mücrim olan bir toplumdan geri çevrilmez.”
148- Allah’a eş koşanlar, diyeceklerdir ki: “Eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız eş
koşmazdık ve hiçbir şeyi de haram etmezdik.” Onlardan öncekiler de böylece peygamberleri
yalanladılar. Nihayet azabımızı tattılar. De ki: “Yanınızda bize göstereceğiniz bir bilgi mi var?
Sizler zandan başka bir şeye tabi olmuyorsunuz ve siz ancak yalan söylüyorsunuz.”
149- De ki: “Etkin hüccet ve beyan Allah’ındır. İsteseydi, hepinizi doğru yola iletirdi.”
150- De ki: “Allah bu şeyi haram kıldı diye şehadet eden bütün bilginlerinizi getirin.” Eğer
onlar böyle bir şeye şahitlik ederlerse, sakın sen onlarla beraber şahit olma. Ve hevalarına
uyan, ayetlerimizi inkâr eden, ahiret hayatına inanmayan, Rablerine eş koşanlara sakın uyma!
151- De ki: “Gelin, Allah’ın size neyi haram kıldığını size okuyayım: Allah’a hiçbir şeyi eş
koşmayın. Ana babaya güzelce davranın. Fakirlik konusunda çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi
de onları da rızıklandıran biziz. Açık gizli hiçbir fuhuş ve günaha yaklaşmayın. Allah’ın
haram kıldığı nefsi (canı) haksız yere öldürmeyin. İşte idrak edersiniz diye Allah bunları size
tavsiye etmiştir.(*)
(*) İsra Suresi, 22-38
152- Ve yetim buluğa ermedikçe, onun malına yaklaşmayın. Güzel bir şekilde değerlendirmek
isterseniz, o müstesna. Ölçü ve tartıyı da adaletle ifa edin… Biz hiçbir kimseye, kapasitesinin
dışında yük yüklemeyiz. Şahitlik ve yargıda adaletli olun, sanık akrabanız da olsa. Allah’a
verdiğiniz sözü tam yerine getirin. Belki idrak edersiniz diye, Allah bunları size tavsiye etmiştir..
153- Ve Bilin ki, doğru olan Benim yolum budur. O’na tabi olun. Değişik yollara uymayın,
onlar sizi parça parça edip Allah yolundan ayırırlar. Belki sakınırsınız diye, Allah bunları size
tavsiye etmiştir.
154- Sonra iyilik edenlere olan nimetimi tamamlama ve her şeyin açıklaması, hidayet ve rahmet olarak Musaya kitabı verdik. Ki insanlar Rableriyle karşılaşacaklarına inansınlar.
155- Bu Kur’an da mübarek (güzel ve bereketli) bir kitaptır, onu Biz indirdik. Siz ona uyun ve
sakının ki rahmet edilesiniz.
156- Ki demeyesiniz: “Kitap (vahiy) ancak bizden önceki iki tayfaya (Yahudi ve Hristiyanlara) indi. Ve biz onların bilgilerinden habersiziz.”
157- Veya demeyesiniz: “Eğer üzerimize kitap indirilmiş olsaydı, biz onlardan daha doğru bir
yolda olurduk. İşte gerçek bir şekilde Rabbinizden size apaçık bir delil ve rehber ve rahmet
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gelmiştir. Artık Allah’ın ayetlerini inkâr edip yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirdikleri için, onları azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.
158- Onlar, ancak kendilerine meleklerin veya Rabbinin gelmesini veya Rabbinin mucizelerinden bir kısmının gelmesini bekliyorlar. Rabbinin bazı mucizeleri (veya ağır azapları)
geldiği gün, eğer daha önce kişi iman etmemişse veya imanından bir hayır kazanmamışsa, o
gün iman etmesi ona bir fayda vermez. De ki: “Allah’ın mucizelerini ve azabını bekleyin, Biz
de bekleyenlerdeniz.”
159- Dinlerinde ayrım yapanlar ve grup grup olanların hiçbir şeyinde sen yoksun. Onların işi
yalnızca Allah’adır. Allah, sonra, yapmakta oldukları şeylerin mahiyetini onlara haber verecektir.
160- Kim bir iyilik ortaya koyarsa, ona on misli sevap vardır. Kim bir kötülük yaparsa, ancak
bir misliyle cezalandırılır. Ve onlar asla zulmedilmezler.
161- De ki: “Rabbim, bana dosdoğru bir yolu, muvahhid olan İbrahim’in değerli dinini nasip
etti. İbrahim asla müşriklerden değildi.
162- De ki: İbadet ve namazım, haccım, yaşamım, ölmem, âlemlerin sahibi olan Allah’ındır.
163- O’nun ortağı asla yoktur. Ben bununla emredildim. Ve ben, O’na teslim olanların ilkiyim.”
164- De ki: “Allah, her şeyin Rab ve sahibi iken, O’ndan başka Rab mi arayayım? Herkesin
kazancı yalnız kendisinedir. Kimse kimsenin yükünü taşımaz. Sonra hepiniz Allah’ın huzurunda toplanacaksınız. O, içinde olduğunuz ihtilafın iç yüzünü size haber verecektir.
165- O Allah’dır ki, sizi yeryüzünde halifeler yapmıştır. Birilerini diğerlerinden derecelerce
üstün kılmıştır. Ki size verdiği nimetlerde sizi denesin. Şüphesiz senin Rabbin her şeyi çabuk
sonuçlandırandır. Ve şüphesiz O, Gafur ve Rahimdir.
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7- A’raf Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 206 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elif, Lam, Mim, Sâd.
2- Bunlar, sana indirilmiş bir kitaptır. –Onunla (insanları) uyarman için, sakın göğsünde bir
sıkıntı olmasın.- Ve bunlar müminler için öğüttürler:
3- Ey müminler! Rabbinizden sizin için indirilenlere uyun. Allah’tan başka şeyleri (şeytani
kişileri) dostlar edinerek onlara uymayın. Ne kadar da az düşünüyorsunuz!
4- Nice şehirleri helak ettik. Onlar gece uyurlarken veya gündüz öğlen uykusunda iken azabımız onlara geldi.
5- Azabımız onlara geldiği zaman, “gerçekten bizler zalimler idik” demekten başka bir şey
dava edemediler.
6- Kesinkes Biz, kendilerine elçiler gelen toplumları(n ne dediklerini) ve o elçileri(n nasıl
karşılandıklarını) onlara soracağız.
7- Ve her şeyi bilerek onlara anlatacağız. Çünkü hiçbir şey Bizden kaybolmaz.
8- Tartı, o gün gerçekten hak olacaktır. Kimin tartıları ağır çıkarsa, işte onlar gerçekten kurtulmuş olanlardır.
9- Tartıları hafif gelenler işte onlar, ayetlerimizi haksız yere yalanladıkları için gerçekten zarar
edenlerdir.
10- Andolsun! Biz sizi yeryüzünde yerleştirdik, onda sizin için geçim kaynaklarını yarattık,
Artık ne kadar az şükrediyorsunuz!
11- Ve andolsun! Biz sizi yarattık, sonra sizi şekillendirdik. Sonra meleklere: “Âdem için
secde edin!” dedik. İblis hariç, hepsi de secde ettiler. O iblis secde edicilerden olmadı.
12- Allah ona: “Sana emrettiğim zaman, neden secde etmedin? dedi. O: “Ben ondan daha
hayırlıyım. Beni ateşten, onu da çamurdan yarattın” dedi.
13- Allah ona: “Oradan in, orada büyüklük taslayamazsın. Çık oradan. Şüphesiz sen alçaklardansın” dedi.
14- O: “Bana, insanların dirileceği güne kadar mühlet ver.” dedi.
15- Allah: “Şüphesiz sana mühlet verilmiştir” dedi.
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16- O: “Andolsun ki; bana verdiğin bu zarardan dolayı, onların önünde Sen’in doğru yolunun
üstünde oturacağım.
17- Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım. Ve onların
çoğunu şükredici olarak bulamayacaksın.”
18- Allah: “Oradan yerilmiş ve kovulmuş olarak çık. Andolsun! Sana tabi olanlar olursa, Ben
sizden Cehennemi dolduracağım.” dedi.
19- “Ve ey Âdem! Sen ve zevcen cennette oturun. İstediğiniz yerden yiyin. Fakat bu ağaca
yaklaşmayın, zalimlerden olursunuz.”
20- Şeytan, avretlerinden örtülü olan kısmı (farkına varmadıkları durumu) onlara göstermek
için, onlara fısıldamaya başladı. Ve dedi ki: “Rabbiniz bu ağaçtan yemenizi, ancak iki melek
veya ebedî kalıcılardan olmayasınız, diye yasak etti.”
21- Ve onlara yemin etti ki: “Ben size samimiyetle öğüt verenlerdenim.”
22- Aldatmakla onları o ağaçtan yemeye yaklaştırdı. Onlar ağacı tattıklarında avretleri onlara
göründü. Ve bahçe yapraklarıyla örtünmeye başladılar. Rableri: “Ben bu ağacı size yasaklamamış mıydım? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim?” dedi.
23- Dediler ki: “Ey Rabbimiz! Kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet
etmezsen, şüphesiz zarar edenlerden oluruz.”
24- Allah dedi ki: “Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Belli bir zamana kadar
yeryüzünde size bir karargâh ve yaşam olacaktır.”
25- Allah dedi ki: “Orda dirilir ve ölürsünüz ve oradan çıkartılırsınız.”
26- “Ey Âdemoğulları! Şüphesiz avretlerinizi örtecek bir elbise ve tüy indirdik. Takva elbisesi
ise, o daha hayırlıdır. Bunlar, Allah’ın ayetlerindendir. (Düşünsünler) belki hatırlarlar.
27- Ey Âdemoğulları! Şeytan, ebeveyninizin avretlerini onlara göstermek için (görünmezlik)
elbiselerini onlardan sökerken onları Cennetten çıkardığı gibi sizi de bela ve fitneye atmasın.
Şüphesiz şeytan ve kabilesi, sizin onları görmediğiniz yerden sizi görürler. Biz, şeytanları
inanmayanların dostları yapmışsız..
28- O kâfirler bir günah ve fuhuş işlediklerinde: “Biz babalarımızı böyle gördük. Allah bize
böyle emretti” derler. De ki: “Şüphesiz Allah, fahiş ve günah şeyleri emretmez. Siz
bilmediğiniz şeyleri iftira ederek Allah’a mı isnad edeceksiniz.
29- De ki: “Rabbim, adalet ile emreder. Her mescidin yanında yüzünüzü Allah’a yöneltin, dini
O’na has kılarak O’na dua edin. O sizi ilk olarak yarattığı gibi, o model üzere O’na
döneceksiniz.”
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30- (Allah, bu dünyada yarattığı insanlardan) bir grubu doğru yola yöneltti, bir grubunu da
saptırdı, sapıklık onlara hak oldu. Çünkü onlar doğru yolda olduklarını sanırlarken Allah’ın
yerine şeytanları dostlar ve sahipler edindiler.
31- Ey Âdemoğulları! Her mescit yanında süslü elbiselerinizi giyinin, yiyin, için, fakat israf
etmeyiniz. Şüphesiz Allah, israf edenleri sevmez.
32- De ki: “Allah’ın kulları için çıkardığı hoş rızıklar ile süsleri kim haram etmiştir?” De ki:
“Onlar dünya hayatında müminlerindir. Kıyamet gününde de yalnızca onlara mahsustur.” İşte
Biz ayetlerimizi, bilen bir toplum için böylece açıklıyoruz.
33- De ki: “Rabbim ancak fahiş şeylerin gizlisini ve açığını, günahı, haksız yere azgınlığı,
hiçbir delile dayanmadan Allah’a eş koşmayı ve hiçbir bilgi dayanağı olmayanı, Allah’a iftira
etmeyi haram kılmıştır.”
34- Ve her toplumun belli bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman, bir an bile ne gecikirler ne
de öne geçebilirler.
35- Ey Âdemoğulları! Size ayetlerimizi anlatan, sizden olan elçiler size geldiklerinde, kim
özünü korur ve uygun işler yaparsa, onlara ne gelecek korkusu vardır ne de geçmişin üzüntüsü.
36- Ayetlerimizi yalanlayanlar veya kibirlenerek onlardan uzaklaşanlar işte onlar, ateşin
arkadaşıdırlar. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.
37- Allah’ın ayetlerini yalanlayan ve yalan yere Allah’a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Kader kitabından nasipleri ne varsa, onlara ulaşacaktır. Ta ki ölüm elçileri gelip onların
canlarını alıncaya kadar.. Onlara: “Allah’tan başka ibadet ettikleriniz şeyler nerede?” diye sorarlar. Onlar: “Bizden kayboldular,” diye cevap verirler. Ve kendilerinin gerçeği inkâr ettiklerine dair aleyhlerine şahitlik yaparlar.
38- (İşte o zaman Allah onlara:) Sizden önce gelip geçen insan ve cin toplumları içinde ateşe
girin der. Her bir grup içeri girdikçe diğer kardeş gruba lanet eder. Nihayet hepsi orada bir
araya gelince sonrakiler, öncekiler için derler ki: “Ey Rabbimiz! İşte bunlardır bizi saptıranlar.
Onlara ateşten iki kat azap ver.” Allah: “Hepiniz için de bir kat daha fazla azap vardır. Fakat
siz bilmiyorsunuz!” der.
39- Öncekiler de sonrakilere derler ki: “Sizin bize karşı bir üstünlüğünüz yoktur. Artık kendi
kazançlarınızdan dolayı azabınızı tadın.”
40- Ayetlerimizi yalanlayıp, kibirlenerek onlardan uzaklaşanlara gök kapıları açılmaz. Ve deve
iğne deliğinden geçmedikçe onlar Cennete giremezler. Ve böylece Biz, mücrimleri cezalandırırız.
41- Cehennem’den onlar için döşek(ler) vardır. Ve üstlerine de (ateşten) örtüler vardır. İşte Biz
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zalimleri böylece cezalandırırız.
42- İman edip de salih ameller yapanlar –ki Biz hiçbir nefse, kapasitesinden fazlasını yüklemeyiz- işte onlar, Cennetin ehlidirler ve onlar orada ebedidirler.
43- Gönüllerindeki kin ve sıkıntıyı gideririz. Altlarında nehirler akmaktadır. Ve derler ki:
“Bütün hamd O Allah’a mahsustur ki bize bunu nasip etti. Eğer O, bize nasip etmeseydi, biz
kendi imkânımızla bunu bulamazdık. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri hak ile
gelmişlerdir.” Ve onlara “Yaptıklarınıza mukabil, bu cennetin varisleri sizlersiniz.” diye seslenilir.
44- Ve Cennet ehli, ateş ehline nida ederler ki: “Biz, Rabbimizin bize vaadettiklerini gerçek
bulduk. Siz de Rabbinizin size vaadettiklerini gerçek buldunuz mu?” Onlar “Evet” derler. İşte
o zaman, aralarında olan bir bildirici: “Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir.” diye bildirir.
45- O zalimler ki Allah’ın yolundan alıkoyarlar. Onu eğri büğrü görmek isterler. Ve onlar
ahireti inkâr ediyorlar.
46- Cennet ile ateş arasında bir engel vardır. A’raf’da (yükseklerde) bazı erler vardır. Hepsini
yüzlerinden tanırlar. Cennet ehline seslenirler ki: “Size selam olsun!” Onlar oraya henüz
girmemişlerdir. Fakat arzuluyorlar.
47- Gözleri ateş ehli tarafına çevrilince: “Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla beraber kılma!”
derler.
48, 49- O A’raf ehli, yüzlerinden tanıdıkları bazı erlere seslenirler. Derler ki: “Sizin derleme
ve toplamanız ve kibirlenerek Allah’ın ayetlerinden uzak durmanız, size hiçbir fayda vermedi.
Allah’ın rahmet etmeyeceğine yemin ettiğiniz kimseler bunlar (bu Cennete girecek olanlar)
değil miydi?” (Ve o Cennete girecek olanlara) “Cennete girin. Sizin için, ne (gelecek) korkusu
ne de (geçmişin) üzüntüsü vardır.” (derler.)
50- Ateş ehli, Cennet ehline: “Allah’ın size verdiği rızıktan veya sudan üzerimize dökün!”
diye seslenirler. Cennettekiler: “Allah, bunları kâfirlere haram kılmıştır.” derler.
51- O kâfirler ki dinlerini oyun ve oyuncak yaptılar ve dünya hayatı onları aldattı. İşte şimdi
onlar, bugünleriyle karşılaşmayı unuttukları gibi ve ayetlerimizi yalanladıkları için, Biz de
onları unuturuz (öylece bırakırız.)
52- Andolsun ki Biz onlara bir kitap ile geldik. O kitabı, inanan bir toplum için rahmet ve hidayet olarak bilgi ile açıkladık.
53- Onlar ancak o kitabın içindekilerinin gerçekleşmesini beklerler. O gerçekler geldiği gün,
daha önce onu unutanlar derler ki: “Şüphesiz Rabbimizin elçileri hak ile gelmişlerdir. Bize
şefaat edecek şefaatçiler yok mu veya daha önce yaptıklarımızın tersini yapabilir miyiz?”
Şüphesiz onlar kendilerini zarara soktular. Ve iftira etmekte oldukları şeyler, onlardan kaybolup gitti.
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54- Şüphesiz Rabbiniz o Allah’dır ki, gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. Sonra arşa
yönelip, gündüzü kovalayan geceyi gündüze giydirendir. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine
musahhar kılandır. Yaratmak da, emir de yalnızca O’nundur. O, bütün kusurlardan münezzehtir, bütün âlemlerin sahibidir.
55- Sahip ve Rabbinize yalvararak ve gizli olarak dua edin. Şüphesiz O, azgınları sevmez.
56- Yeryüzünde, ıslah edildikten sonra bozgunculuk yapmayın. Korkarak ve rahmetini
umarak Allah’a dua edin. Şüphesiz Allah’ın rahmeti, güzel davrananlara çok yakındır.
57- O Allah’tır ki, rüzgârları rahmetinin önünde müjdeleyiciler olarak salıverir. Nihayet o
rüzgârlar ağır bulutları yüklenince, o bulutları ölü bir şehir için sevk ederiz. Onunla su indiririz. O su ile bütün ürünlerden ortaya çıkarırız. Ölüleri de bunun gibi (yerden) çıkarırız.
(Düşünün!) Belki ibret alırsınız.
58- Güzel olan memleketin bitkisi, Allah’ın izniyle çıkar. Pis toprak ise, yararsız bitkiden başka bir şey çıkarmaz. İşte şükreden bir toplum için ayetleri böylece açıklıyoruz.
59- Andolsun ki Nuh’u milletine peygamber olarak gönderdik. Onlara dedi ki: “Ey milletim!
Allah’a kulluk edin. O’ndan başka mabudunuz yoktur. Doğrusu sizin için büyük bir günün
azabından korkuyorum.”
60- Toplumun ileri gelenleri dediler ki: “Biz seni, apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz.”
61- Nuh: “Ey toplumum! Bende sapıklık yoktur. Ben ancak, âlemlerin Rabbi olan Allah’ın
elçisiyim.
62- Rabbimin mesajlarını size ulaştırıyorum, size samimiyetle yaklaşıyorum ve Allah’tan,
sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.
63- Kötülüklerden sakınmanızı ve böylece merhamete mazhar olmanızı sağlamak üzere sizi
uyarmak için, aranızdan birinizin üzerine Rabbinizden bir mesaj gelmesine mi şaşırıyorsunuz?” dedi.
64- Fakat onlar, onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve
ayetlerimizi yalanlayanları suda boğduk. Şüphesiz onlar kör bir toplum idiler.
65- Ad milletine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. Onlara dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk
edin. Sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Artık sakınmayacak mısınız?”
66- Toplumundan ileri gelen o kâfirler dediler ki: “Biz seni aptallık içinde görüyoruz. Biz
senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.”
67- Hûd: “Ey milletim! Bende aptallık yoktur. Ben yalnızca Rabb-ül âlemin olan Allah’tan
gelen bir elçiyim.
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68- Rabbimin mesajlarını size ulaştırıyorum. Ve ben sizin için samimi, güvenilir bir
öğütçüyüm.
69- Sizi uyarmak üzere, aranızdan bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir mesaj gelmesine
mi şaşırıyorsunuz? Allah’ın sizi Nuh’un kavminden sonra yeryüzünün halifeleri kıldığı ve
yaradılışça sizi üstün yaptığını hatırlayın! Allah’ın bu şahane nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz” dedi.
70- Onlar: “Bize, yalnız Allah’a kulluk etmemiz, babalarımızın taptıklarını bırakmamız için
mi geldin? İşte eğer doğrulardan isen, haydi bizi tehdit ettiğin azaba uğrat.” dediler.
71- (Hûd:) “Ey kavmim! Şüphesiz Rabbinizden manevi bir azap ve gazap size inmiştir. Allah’ın onlar için bir delil indirmediği, sizin ve babalarınızın taktığı bazı isimler hakkında benimle mücadele mi ediyorsunuz? İşte bekleyin! Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.”
dedi.
[Bugün de bilimsellik ismi altında İlahî gerçeklere birer isim takıp, onları Allah’tan koparıyorlar. İsim takmakla gerçeği öğrendiklerini sanıyorlar.]
72- Biz de, Biz’den bir rahmet ile onu ve onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimi yalanlayanların arkasını (kökünü) kestik. Onlar inanacak değillerdi.
73- Semud kavmine de kardeşleri Salih’i gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk
edin. O’ndan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size apaçık bir delil geldi. İşte Allah’ın bu
devesi, sizin için bir mucize olarak duruyor. Bırakın Allah’ın meralarında otlasın. Ona
kötülükle dokunmayın, elem verici bir azap sizi yakalar.
74- Ve hatırlayın ki Allah, sizi Ad kavminden sonra yeryüzüne idareciler yaptı. Sizi
yeryüzünde yerleştirdi; yaylalarından saraylar ediniyorsunuz. Ve dağları evler olarak yontuyorsunuz. Artık Allah’ın o yüce nimetlerini hatırlayın. Ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya
koşturmayın!”
75- Milletinden, büyüklük taslayan o ileri gelenler, iman eden ve zayıf bırakılanlara dediler
ki: “Gerçekten Salih’in, Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?” Onlar: “Biz, onun
getirdiği mesajlara inanıyoruz” dediler.
76, 77- O büyüklük taslayanlar: “Biz ise, o inandığınız şeyleri inkâr ediyoruz” dediler. Ve o
devenin el ve ayaklarını kesip, azarak Allah’ın emrine karşı geldiler. Ve: “Ey Salih! Eğer
peygamberlerden isen, bize vaadettiğin azabı getir!” dediler.
78- Bunun üzerine bir titreme (zelzele) onları yakaladı. Evlerinde üst üste yığılarak kaldılar.
79- Bunun üzerine Salih, onları bıraktı. Ve: “Ey kavmim! Şüphesiz ben, Rabbimin mesajını
size ilettim, size samimi davrandım. Fakat siz, samimi davrananları sevmiyorsunuz” dedi.
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80- Lut’u da peygamber olarak gönderdik. Hani toplumuna dedi ki: “İnsanlar içinde sizden
önce hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu yapıyorsunuz.
81- Sizler, kadınlar yerine erkeklere şehvetle varıyorsunuz. Gerçekten, sizler müsrif (aşırı
tüketici) bir toplumsunuz.”
82- Milletin onlara cevabı, sadece şöyle demek oldu: “Onları kasabanızdan çıkarın. Onlar
(güya) temiz kalmak için bize bulaşmayan insanlardır.”
83- Biz onu ve ailesini kurtardık; hanımı hariç. O geride kalıp helakete uğrayanlardan oldu.
84- Onlara bir azap yağmurunu yağdırdık. İşte mücrimlerin (zalim ve kâfirlerin) sonunun
nasıl olduğunu gör!
85- Medyen ehline de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Onlara dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a
kulluk edin. O’ndan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size apaçık bir delil geldi. Ölçü ve
tartıyı tam ifa edin; insanların eşyalarını eksiltmeyin; yeryüzünde, düzene girdikten sonra
bozgunculuk yapmayın. Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer inanıyorsanız!”
86- “Allah’a inananları tehdit ederek, onları Allah’ın yolundan menederek, o yolu eğri büğrü
görmek isteyerek, her yolun başına oturmayın. Hatırlayın ki sizler az iken, Allah sizi çoğalttı.
Ve işte bozguncuların sonunun nasıl olduğunu görün.”
87- “Sizden, mademki benimle gönderilen mesaja inanmış bir toplum ile inanmayan bir topluluk var. O halde Allah’ın aramızda hükmünü vermesine kadar, sabredin. Çünkü Allah, hüküm
verenlerin en iyisidir.”
88- Milletin ileri gelenleri olup inanmayı kibirlerine yediremeyenler. “Ey Şuayb! Biz seni ve
seninler beraber inananları şehrimizden çıkartacağız. Veya siz, milliyetimize dönersiniz”
dediler. Şuayb: “İstemesek de mi?
89- Allah, bizi milliyetinizden kurtardıktan sonra ona dönecek olursak, şüphesiz Allah’a karşı
yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah’ın dilemesi hariç, biz bir daha o dine
dönemeyiz. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz!
Bizim ile kavmimiz arasında hak ile hükmünü ver. Şüphesiz sen, hükmedenlerin en hayırlısısın.” dedi.
90- Milletinin kâfir olan o ileri gelenleri dediler ki: “Eğer Şuayb’a uyarsanız, şüphesiz zararlı
çıkarsınız.”
91- Bunun üzerine bir deprem onları yakaladı; evlerinde yığılıp kaldılar.
92- Şuayb’ı yalanlayanlar, sanki o memlekette hiç yaşamamış gibi oldular. Asıl zararlı çıkanlar, onu yalanlayanlar oldu.
93- Şuayb, onları öyle bıraktı. Ve: “Ey kavmim! Şüphesiz ben Rabbimin mesajlarını size ilet#108

tim, size samimiyetle öğüt verdim. Artık kâfir olan bir topluma nasıl üzüleyim.” dedi.
94- Biz hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek, yalvarıp yakarsınlar diye oranın
halkını azap ve sıkıntıya uğrattık.
95- Sonra kötülüğün yerine iyiliği koyduk. Nihayet mal ve nüfusça çoğaldılar. Ve: “Babalarımıza da sıkıntı ve sevinç dokunmuştu.” (Bu normal, tabii bir kanundur) dediler. Bunun
üzerine onlar farkına varmadan, aniden onları yakalayıverdik.
96- Eğer o kentler ahalisi inanıp kendilerini korusalardı, yerden ve gökten bereket kapılarını
onlara açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onların yaptıklarından dolayı onları (azap ile)
yakaladık.
97- O kentliler, geceleyin uyurken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular?
98- Yoksa kuşluk vakti onlar oynarken, azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden mi emindiler?
99- Yoksa Allah’ın karşı düzeninden mi emindiler? Şüphesiz kaybeden toplumdan başkası Allah’ın karşı düzeninden emin olamaz.
100- Oralarda yaşayanların yok olmasından sonra, yeryüzüne varis olanlara görünmedi mi
(anlamadılar mı) ki; dilersek günahlarından dolayı onları da yakalarız. Ve kalplerini mühürleriz. İşte o zaman işitmez olurlar.
101- İşte bu şehirlerin haberlerini sana anlatıyoruz. Şüphesiz elçileri açık deliller ile geldi.
Fakat daha önce aşırı bir derecede yalanladıkları için imana gelemediler. İşte Allah, kâfirlerin
kalplerini böylece mühürlüyor.
102- Ve Biz insanların çoğunu, sözünde duranlar olarak görmedik. Ancak çoğunu yasaları
çiğneyenler olarak bulduk.
103- Sonra o kavimlerin ardından, Musa’yı ayetlerimizle Firavun ve meclisine gönderdik.
Onlar ayetlerimizi yalanladılar. İşte bak, bozguncuların sonunun nasıl olduğunu gör!
104- Musa dedi ki: “Ey Firavun! Ben, Rabb-ül âlemin olan Allah’tan sana gelen bir elçiyim.
105- Bana Allah hakkında ancak gerçeği söylemek yaraşır. Size Rabbinizden açık bir mucize
getirdim. Artık İsrailoğulları’nı benimle beraber gönder.”
106- Firavun: “Eğer bir mucize getirdiysen, getir bakalım; eğer doğru söylüyorsan.” dedi.
107- Musa, asasını atar atmaz ortaya apaçık bir ejderha olarak çıkıverdi.
108- Elini koynundan çıkardı, ona bakanlar için bembeyaz bir ışık saçıyordu.
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109- Firavun kavminin ileri gelenleri dediler ki: “Bu ancak bilgili bir sihirbazdır.
110- Sizi (ey millet,) memleketinizden çıkarmak istiyor. Sizler ne buyurursunuz?”
111, 112- Onlar: “Onu ve kardeşini alıkoy, şehirlere haber sal, (milleti) toplasınlar, bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler.
113- Sihirbazlar, Firavuna gelerek dediler ki: “Eğer biz galip olursak, muhakkak bize bir ücret
olacaktır.”
114- Firavun: “Evet, ücret olacaktır. Ve siz, yakınlarımdan olacaksınız.” dedi.
115- (Sonra) “Ey Musa! Sen mi önce atacaksın, yoksa bizler mi atalım?” dediler.
116- Musa: “Siz atın” dedi. Onlar atınca, insanların gözlerini büyülediler, onları korkuttular
ve büyük bir sihir ortaya koydular.
117- Biz Musa’ya vahyettik ki; Sen de asanı at. (O asasını atınca) hemen onların uydurduklarını yutmaya başladı.
118- Hak gerçekleşti. Yapmakta oldukları şeyler batıl çıktı.
119- İşte (o Firavun ve milleti) orada mağlup oldular. Alçalmış olarak geri döndüler.
120- Ve sihirbazlar, secde ediciler olarak yere kapandılar.
121, 122- “Rabb-ül âlemin olan, Musa ve Harun’un sahibi olan Allah’a inandık” dediler.

123- Firavun. “Ben size izin vermeden önce mi inandınız? Şüphesiz bu, ahalisini ondan
çıkarmak için şehirde düzenlediğiniz bir hiledir. İlerde (ne yapacağımı) bileceksiniz.
124- Ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim. Sonra hepinizi asacağım.” dedi.
125- Onlar: “Biz Rabbimize dönüyoruz.
126- Rabbimizin mucizeleri bize göründüğünde O’na inandık diye, sen ancak bizden intikam
alıyorsun. Ey Rabbimiz; Sen bize bol bir sabır ver ve bizi Müslüman olarak öldür” dediler.
127- (Firavun bunları kesmekten vazgeçti.) Onun kavminin ileri gelenleri: “Yeryüzünde bozgunculuk yapmak, seni ve ilahını terk etmek için, Musa ve kavmine müsaade mi ediyorsun!”
dediler. Firavun: “Biz onların erkek çocuklarını öldüreceğiz ve kadınlarını yaşatacağız. Ve
şüphesiz biz, onların üstünde hâkimiz” dedi.
128- Musa kavmine: “Allah’tan yardım dileyin, sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Onu,
kullarından istediğine miras bırakır. Ve iyi sonuç muttakilerindir.
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129- Musa’nın kavmi: “Sen bize gelmeden ve geldikten sonra da biz eziyet gördük.” dediler.
Musa: “Yakında Rabbiniz düşmanınızı helak edecektir. Memlekette sizi onların yerine koyacaktır. Sizin ne yapacağınıza (nasıl davranacağınıza) bakacaktır” dedi.
130- Ve andolsun! Biz Firavun milletini, kıtlık yılları ve kuraklıkla yakaladık, belki ibret alırlar diye…
131- Onlara bir iyilik geldiğinde, “bu bizdendir” derlerdi. Bir kötülük onlara isabet ettiğinde,
Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna verirlerdi. Hâlbuki kesinlikle başlarına gelecek olan nasibleri, Allah katında(muayyen)dır. Fakat onların çoğu (bunu) bilmezler.
132- Ve dediler ki: “Bizi büyülemek için bize hangi mucizeyi getirirsen getir; biz sana
inanacak değiliz.”
133- Bunun üzerine Biz de onların üzerine tufan, çekirge, bit (özellikle meyve biti,) kurbağa
ve kan yağdırdık; açık mucizeler olarak (onlara gösterdik.) Fakat kibirlendiler (ve inanmadılar.) Çünkü onlar mücrim (azgın ve suçlu) bir toplum idiler.
134- O pis azap başlarına gelince: “Ey Musa! (Allah’ın) sana öğrettikleri ile bizim için Rabbine dua et. Eğer bu pis azabı bizden giderirsen, andolsun, sana inanacağız ve İsrailoğullarını
seninle beraber göndereceğiz.” dediler.
135- Onların ulaşacağı belli bir süreye kadar o pis azabı onlardan giderdiğimizde, yeminlerini
bozarlardı.
136- Bunun sonucu Biz onlardan intikam aldık, onları denizde boğduk, çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar ve onları umursamadılar.
137- O memleketin mübarek kıldığımız doğularını ve batılarını zayıf bırakılan o topluma miras bıraktık. Sabrettiklerinden dolayı Rabbinin İsrailoğulları için vaadettiği güzel sözü gerçekleşti. Firavun ve kavminin yaptıkları sanayilerini ve yükselmekte oldukları binalarını yerle bir
ettik.
138- Ve İsrailoğulları’nı denizden geçirdik. Kendi putlarına sebatla ibadet eden bir topluma
rastladılar. “Ey Musa! Onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yap!” dediler. Musa: “Siz
ancak cahil bir toplumsunuz.”
139- “Bu gördüğünüz kavmin o içinde bulundukları durum fanidir. Ve yapmakta oldukları şey
de batıldır.” dedi ve (şöyle devam etti:)
140- “Allah’tan başka size ilah mı arayayım? Hâlbuki O, sizi üstün kılmıştır.”
141- Hatırlayın ki: Biz sizi Firavun ordusundan kurtardık. Onlar size azapların en kötüsünü
tattırırlardı: Erkek çocuklarınızı öldürür, kadınlarınızı yaşatırlardı. Bu konuda (size) Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
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142- Musa’ya otuz gece vaadettik. On gece daha ilave ettik. Rabbi ile olan buluşması kırk
gece olarak tamamlandı. Musa (mikata giderken) kardeşi Harun’a: “Kavmimiz içinde benim
yerime geç, uygun işler yap, sakın bozguncuların yoluna uyma!” dedi.
143- Musa bizimle buluşmaya gelirken ve onun Rabbi onunla konuşunca “Ey Rabbim! Kendini bana göster, Seni göreyim.” dedi. Rabbi: “Beni göremezsin fakat dağa bak, eğer yerinde
durursa işte o zaman Beni görürsün. Onun Rabbi dağa tecelli edince dağı yerle bir etti; Musa
da bayılarak yere düştü. Ayılınca, “Ey Rabbim seni (görünmekten) tenzih ederim, sana dönüş
yapıyorum ve ben müminlerin ilkiyim” dedi.
144- Allah dedi ki: “Ey Musa! Ben mesajlarımla ve konuşmalarımla seni insanlar içinden seçtim. Sana verdiklerimi (güzelce) tut, şükredenlerden ol.”
145- Her şeyin açıklaması ve öğüt ile ilgili her şeyi levhalarda onun için yazdık. (Ey Musa!)
Sen bunları kuvvetle tut ve kavmine emret, en azimetlilerine yapışsınlar. Ben size fasıkların
(yasaları çiğneyenlerin) yurdunu göstereceğim.
146- Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden yüz çevirteceğim. Çünkü
onlar bütün ayetleri (mucizeleri) görseler de inanmazlar. Doğru yolu görseler de onu yol edinmezler. Azgınlık yolunu görürlerse, onu yol edinirler. Çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar
ve onları umursamadılar.
147- Ayetlerimizi ve ahiret hayatı ile karşılaşmayı inkâr edenlerin bütün amelleri boşadır. Onlar yaptıklarından başka bir şey ile cezalandırılmayacaklardır.
148- Musa’nın kavmi ondan sonra, süs eşyalarından cesetli, böğüren bir buzağı edindiler.
Görmediler mi?! O, onlarla konuşamıyor ve onlara yol gösteremiyor. (Fakat) onu ilah olarak
benimseyip kendilerine zulmettiler.
149- Elleri böğürlerinde çaresiz kalıp doğru yoldan sapıtmış olduklarını gördüklerinde “Eğer
Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa, şüphesiz zarar edenlerden oluruz.” dediler.
150- Musa, kızgın ve üzüntülü olarak kavmine dönünce: “Benden donra ne kötü bir duruma
düşmüşsünüz. Rabbinizin azabının çabuk gelmesini mi istediniz?” dedi, levhaları yere attı.
Kardeşinin başından tutarak onu kendine çekti. Kardeşi Musa’ya dedi ki: “Ey kardeş,
kavmimiz beni etkisiz bıraktılar. Nerde ise beni öldüreceklerdi. Bana düşmanları sevindirecek
şekilde davranma, beni bu zalim toplum ile bir sayma.”
151- Musa: “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine mazhar kıl. Çünkü sen
rahmet edicilerin en iyisisin.” dedi.
152- Şüphesiz buzağıyı ilah edinenlerin başlarına, Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında
bir zillet gelecektir. İşte Biz, iftira edenleri böylece cezalandırırız.
153- Kötülükleri işleyip de ondan sonra tevbeedip iman edenler (olursa,) şüphesiz Rabbin
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kötülüklerden sonra (da) Gafur ve Rahimdir.
154- Musa’daki kızgınlık dinince, yazılarında Rablerinden korkanlar için rahmet ve hidayet
mevcut olan levhaları aldı.
155- Musa, Bizimle buluşmak için kavminden yetmiş adamı seçti. (Daha önce buzağıyı put
edindikleri için) onları bir titreme tutunca, Musa: “Rabbim! Dileseydin, daha önce onları da
beni de helak ederdin. Bizden olan bazı beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi helak eder
misin? O olan şeyler senin imtihan etmenden başka bir şey değildi. Sen o imtihanınla istediğini saptırır, istediğini doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla bize acı,
çünkü Sen bağışlayanların en iyisisin.”
156- “Bu dünyada da bize güzellik buyur, ahirette de. Biz sana döndük.” dedi. (Allah da:)
“Azabımı istediğime indiririm. Rahmetim de her şeyi kuşatmıştır. O rahmetimi, ayetlerimize
inananlar, zekâtı verenler ve özlerini koruyanlara nasip edeceğim.
157- Onlar ki; Ümmi ve Peygamber olan (Allah’ın) elçisine uyarlar. O elçi ki, yanlarındaki
Tevrat ve İncil’de yazılı olarak onun sıfatlarını bulurlar. Onlara iyiliği emreder, kötülüklerden
onları sakındırır. Hoş güzel şeylerin onlara helal olduğunu, pis şeylerin de haram olduğunu
beyan eder, omuzlarında olan ağır yükleri (dinî buyrukları) ve zincirleri (sosyal sıkıntıları)
onlardan indirir. İşte ona iman edip onu düşmandan koruyanlar, ona yardım edip onunla gelen
nura tabi olanlar, asıl kurtulanlar onlardır.
158- De ki: “Ey insanlar! Ben hepinize gönderilen Allah’ın elçisiyim. O Allah ki; göklerin ve
yerin hâkimiyet ve mülkiyeti O’nundur. O’ndan başka ilah yoktur. Dirilten ve öldürendir.
Artık (O) Allah’a ve Resulü’ne inanın –O Resul (elçi) ki, okuryazar değil, peygamberdir. Allah’a ve yasalarına tam inanır.- ve ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.
159- Musa’nın milletinden hakkı gösteren ve hak ile hükmeden bir topluluk vardır.
160- Biz onları oymaklar halinde on iki topluluğa ayırdık. Musa’ya da, kavmi ondan su istedikleri zaman “Asanı taşa vur” diye vahyettik. (Asasını taşa vurunca) ondan on iki göz
fışkırdı, her bir grup insan, içecekleri yeri öğrendiler. Ve bulutu onların üzerinde gölgelik yaptık. Kudret helvası ile bıldırcın (etini) onların üzerine indirdik. “Allah’ın size verdiği güzel ve
temiz rızıktan yiyin” dedik. (Fakat şükretmediler.) Bize değil, asıl olarak kendi nefislerine
zulmettiler.
161- Ve hatırlayın ki; onlara: “Bu şehre girin, ondan istediğiniz yerden yiyin, Allah’tan mağfiret dileyin, şehrin kapısından secde ederek girin, günahlarınızı bağışlarız; iyilik yapanlara,
güzel davrananlara da (bu nimetimizi) artıracağız.” denildi.
162- Onlardan zalim olanlar, bu emirleri kendilerine söylenen şekilden başka bir şekil ile
değiştirdiler. Biz de zulmettiklerinden dolayı onların üzerine gökten pis bir azap indirdik.
163- Denize nazır olan o şehrin durumunu onlardan sor. Hani Cumartesi günü haddi aşarlardı.
Çünkü Cumartesi günü tatil yaptıklarında balıkları onlara sürü ile gelirdi. Tatil yapmadıkları
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gün balıklar gelmezdi. Kanunları çiğnedikleri için biz onları böylece denedik.
164- Ve hatırla ki; onlardan bir topluluk, “Allah’ın yok edeceği yahut şiddetle azaplandıracağı
bir millete niçin öğüt veriyorsunuz?” dediler. Onlar: “Rabbinize karşı bir özür beyan etmek ve
belki de onlar sakınırlar diye” cevap verdiler.(*)
(*) Yani o fasıklardan bir grup öğüt verenlere “Madem helak olacağımızı” söylüyorsunuz.
Neden bize öğüt veriyorsunuz? diye itiraz edince, öğüt verenler böyle cevap vermişlerdir.
165- Aldıkları mesajları unuttukları zaman, kötülüklerden sakındıranları kurtardık. (Kendilerine) zulmedenleri de sert bir azap ile yakaladık; fasık oldukları (kanunları çiğnedikleri) için!
166- Yasaklandıkları konularda haddi aştıkları zaman onlara “aşağılık maymunlar olun”
dedik.
167- Ve hatırla ki; Rabbin “onlara kötü azap tattıranları kıyamet gününe kadar başlarında tutacağız.” diye ilan etti. Şüphesiz Senin Rabbinin azabı çok çabuk gelir ve şüphesiz O, çok
bağışlayan ve çok acıyandır.
168- Onları yeryüzünde topluluklar halinde dağıttık. Onlardan iyiler olduğu gibi onlardan
bundan aşağı olanlar da vardır. Onları güzel ve kötü durumlar ile denedik. Belki dönüş yaparlar diye.
169- Onlardan sonra yeni bir nesil geldi. Kitaba (Tevrat’a) varis oldular. Önemsiz olan dünya
hayatını kazanmaya çalışıyorlar. “Nasıl olsa affedileceğiz” diyorlar (ve tevbe ediyorlar. Tövbe
ederler fakat) o işledikleri günahın aynısı kendilerine geldiğinde yine ona saldırırlar. Kitap
(Tevrat) ile Allah namına haktan başka bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan söz alınmamış mı idi? Onlar o kitaptakileri okumadılar mı? “Ki ahiret yurdu kendini koruyanlar için
daha yararlıdır.” Artık idrak etmeyecek misiniz?
170- Onlardan sağlamca kitaba tutunanlar, namazı doğruca kılanlar (ise;) işte Biz, o uygun
işler yapanların ücretini asla zayi etmeyiz.
171- Ve bir zaman dağı onların üstünden bir gölgelik gibi yükselttik. Onlar dağın başlarına
düşeceğini sandılar. “Size verdiğimiz kitabı kuvvet ile tutun, ondaki mesajları hatırlayın, belki
korunursunuz.” (dedik.)
172- Ve hatırla ki; Rabbin Âdemoğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldı. “Ben, Rabbiniz
değil miyim?” diye onları kendi nefislerine karşı şahit tuttu. Onlar: “Evet, Sen Rabbimizsin.
Biz buna şahidiz” dediler. (Böyle şahit tuttuk ki) Kıyamet günü, “biz bundan habersizdik”
demeyesiniz!
173- Veya: “Asıl olarak babalarımız bizden önce müşrik oldular. Biz sadece onlardan sonra
gelen bir nesiliz. Ey Rabbimiz! Bizi boş ve batıl düşünenlerin yaptıklarından dolayı helak
eder misin?” demeyesiniz.
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174- İşte Biz, ayetleri böyle açıklıyoruz ki o (batıl yoldan) dönsünler.
175- Onlara o kişinin haberini oku ki, ona ayetlerimizi verdik. O ise, onlardan sıyrıldı. Bunun
üzerine şeytan onu peşine taktı. O aldananlardan oldu.
176- Eğer isteseydik, onu o ayetlerimizle yükseltirdik. Fakat o, yere saplandı, heva ve arzularına uydu. Onun örneği köpek örneği gibidir. Sırtına ağırlık koysan da solur, rahat bıraksan
da solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan toplumun örneği budur. Sen onlara böyle kıssalar anlat,
belki düşünürler.
177- Ayetlerimizi yalanlayıp da kendilerine zulmeden toplumun örneği, ne kötü örnektir!
178- Allah kime yol gösterirse, işte o tam doğru bir yoldadır. Kimi de yoldan saptırırsa, işte
onlar zarar edenlerin ta kendileridir.
179- Cinlerden ve insanlardan büyük bir kısmı, Cehennem için yarattık. Onların algılamayan
kalpleri, görmeyen gözleri, işitmeyen kulakları vardır. Onlar hayvanlar gibidirler, belki daha
da şaşkındırlar. (Hakikatten) asıl habersiz olanlar işte onlardır.
180- Allah’ın çok güzel isimleri vardır. O isimler ile Allah’ı çağır. İsimleri hakkında sapanları
bırak, yaptıkları şeyler onlara ceza olarak verilecektir.
181- Yarattıklarımız içinde hakkı ve hakikati gösteren hak ile hükmeden bir toplum vardır.
182- Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, farkına varmadan onları yakalayacağız.
183- Onlara mühlet vereceğim. Şüphesiz Benim (azap) düzenime yakalananların hali pek
çetindir!
184- Onlar düşünmediler mi? Arkadaşları olan Peygamberde hiçbir delilik yoktur. O apaçık
bir uyarıcıdır.
185- Onlar göklerin ve yerin içyüzlerine, Allah’ın yarattığı her şeye bakmıyorlar mı? Ecellerinin yakınlaştıklarını görmüyorlar mı? Bu Kur’andan sonra artık hangi bir söze inanacaklardır?
186- Şüphesiz Allah kimleri saptırırsa, onlara yol gösterici bulunmaz. Ve Allah, azgınlıkları
içinde onları şaşkın şaşkın bırakır.
187- Sana bu kıyamet işinin nerede limanlanacağını soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi Rabbimin katındadır. O’ndan başka hiç kimse vaktinden evvel onu açıklayamaz. O, göklerin ve
yerin içinde saklanmıştır. O size ancak birden gelecektir.” Sanki sen onu kuşatmış, görüyorsun gibi sana onun ne zaman geleceğini soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi Rabbimin katındadır,
fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”
188- De ki: “Rabbimin istediği hariç, kendim için ne bir menfaat ne de zarar vermeye malik
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değilim. Eğer gaybı bilmiş olsaydım, çok hayır ve fayda kazanırdım. Bana kötülük de
dokunmazdı. Ben inanan bir toplum için bir uyarıcı ve müjdeleyiciden başka bir şey değilim.”
189- O Alladır ki; sizi tek bir nefisten yarattı. Onunla sükûnete ersin diye, eşini de onun
cinsinden yarattı… Eşini sarıp ona yaklaşınca hafif bir hamilelik gerçekleşti. Bir müddet o
hamilelikle öyle devam etti. Kadın ağırlaşınca, karı koca Allah’a dua ettiler ki; “Eğer bize
yararlı bir evlat verirsen, andolsun, şükredenlerden oluruz.”
190- Allah onlara yararlı bir evlat verince, Allah’ın onlara verdiğinde O’na ortaklar koştular.
Allah onların eş koştuklarından çok yücedir.
Not: Âdem ve ilk insan ile ilgili yaratılıştan tutun da bu gibi meselelere kadar bütün kıssanın
temel unsurları, bir fert ve tek bir kişi ile ilgili değildir. O kıssa ve teferruatı, insanlık nevinin
serüvenini, şimdiki yaradılışını, eşyayı ve isimlerini nasıl öğrendiğini, meleklerden nasıl üstün
olduğunu, melekler ve tabiatın insana nasıl musahhar olduğunu, insanın nimetlere karşı nasıl
nankör olduğunu, Allah’ı unuttuğunu bildiriyorlar..
191, 192- Yaratıldıkları ve hiçbir şeyi yaratamadıkları şeyleri Allah’a eş koşuyorlar. O şeyler,
ne onlara yardım edebiliyorlar ne de kendilerine.
193- Eğer onları doğru yola davet etseniz, size uymazlar. Onları çağırsanız da sussanız da onlar için birdir.
194- Allah’tan başka çağırdığınız şeyler, sizin gibi birer kuldurlar. Eğer doğru iseniz onları
çağırın size cevap versinler!
195- Yürüyecekleri ayakları mı var? Yoksa tutacakları elleri mi var? Veya görecekleri gözleri
mi var? Yoksa işitecekleri kulakları mı var? De ki: “Ortak koştuğunuz şeyleri çağırın. Sonra
bana tuzak kurun (ellerinizden geliyorsa) bana hiç göz açtırmayın.
196- Şüphesiz benim sahibim, kitabı indiren Allah’tır. O, iyilere sahip çıkar.
197- O’ndan başka çağırdığınız şeyler ise, ne size yardım edebilirler ne de kendilerine.
198- Onları doğru yola çağırsan işitmezler. Onların sana baktıklarını görüyorsun, fakat görmüyorlar.
199- Güzellik yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.
200- Şeytan seni (buna aykırı bir yola) dürtmeye kalkışırsa, Allah’a sığın. Şüphesiz O, işiten
ve bilendir.
201- Kendilerini (küfürden) koruyanlara şeytandan bir hayal gelirse, düşünüp hatırlarlar ve
hemen gerçeği görürler.
202- Bu muttakilerin kardeşleri (akrabaları) olan kâfirler ise, onları bataklığa sürüklerler ve
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onları öylece bırakırlar.
203- Onlara bir ayet (mucize) getirmediğin zaman, “Neden bulup buluşturup getirmedin?”
derler. De ki: “Ben ancak Rabbimden bana vahiy olana tabi olurum. Bu Kur’an sizin hakkı
görmeniz için açık deliller ve inanan bir toplum için rahmet ve hidayettir.
204- O Kur’an okunduğunda ona kulak verin ve susun ki rahmet edilesiniz.
205- Rabbini kendi içinde yalvararak ve korkarak ve dışardan işitilmeyecek bir sesle sabah
akşam zikret. Sakın gafillerden olma.
206- Rabbinin katında olanlar, O’na kulluk etmekten büyüklük taslamazlar. O’nu takdis ve
tesbih ederler ve yalnızca O’na secde ederler.

8- Enfal Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 75 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Sana büyük ganimetlerin hükmünü soruyorlar. De ki: “Bunlar, Allah’ın ve elçisinindir. Allah’tan sakının, aranızdaki münasebetleri düzeltin. Eğer inanmış iseniz, Allah’a ve elçisine
itaat edin.
2- Hakiki inananlar onlardır ki; Allah anıldığı zaman, kalpleri titrer. Allah’ın ayetleri onlara
okunduğu zaman, imanları artar ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler.
3- Onlar ki; namazı doğruca kılarlar ve Allah’ın onlara verdiği rızıktan nafaka verirler.
4- İşte gerçekten mümin olanlar onlardır. Onlar için Rableri katında dereceler, bağışlanma ve
güzel bir rızık vardır.
5- (Büyük ganimetlerin bölüşülmesine hoşnutsuzluk gösterenler, Bedir savaşına çıkmana da
hoşnut olmamışlardı.) Nitekim Rabbin hakk ile (savaş için) seni evinden çıkartmıştı. O zaman
müminlerden bir grup bunu istemiyorlardı.
6- Onlar, kendilerine açıklandıktan sonra da hak bir konuda seninle tartışıyorlardı… Göre
göre ölüme sürükleniyor gibiydiler.
7- Hatırlayın ki; Allah, iki kervandan birini size va’detmiş idi. Siz silahsız olanı elde etmek
istiyordunuz. Allah ise yasaları ile hakkı gerçekleştirmek istiyordu. (Savaş ve mübareze kanunu gereği, sizi o silahlı savaşçılar ile karşılaştırmak istiyordu ki;) o kâfirlerin ardını kessin.
8- O suçluların istememelerine rağmen, Allah, hakkı gerçekleştirmek, batılı yok etmek istedi.
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9- Hatırlayın ki; siz Rabbinizden yardım dilerken, Rabbiniz duanızı kabul etti. “Ben, size
takipçi olan bin melek ile yardım ederim” dedi.
10- Allah, müjde olsun, kalbiniz mutmain olsun diye bunu gerçekleştirdi. Gerçek yardım, ancak Allah katındadır. Şüphesiz Allah, izzet ve kudret sahibidir ve her şeyi yerli yerinde yapandır.
11- Hatırlayın ki; kendisinden bir güven olarak Allah size bir uyku salıverdi. Sizi temizlemek
için, gökten üzerinize su indirdi. Ki şeytanın pisliğini sizden gidersin, kalbinize kuvvet, ayaklarınıza sebat versin.
12- Hatırla ki; Rabbin meleklere şöyle bildiriyordu: “Ben sizinle beraberim. İnananlara
kuvvet ve sebat verin. O kâfirlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerine vurun, bütün mafsallarına vurun!”
13- Çünkü onlar Allah ve elçisine karşı geldiler. Şüphesiz Allah’ın cezası, ağır ve serttir.
14- İşte ey kâfirler! Bu azabı tadın. Ve sizin için ayrıca ateş azabı vardır.
15- Ey iman edenler! Kâfirler büyük bir ordu iken karşılaştığınız zaman sakın onlardan yüz
çevirip kaçmayın.
16- Kim o gün, onlardan kaçarsa, -meğer başka bir kenarda savaşmak veya başka bir gruba
katılmak için ise o müstesna- o Allah’ın gazabını kazanmıştır ve onun sığınağı Cehennemdir.
Orası ne kötü dönüş yeridir.
17, 18- Onları siz öldürmediniz. Fakat onları Allah öldürdü. Atarken de sen atmadın. Fakat
atan Allah idi. Allah (bu Bedir savaşı ile) müminleri güzel bir imtihan ile denemek istedi.
Şüphesiz Allah, işiten ve bilendir. Allah bunu böyle istedi. Ve şüphesiz Allah, kâfirlerin tuzağını zayıflatır.
19- (Ey kâfirler!) Eğer siz bir fütuhat istiyorsanız, işte fütuhat aleyhinize çıkmıştır. Eğer bu
düşmanlığınıza son verirseniz, o sizin için daha hayırlıdır. Her ne kadar çok da olsa, cemaatiniz size bir fayda vermeyecektir. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.
20- Ey iman edenler! Allah’a ve elçisine itaat edin, onu dinlediğiniz halde, o elçiye sırtınızı
çevirmeyin.
21- Sakın, “dinledik” deyip de dinlemeyenler gibi olmayın.
22- Allah katında en zararlı hayvanlar, o sağır, dilsiz ve akıl etmeyenlerdir.
23- Eğer Allah, onlarda bir yarar görseydi, onlara da işittirirdi. İşittirseydi bile onlar yine yüz
çevirerek (seni) bırakacaklardı.
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24- Ey iman edenler! Sizi canlandıracak mesajlara çağırdığı zaman Allah’ın ve elçisinin
çağrısını kabul edin. Ve bilin ki Allah, insan ile kalbi arasına girer. (Her şeyini ondan alabilir)
ve hepiniz O’nun huzurunda toplanacaksınız. (Ondan kaçmakla bir yere varamazsınız.)
25- Öyle bir fitneden sakının ki; sizden zulmedenlere mahsus kalmaz. Ve bilin ki; Allah’ın
ikabı (cezası) şiddetlidir.
26- Hatırlayın ki sizler yeryüzünde zayıf idiniz, insanların sizi pençelemesinden korkardınız
da Allah sizi barındırdı, özel yardımıyla sizi teyid etti, güzel ve hoş şeylerle sizi rızıklandırdı.
Ki şükredesiniz.
27- Ey iman edenler! Bile bile emanetlerinize hıyanet ederek Allah’a ve elçisine ihanet etmeyin.
28- Ve biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız fitnedirler. Ve (bilin ki) aslında en büyük sevap ve
ücret Allah’ın katındadır.
29- Ey iman edenler! Eğer Allah’ın azabından sakınırsanız, size hak ile batılı ayıracak bir
Furkanı yaratır. Kötülüklerinizi siler, sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük fazıl ve ihsan sahibidir.
30- O vakti hatırla ki; o kâfirler, seni bağlamak veya öldürmek veya yurdundan çıkarmak için
düzen kuruyorlardı. Kurarlarken, Allah da karşı düzen kuruyordu. Ve Allah, düzen kuranların
en hayırlısıdır.
31- Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, “(Böyle şeyleri) işitmişiz, istesek buna benzer
sözler söyleriz. Bunlar ancak eskilerin efsaneleridir” dediler.
32- Ve o kâfirlerin: “Ey Allah’ımız! Eğer bu Kur’an, hak olup Senin katından ise, başımıza
gökten taş yağdır veya bize elem verici bir azap ver!” dediğini hatırla!
33- Hâlbuki sen onların içinde iken, Allah onlara azap verecek değildir. Ve istiğfar ettikleri
müddetçe de Allah onlara azap verecek değildir.
34- Neden Allah onlara azap vermeyecekmiş? Hâlbuki onlar, insanları Mescid-ül Haram’dan
alıkoyuyorlar. Ve ona sahip de değiller. Asıl sahipleri, özlerini koruyan müminlerdir. Fakat
onların çoğu bunu bilmezler.
35- Onların Kâbe’deki namazları da, bağırmak ve alkıştan başka bir şey değildir. Artık kâfirliğinizden dolayı bu azabı tadın!
36- O kâfir olanlar, insanları Allah’ın yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar. Onlar mallarını harcayacaklar. Sonra o mal onlara hasret olacaktır. Sonra mağlup olacaklardır. Ve o kâfirler Cehenneme doğru toplatılacaklardır.
37- Ki Allah, pis olanları temizlerden ayırsın. Pisleri birbirinin üzerine getirerek hepsini
toplasın ve onları Cehenneme koysun. İşte asıl zarar edenler onlardır!
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38- O kâfirlere de ki: “Eğer yaptıklarınıza son verirseniz, geçmiş durumunuz affedilecektir.”
Eğer bir daha dönerlerse, eskilerin başına gelen hüküm ve yasa gerçekleşti(ği gibi bunların da
başına gelecektir.)
39- Fitne kalmayıncaya, bütün din ve ibadet Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer son
verirlerse, muhakkak Allah onların yaptıklarını çok iyi görür.
40- Eğer sizi bırakıp giderlerse, bilin ki Allah, sahibinizdir. En iyi sahip ve en iyi yardımcı
O’dur.
41- Ve bilin ki kazandığınız herhangi bir ganimetin beşte birisi Allah’a, Resulullah’a, akrabalara, yetimlere, miskinlere ve yolcuyadır; eğer hak ile batılın ayrıldığı, iki ordunun
karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimiz Kur’ana ve Allah’a inanıyorsanız… Şüphesiz Allah,
her şeye gücü yetendir.
42- Sizler vadinin yakın tarafında iken, onlar da uzak tarafında idiler. Kervan da sizin biraz
altınızda idi. Eğer böyle buluşmak için anlaşsaydınız da yine değişiklik olurdu. Fakat Allah,
bunu böyle diledi ki olacak bir işi kaza etsin ve ölen kişi bir delil ile ölmüş olsun ve yaşayan
da bir delille yaşasın. (Küfrün de, imanın da bir dayanağı olsun.) Şüphesiz Allah, işiten ve
bilendir.
43- Hatırlayın ki Allah, uykunuzda onları size az gösteriyordu. Eğer onları çok gösterseydi,
dağılırdınız ve idarede tartışırdınız. Fakat Allah selamet verdi. Allah sinelere sahip olan her
şeyi çok iyi bilendir.
44- Ve hatırlayın ki; karşılaştığınız zaman, Allah onları sizin gözünüzde az gösteriyordu. Sizi
de onların gözünde az gösteriyordu ki olacak bir işi kaza etsin ve şüphesiz bütün işler Allah’a
döner.
45- Ey iman edenler! Bir cemaat ile karşılaştığınız zaman, direnin ve Allah’ı çokça zikredin ki
kurtulasınız.
46- Ve Allah’a ve Resulüne itaat edin. Çekişmeyin, dağılırsınız. Kuvvetiniz dağılır, gider. Ve
sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
47- Çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak, memleketlerinden çıkıp (insanları) Allah’ın
yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını kuşatmıştır. [Onlar O’ndan kurtulamazlar.]
48- Ve hatırlayın ki o şeytan, onların yaptıklarını onlara güzel gösterdi. “Bugün insanlardan
sizi yenecek kimse yoktur ve ben sizi kurtaracağım” dedi. İki grup birbiriyle karşılaşınca, o
şeytan geri geri kaçtı. Ve: “Ben sizden beriyim, ben sizin görmediğinizi görüyorum, ben Allah’tan korkuyorum. Allah’ın cezası serttir” dedi.
49- Ve hatırla ki; münafıklar ve kalbinde hastalık olanlar: “Bunların dinleri kendilerini aldattı”
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dediler. Hâlbuki kim Allah’a tevekkül ederse, şüphesiz Allah, Aziz ve Hakîmdir. [Güçlüdür.
Onu korumaya gücü yeter ve hikmet dairesinde ona mükâfat verir.]
50- Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını aldıkları ve kendilerine “Ateş
azabını tadın!” dedikleri zaman o kâfirleri keşke bir görseydin.
51- “İşte bu (azap) sizin kendi elinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Çünkü Allah, aciz kullarına
asla zulmedecek değildir.”
52- Firavun ordusunu ve onlardan öncekilerin tarzı gibi: “Allah’ın ayetlerini inkâr ettiler. Allah da günahlarından dolayı onları yakaladı. Şüphesiz Allah güçlüdür, azabı şiddetlidir.
53- Bu, bir millet kendilerini değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği nimeti değiştirmez
(yasasından dolayı böyledir.) Ve Allah işiten ve bilendir. (Kimin neye müstahak olduğunu
biliyor.)
54- Firavun ordusunun ve onlardan öncekilerin hali gibi, Rablerinin ayetlerini yalanladılar.
Günahlarından dolayı onları helak ettik. Firavun ordusunu boğduk. Çünkü onların hepsi de
zalim idiler.
55- Allah katında hayvanların en şerlisi, inanmayan o kâfirlerdir.
56- O kâfirler ki; onlarla anlaşma yaptın, sonra her seferinde anlaşmalarını bozarlar. Ve
sakınmazlar.
57- Eğer savaşta onları yakalarsan, onlarla arkalarında kalanları korkutarak dağıt. Belki öğüt
alırlar.
58- Eğer bir toplumun (antlaşmalarını bozup) hıyanet edeceklerinden korkarsan, onlara eşit
olarak sen de antlaşmayı at. Şüphesiz Allah, hainleri sevmez.
59- O kâfirler, Bizi geçeceklerini (Biz’den kaybolacaklarını) sanmasınlar. Onlar, (Bizi) aciz
bırakamazlar.
60- Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaşlık atlar hazırlayın. Onunla Allah’ın
düşmanını, düşmanınızı ve daha az düşman olanları korkutursunuz. Siz onları bilmezsiniz.
Fakat Allah onları bilir. Allah yolunda harcadığınız her şey size geri ödenecektir. Size asla
zulmedilmeyecektir.
61- Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah’a tevekkül et. Çünkü O, işiten ve
bilendir.
62- Onlar seni aldatmak isterlerse, Allah sana yeter. O’dur; seni özel yardımıyla ve Müminlerle güçlendiren.
63- Ve o Müminlerin kalplerini birleştiren. Eğer yeryüzündeki her şeyi harcasaydın da onları
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birleştiremezdin. Fakat Allah onların kalplerini birleştirdi. Çünkü O, sonsuz kuvvet ve hikmet
sahibidir.
64- Ey Peygamber! Allah ve sana tabi olan Müminler sana yeter.
65- Ey Peygamber! Müminleri savaş için teşvik et. Eğer sizden yirmi kişi olursa, iki yüz
kişiyi mağlup eder. Eğer yüz kişi olursa, o kâfir olanlardan bin kişiyi yener. Çünkü onlar, bilgisiz bir toplumdurlar.
66- Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Ve sizde zayıflık olduğunu gördü. Eğer sizden sabreden
yüz kişi olursa, iki yüz kişiyi yener. Allah’ın izniyle, bin kişi olursa, iki bin kişiyi yener.
Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir.
67- Yeryüzünde tam hâkimiyetini sağlamadıkça, bir peygamberin esirler ile uğraşması, ona
yakışmaz. Sizler (ey Müminler!) dünya hayatının menfaatini istiyorsunuz. Allah ise, ahireti
istiyor. Allah, izzet, kudret sahibidir ve her şeyi yerli yerinde yapar.
68- Eğer Allah’tan daha önce gelen bir yazı (ruhsat ve yasa) olmasaydı, bu aldığınız fidyeden
dolayı büyük bir azap size dokunacaktı. (Çünkü henüz İslami hâkimiyet kurulmamış iken, sizler mal ve menfaat ile uğraştınız. Esirlere İslam’ı anlatacak yerde, onları mal karşılığı
salıverdiniz.)
69- Artık (bu ruhsattan istifade ederek) kazandığınız ganimetlerden helal ve hoş olarak yiyin
ve Allah’tan sakının. Şüphesiz Allah, Gafur ve Rahimdir.
70- Ey Peygamber! Elindeki esirlere de ki: “Eğer Allah, kalbinizde bir iyilik görüyorsa, sizden alınan maldan daha hayırlı bir şeyi size verir. Ve sizi bağışlar. Çünkü Allah, bağışlayan ve
acıyandır.
71- Eğer sana hıyanet etmeyi düşünüyorlarsa, daha önce Allah’a da hıyanet ettiler. Allah, onların hakkından geldi. Allah, her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerinde yapandır.
72- İman edip hicret edenler, malları ve canları ile Allah yolunda savaşanlar ile onları
barındıran ve onlara yardım edenler, işte onlar, birbirlerinin sahibidirler (akrabası ve sorumlu
dostudurlar.) İman edip de hicret etmeyenlere ise, hiçbir velayetiniz ve sorumluluğunuz yoktur; onlar hicret edinceye kadar… Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım etmeniz gerekir. Meğer sizinle onlar arasında antlaşma olan bir kavme karşı yardım isterlerse, o
müstesna… Şüphesiz Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir.
73- Kâfir olanlar da birbirlerinin dostu ve sorumlusudurlar. Eğer siz birbirinizi böyle kardeş
görmezseniz, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesad olur.
74- İman eden, hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ile onları barındıran, onlara yardım
edenler, işte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara bağışlanmak ve güzel bir rızık vardır.
75- Daha sonra inanıp da hicret eden sizinle beraber cihad eden, işte onlar da sizdendirler.
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Fakat akraba olanlar, Allah’ın kitabında (hukuk ve mirasta) birbirlerine daha yakındırlar.
Şüphesiz Allah, her şeyi en iyi bilendir.

9- Beraet (Tevbe ) Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 129 ayettir.
Bu sure, bir ültimatom niteliğinde olduğu için başına besmele yazılmamıştır.
1- Bu, Allah’tan ve elçisinden, kendileriyle antlaşma yaptığınız o müşriklere bir beraettir (ültimatomdur.) (Yani Allah ve elçisinin o müşriklerle hiçbir ilişkisi kalmamıştır. Onların hiçbir
antlaşmalarına bağlı değiller.)
2- Ey müşrikler! Yeryüzünde dört ay dolaşın. Ve bilin ki siz, Allah’ı aciz bırakamazsınız. Ve
şüphesiz Allah, kâfirleri rezil ve perişan edecektir.
3- Bu, büyük hacc gününde, Allah’tan ve elçisinden insanlara bir bildiridir ki; “Allah ve elçisi
Allah’a eş koşanlardan beridirler.” Siz ey müşrikler! Eğer tevbe ederseniz, o sizin için daha
hayırlıdır. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki; Allah’a karşı gelerek O’nu aciz bırakamazsınız. (Ondan kurtulamazsınız.) Artık sen kâfirleri elim bir azap ile müjdele!
4- Kendileriyle antlaşma yapıp, sonra sizinle yapmış oldukları antlaşmalarından hiçbir şeyi
eksiltmeyen, size karşı kimseyi desteklemeyen varsa, onların antlaşmalarını son müddetine
kadar uygulayın. Şüphesiz Allah, hak ve hukuka riayet edenleri sever. [Kimi de severse onu
muvaffak eder.]
5- Haram (yasak) aylar çıkınca, nerde bulursanız (o) müşrikleri öldürün, onları yakalayın, onları muhasara edin, her gözetleme yerinde onları bekleyin. Eğer tevbe edip (imana gelirlerse)
namazı doğru kılar, zekâtı verirlerse, onların yolunu boşaltın. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan
ve çok acıyandır.
6- Eğer müşriklerden biri senden korunmayı isterse, onu koru. Ta ki Allah’ın kelamını işitsin.
Sonra onu güveneceği yere ulaştır. Böyle yap, çünkü onlar bilgisiz bir toplumdurlar.
7- Mescid-ül Haram’da kendileriyle antlaşma yaptıklarınız hariç, diğer müşrikler için Allah ve
Resulü katında nasıl bir antlaşma olabilir? O antlaşma yaptığınız müşrikler, sizin için doğru
davrandıkça, siz de onlar için doğru davranın. Şüphesiz Allah, hak ve hukuka riayet edenleri
sever.
8- Nasıl antlaşma olur? Onlar size galip gelseler, sizden ne akrabalığı ne de antlaşmayı
gözetmezler. Ağızları ile sizi razı ediyorlar, fakat kalpleri bunu reddediyor. Ve onların çoğu da
fasıktırlar. (Hak ve yasalara riayet etmezler.)
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9- Allah’ın ayetlerine karşın çok ucuz bir bedel (dünyanın üç-beş günlük yaşamını) satın
aldılar. İnsanları Allah’ın yolundan çevirdiler. Yapmakta oldukları işler, ne kötü şeydir!
10- Onlar hiçbir mümin hakkında akrabalığı ve antlaşmayı gözetmezler. Ve onlar gerçekten
haksızlık edenlerdir.
11- Eğer tevbe edip namazı doğruca kılar, zekâtı verirlerse, işte onlar din kardeşlerinizdir. Ve
Biz bilen bir toplum için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz.
12- Eğer antlaşmadan sonra yeminlerini bozarlarsa ve dininize sataşırlarsa, işte o zaman
küfrün önderlerini öldürün. –Çünkü onların yeminleri geçerli olamaz.- (Onları öldürün,) belki
bu yaptıklarına son verirler.
13- İşte sizler, yeminlerini bozan, Peygamberi memleketinden çıkarmaya çalışan ve ilk olarak
savaşı kendileri başlatan bir topluluk ile savaşıyorsunuz. Onlardan mı korkuyorsunuz? Hâlbuki Allah’tan korkarsanız, O, kendisinden korkulmaya daha layıktır; eğer mümin iseniz…
14- Onlarla savaşın ki; Allah sizin elinizle onları azaplandırsın, onları perişan etsin, onlara
karşı Allah size yardım etsin ve mümin olan bir toplumun kalbine şifa versin,
15- Yüreklerindeki öfkeyi gidersin ve Allah isteyenin tövbe sini kabul eder. Şüphesiz Allah,
her şeyi en iyi bilen ve yerli yerinde yapandır.
16- Yoksa siz, Allah sizlerden cihad edip de Allah’tan, Resulünden, Müminlerden başkasını
sırdaş edinmeyenleri ayıklamadan, böyle kendi halinizde bırakılacağınızı mı sandınız? (Böyle
bırakmayacaktır. Sizi savaş gibi nedenlerle imtihandan geçirecektir.) Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
17- Müşrikler, kâfir olduklarını (Allah’tan ayrı olarak putlara taptıklarını) itiraf ettikleri halde,
Allah’ın mescidlerini tamir edip şenlendirmek, onlara düşmez. Onların bütün yaptıkları boşa
gider. Ve onlar Cehhennemde ebedî olarak kalacaklardır.
18- Allah’ın mescidlerini ancak, Allah’a ve ahiret gününe inanan, doğruca namaz kılıp zekât
veren, Allah’tan başka kimseden korkmayanlar tamir edip şenlendirir… İşte bunların temelli
olarak doğru yolda gitmeleri kuvvetle muhtemeldir.
19- Sizler, hacılara su vermeyi, Mescid-ül Haram’ı şenlendirmeyi (üstlenenlerle,) Allah’a ve
ahiret gününe inanıp da Allah yolunda cihad edenleri bir mi tuttunuz. Onlar, Allah katında bir
olmazlar. Çünkü Allah zulmeden bir toplumu doğru yola iletmez. [Cihattan kaçıp da mescitlerle uğraşmak zulümdür.]
20- İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah
katında dereceleri daha büyüktür. Ve işte, asıl kazançlılar onlardır.
21- Rableri olan Allah, onları kendisinden bir rahmet ve rıza ile ve içlerinde ebedî nimetler
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olan Cennetler ile müjdeliyor.
22- Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında (ebedî âlemde) büyük bir
ecir ve sevap vardır.
23- Ey iman edenler! Eğer severek küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi
dostlar edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte asıl zalimler onlardır.
24- De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, aşiretiniz, kazandığınız
mallar, kesadından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler, sizin için Allah ve Resulünden ve O’nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, Allah, emrini (azabı, ölümü) getirinceye kadar bekleyin. Şüphesiz Allah, kendi yasalarını çiğneyenleri doğru yola iletmez.
25- Andolsun ki; çok yerde Allah size yardım etti ve Huneyn gününde… Hani çokluğunuz sizi
böbürlendirdi. Fakat o çokluğunuz size bir fayda sağlamadı, yeryüzü genişliğiyle beraber size
dar geldi. Sonra sırt çevirerek kaçtınız.
26- Sonra Allah sükûn ve huzur halini Resulullah ile Müminler üzerine indirdi, görmediğiniz
askerler gönderdi, o kâfirleri azaplandırdı. İşte kâfirlerin azabı böyledir.
27- Sonra Allah, (o savaşın ardından) istediğinin tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah, çok
bağışlayan ve acıyandır.
28- Ey iman edenler! Müşrikler gerçekten necistirler, bu yıllarından sonra Mescid-ül Haram’a
yanaşmasınlar. Eğer (hacıların azalmasıyla olacak olan) fakirlikten korkarsanız, ilerde Allah
sizi fazl ve ihsanından –eğer istese- zengin edecektir. Şüphesiz Allah her şeyi çok iyi bilen ve
her şeyi yerli yerinde yapandır.
29- Kitap verilenlerden, Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve elçisinin haram ettikleri şeyleri haram saymayan, hak dine itaat etmeyenlerle, boyun eğip elden cizye verinceye
kadar savaşın.
30- Yahudiler; “Uzeyr(*), Allah’ın oğludur.” dediler. Hristiyanlar da: “Mesih, Allah’ın
oğludur,” dediler. Bunlar, ağızlarıyla söyledikleri laflardan ibarettir… Onların bu sözleri, daha
önce kâfir olanların sözlerine benzer. Allah, onların canını alsın! Nasıl sağa sola yalpalanıyorlar.
(*) Uzeyr, Kitab-ı Mukaddeste “Ezra” olarak geçiyor. Bkz. Ezra, s: 466-476.
31- Hahamlarını, papazlarını ve Meryemoğlu Mesihi Allah’tan başka rabler edindiler. Hâlbuki
onlara, tek bir ilaha ibadet etmekten başka bir emir gelmemişti. O’ndan başka ilah yoktur. O,
bunların eş koşmalarından münezzeh ve yücedir.
32- Onlar, ağızları ile Allah’ın nurunu söndürmek isterler. Hâlbuki kâfirler istemese de, Allah
nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı değildir.
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33- Müşrikler istemese de, bütün dinlere üstün getirmek üzere elçisini doğru inanç (hidayet)
ve hak din (hukuk dini) ile gönderen O Allah’tır.
34- Ey iman edenler! Haham ve ruhbanların çoğu, haksız bir yolla insanların mallarını yerler.
Ve insanları Allah yolundan engellerler. Artık altın ve gümüş stok edenler ve Allah yolunda
harcamayanları elem verici bir azap ile müjdele!
35- O gün Cehennem ateşinde o stoklar ısıtılır, yüzleri, yanları ve sırtları o stoklarla dağlanır.
İşte kendiniz için stok ettikleriniz bunlardır. Artık bu stoklamanızın cezasını tadın!
36- Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı gün, Allah katında, Allah kitabında ayların sayısı on iki
aydır. Onlardan dördü yasak aylardır. Doğru din (ve yasa) budur. O aylarda kimseye zulmetmeyin. Fakat müşrikler topyekûn sizinle savaştıkları gibi, siz de onlarla topyekûn savaşın. Ve
bilin ki Allah sakınanlarla beraberdir.
37- (Haram aylardaki sırayı değiştirmek) ve ertelemek, ancak küfürde ileri gitmektir. O kâfirler onunla saptırılırlar. Onlar belli bir ayı bir sene helal sayarlar, başka bir sene aynı ayı haram
sayarlar. Ki Allah’ın haram kıldığı ayların sayısına eşit gelsin. Böylece Allah’ın haram
kıldığını helal sayarlar. Çirkin işleri onlara güzel gösterildi. İşte Allah, (bile bile) kâfir olan bir
toplumu doğru yola iletmez.
38- Ey iman edenler! Ne oldu size? “Allah yolunda akın edin” denildiğinde yere çakılıp
kaldınız. Siz, ahiret yerine dünya hayatına mı razı oldunuz? Ahiret yanında, dünya hayatının
faydası çok az bir yaşamdan başka bir şey değildir.
39- Eğer akın etmezseniz, Allah size elem verici bir azap verir. Başka bir kavim ile sizi
değiştirir. Siz Allah’a asla zarar veremezsiniz. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir.
40- Eğer siz ona yardım etmezseniz, şüphesiz Allah ona yardım etti. Hani o kâfirler, onu
iki(kişi)(*)nin ikincisi olarak yurdundan çıkardıkları zaman; onlar mağarada iken arkadaşına;
“üzülme, Allah bizimle beraberdir” dediği zaman, Allah onun üzerine sükûn ve huzur halini
indirdi, görmediğiniz askerlerle onu destekledi. O kâfirlerin çağrısını alçak bıraktı. Allah’ın
çağrısı ise en yüce olandır. Çünkü Allah, güçlü, izzet sahibi ve her şeyi yerli yerinde yapandır.
(*) Hz. Peygamberle Hz. Ebubekir.
41- Gerek hafif, gerek ağır, (herhalde ve her şartta) akın edin. Allah yolunda mallarınız ve
canlarınız ile cihad edin. Eğer biliyorsanız, bu sizin için daha hayırlıdır.
42- Eğer kolay elde edilir bir ganimet ve orta mesafeli bir yolculuk olsaydı, (o münafıklar)
sana tabi olacaklardı. Fakat o uzun ve zor mesafe onlara uzak geldi. “Eğer gücümüz yetseydi,
sizinler beraber çıkardık” diye yemin edeceklerdir. (Böyle yapmakla) kendilerini helak ediyorlar. Çünkü Allah onların yalancı olduklarını biliyor.
43- Allah seni affetsin! Doğrular ortaya çıkmadan (anlaşılmadan,) yalancıları tanımadan neden onlara izin verdin?
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44- Allah’a ve ahiret gününe inananlar, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmemek için, senden
izin istemezler. Şüphesiz Allah, kendi emirlerine riayet edenleri bilir.
45- Ancak öyle kişiler senden izin isterler ki, onlar Allah’a ve ahiret gününe inanmazlar, kalpleri şüphelenmiştir. Onlar o şüpheleri içinde bocalamaktadırlar.
46- Eğer savaşa çıkmayı isteselerdi, savaş için bir şeyler hazırlayacaklardı. Fakat Allah, onların ayağa kalkmalarını (teşebbüs etmelerini) istemedi, onları vazgeçirtti. Ve onlara, “geriye
kalanlarla beraber siz de oturun” denildi.
47- Eğer sizinle beraber çıksalardı, bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Başınıza fitne
(bozgunculuk) gelmesini isteyerek (adamlarını) aranıza sokacaklardı. Nitekim içinizden onlara kulak verenler vardı.(*) Şüphesiz Allah, zalimleri çok iyi biliyor.
(*) Veya içinizde onlar namına casusluk yapanlar vardı.
48- Andolsun! Onlar daha önce de başınıza bir bozgun gelmesini istediler. Senin için işler çevirdiler. Nihayet onlar istemedikleri halde hak zafer geldi. Allah’ın emri üstün çıktı.
49- Onlardan bazıları var: “Bana izin ver, beni fitneye sokma,” derler. İşte gerçekten, onlar
asıl fitneye düşmüşlerdir. Ve şüphesiz Cehennem, kâfirleri kuşatmıştır.
50- Sana bir iyilik geldiğinde, onların zoruna gider. Eğer başına bir kötülük gelse; “biz, daha
önce tedbirimizi aldık” der ve sevinerek sırt çevirip giderler.
51- De ki: “Allah’ın bizim için yazdığından başka başımıza bir şey gelmez. O sahibimizdir.
Ve gerçek müminler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.”
52- De ki: Siz, bizim için iki güzellikten (şehitlik ve gazilikten) başka bir şey beklemiyorsunuz herhalde! Biz de bekliyoruz ki Allah size bir azap versin, ya kendi katından veya bizim
elimizle. Bekleyin! Biz de sizinle beraber bekleyenlerdeniz.”
53- De ki: “İster isteyerek, ister kerhen sadaka verin; o sizden asla kabul edilmeyecektir.
Çünkü siz fasık (İlahî yasaları çiğneyen) bir kavimsiniz.
54- Sadaka ve harcamalarının onlardan kabul edilmesini engelleyen şey, onların Allah’ı ve
Resulünü inkâr etmeleri ve namaza ancak tembelce gelmeleri ve istemeyerek harcama yapmalarıdır.
55- Onların ne malları ne de evlatları gözünüzü kamaştırmasın. Muhakkak Allah, bu dünya
hayatında o mal ve evlat ile onlara azap vermek istiyor. Ve onlar kâfir olarak (hiçbir uhrevi
değeri kabul etmedikleri ve mahrum oldukları bir halde) can çekişeceklerdir.
56- Onlar, sizden olduklarına dair yemin ederler. Onlar sizden değiller. Fakat onlar korkak bir
toplulukturlar.
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57- Şayet onlar, bir sığınak veya mağaralar veya bir delik bulsalar, at koşarcasına sırt çevirip
kaçacaklardı.
58- Onlardan bazıları, senin zekâtı ve sadakaları dağıtmana dil uzatırlar. Eğer onlara o zekât
ve sadakadan verilse razı olurlar, eğer bir şey verilmezse, işte o zaman kızgınlaşırlar.
59- Keşke onlar, Allah’ın ve Resulünün verdiklerine razı olsalardı! “Allah bize yeter, Allah ve
Resulü bize ikram ve ihsanda bulunacaklardır. Biz Allah’ı istiyoruz” deselerdi!
60- Zekât ancak; fakirlerin, miskinlerin, onda çalışan memurların, kalpleri (İslam’a)
ısındırılacakların, (azad edilecek) kölelerin, borçluların, cihad edenlerin ve yolda kalanlarındır. Bu, Allah’tan bir tayin ve taksimdir. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen ve her şeyi yerli
yerinde yapandır.
61- Onlardan bazıları da Peygambere eziyet ederler. Ve: “O, bir kulaktır” derler. De ki: “O,
sizin için iyilik kulağıdır. Allah’a inanır, Müminlere itimadı vardır, sizden inananlar için bir
rahmettir.” Ve Allah’ın elçisine eziyet edenler için elem verici bir azap vardır.
62- Sizi razı etmek için Allah’a yemin ederler. Hâlbuki Allah ve Resulü razı edilmeye daha
layıktırlar. Eğer (onlar Allah’a ve Resulüne) inanıyorlarsa…
63- Bilmediler mi? Allah’a ve Resulüne karşı gelenlere ebedî olarak Cehennem ateşi vardır.
İşte, en büyük perişaniyet budur.
64- Münafıklar, kendileri için kalplerindekini haber verecek bir sure indirilmesinden çekiniyorlar. De ki: “Alay etmenize devam edin! Şüphesiz Allah, o çekindiğiniz durumları açığa vuracaktır.”
65- Eğer onlara sorarsan; “biz ancak dalıp oynuyorduk” diyecekler. De ki: “Allah ile, ayetleriyle, peygamberi ile mi alay ediyorsunuz?”
66- Özür beyan etmeyin, kesinlikle, inandıktan sonra kâfir oldunuz. Eğer bir grubunuzu affetsek de bir grubunuzu da suçlu, azgın oldukları için cezalandıracağız.
67- Münafık erkekler ve münafık kadınlar, birbirlerindendirler. Kötülüğü emreder, iyilikten
insanları sakındırırlar, ellerini sıkı tutarlar. Allah’ı unuturlar, Allah da onları unuttu (terk etti.)
Şüphesiz münafıklar, (ilahî) yasaları çiğneyenlerin ta kendileridir.
68- Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kâfirlere ebedî olan Cehennem ateşini
vaadetmiştir. Orası onların payı olarak onlara yeter ve Allah, onları rahmetinden mahrum
bırakmıştır. Ve ayrıca onlar için, içinde oldukları daimi bir azap vardır.
69- Sizden önceki toplumlar gibi… Kuvvet yönünden sizden daha şiddetli, mal ve evlat
yönünden daha bollukta idiler. Hayattan kendilerine düşen payla yaşadılar. Siz de onların
yaşadığı gibi, payınızla yaşadınız, onların daldığı gibi siz de daldınız. İşte onların bütün yap#128

tıkları, dünya ve ahirette boşa çıktı. Ve asıl zarar edenler onlardır.
70- Onlardan önce gelen Nuh, Ad, Semud kavimleri, İbrahim kavmi, Medyen ehli ve ters-yüz
edilenlerin haberi onlara gelmedi mi? Peygamberlerimiz delil ve mucizelerle onlara geldi.
(Onlar ise o peygamberleri yalanladılar) Allah onlara zulmeden değildir. Fakat onlar kendi
kendilerine zulmettiler.
71- Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirinin dostu ve sahibidirler. İyiliği emreder,
kötülükten sakındırırlar, namazı doğruca kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve elçisine itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah, güç ve izzet sahibidir ve her şeyi yerli
yerinde yapar.
72- Allah, mümin erkeklerle mümin kadınlara, altlarında nehirler akan, içlerinde ebedî kalacakları Cennetler ve o ebedî ikamet Cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir. Allah’ın
(onlardan) razı olması ise, bunlardan daha büyüktür. İşte en büyük kazanç budur.
73- Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla cihad et, onlara sert davran. Onların sığınacakları
yer Cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!
74- Bir şey söylemediklerine dair Allah’a yemin ediyorlar. Andolsun, onlar küfür kelimesini
söylediler. Müslüman olmalarından sonra kâfir oldular. Elde edemedikleri bir şeyle ilgilendiler. Onlar, ancak Allah ve Resulü, onları ikramlarıyla zengin etti diye, intikam alıyorlar. Eğer
tevbe ederlerse, onlar için daha hayırlı olur. Eğer sırt çevirirlerse, Allah onlara dünyada da
ahirette de elem verici bir azap verir. Ve onlar yeryüzünde ne bir sahip ve dost ne de yardımcı
bulamazlar.
75- Onlardan öyleleri var ki: “Eğer Allah, fazl ve ihsanından bize verirse (bizi zengin ederse)
sadaka verir ve hayırlı işler yapanlardan oluruz” diye Allah’a söz verdiler.
76- Allah fazl ve ihsanından onlara verince, onda cimrilik yaptılar ve sırt çevirerek sözlerinden döndüler.
77- Allah’a söz verdiklerinin hilafını (tersini) yaptıkları ve yalan söyledikleri için, Allah da,
O’nunla karşılaşacakları güne kadar devam edecek bir münafıklığı ceza olarak kalplerine soktu.
78- Bilmediler mi? Allah onların sırlarını ve gizli konuşmalarını biliyor. Ve Allah, bütün gizlenmiş gaybi şeyleri bilendir.
79- Onlar ki sadaka konusunda teberruda bulunan Müminleri ayıplarlar. Ve emeklerinden
başka bir şey bulamayanlarla alay ederler. Aslında Allah onları maskara yapmıştır. Ve onlara
elem verici bir azap vardır.
80- Onlar için, ister istiğfar et ister etme, onlara yetmiş kere (çok demek) de istiğfar dilesen,
Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar, Allah’ı ve Resulünü yalanladılar. Ve Allah, bile
bile yoldan çıkanları hidayete erdirmez.
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81- Savaştan geride bırakılanlar, Resulullah’a muhalefet ederek geride oturmakla sevindiler.
Malları ve canları ile Allah yolunda cihad etmek istediler. “Sıcakta akın etmeyin” dediler. De
ki: “Cehennem ateşi daha çok sıcaktır.” Keşke idrak edebilseler!
82- (İşte o geride kalanlar) yaptıklarından dolayı az gülsünler ve çok ağlasınlar.
83- Eğer Allah, seni onlardan bir cemaatin yanına geri döndürürse ve onlar savaşa çıkmak için
senden izin isterlerse, de ki: “Benimle asla çıkmayacaksınız ve benimle hiçbir düşmana karşı
savaşmayacaksınız. Siz ilk olarak geride oturmaya razı oldunuz. Artık kalanlarla beraber oturun”
84- Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını asla kılma ve kabrinin başında durma. Onlar, Allah’ı ve Resulünü inkâr ettiler ve onlar fasık (yoldan çıkmış, İlahî yasaları çiğnemiş) olarak
öldüler.
85- Onların mal ve evlatları senin gözünü kamaştırmasın. Allah, o mal ve evlatları ile dünya
hayatında onları ancak cezalandırmak ve kâfir olarak gebermelerini istiyor.
86- “Allah’a inanın ve Resulü (elçisi) ile beraber savaşın” diye bir sure indiğinde, onlardan
güç sahibi olanlar senden izin istediler. Ve: “Bizi bırakın, oturanlarla beraber olalım” dediler.
87- Savaşta geri kalan zayıf kişiler ve kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Çünkü kalpleri
mühürlenmiştir, artık anlamıyorlar.
88- Yalnız Allah’ın Resulü ve onunla beraber inananlar, malları ve canları ile savaştılar. İşte
güzellik ve iyilikler bunlar içindir ve işte kurtuluşa erenler bunlardır.
89- Allah, onlara ebedî kalacakları, altlarında nehirler akan Cennetler vaadetmiştir. İşte en
büyük kazanç budur!
90- Bedevilerden özür uyduranlar, gelip kendilerine izin verilmesini istediler. Allah ve Resulünü yalanlayanlar ise, yerlerinde oturup (izin dahi istemediler.) Allah, onlardan kâfir olanların başlarına elem verici bir azap gönderecektir.
91- Zayıflar, hastalar, harcayacak bir şey bulamayanlar üzerine, (savaşa gelmemelerinde) bir
vebal yoktur. Allah ve Resulüne sadık kaldıkları müddetçe… İman güzelliğiyle iyilik yapanlara karşı bir yol bulunmaz. (Onlar kınanmazlar.) Çünkü Allah, bağışlayan ve acıyandır.
92- Kendilerini (binek sağlayarak) bindirmen için, sana geldiklerinde, sen: “Sizi bindirecek
bir şey bulamıyorum” deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözlerinden yaş akarak dönenlerin de aleyhlerine bir günah, bir ayıplama olamaz.
93- Asıl günah ve sorumluluk, zengin oldukları halde senden izin isteyenler üzerinedir. Çoluk
çocuk ile beraber kalmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Fakat onlar bunu
bilmezler.
#130

94- Siz seferden, onların yanına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. De ki: “Özür
beyan etmeyin, size asla inanmayacağız. Çünkü Allah, sizin durumlarınızı bize haber verdi.
Sizin yaptıklarınızı Allah da görecek, Resulü de. Sonra görülen ve görülmeyen her şeyi bilen
Allah’ın huzuruna döndürüleceksiniz. O, sizin yaptıklarınızı tek tek size haber verecektir.
95- Onlara döndüğünüz zaman, onları bırakasınız diye, sizin için Allah’a yemin edeceklerdir.
Onlardan vazgeçin. Çünkü onlar necistirler. Kazandıkları işlerin cezası olarak sığınacakları
yer, Cehennemdir.
96- Onlardan razı olasınız diye, sizin için yemin ederler. Eğer sizler onlardan razı olsanız da,
şüphesiz Allah, yoldan çıkmış (fasık olan) o toplumdan razı olmaz.
97- Bedevi Araplar, küfür ve münafıklıkta daha ileridirler. Allah’ın elçisine indirdiği yasaların
sınırlarını tanımamaya daha müsaittirler. Hâlbuki Allah, her şeyi en iyi bilen ve yerli yerinde
yapandır.
98- O bedevi Araplardan öyleleri var ki; (İslam için) harcadığını zarar ve haraç olarak görüyorlar, başınıza felaketlerin gelmesini bekliyorlar. Kötülük feleği başlarına konsun! Şüphesiz
Allah, her şeyi işiten ve bilendir.
99- O bedevilerden öyleleri de var ki; Allah’a ve ahiret gününe inanır, verdiğini Allah katında
yakın dereceler kazanmaya, elçisinin dualarını almaya bir araç olarak görür. Gerçekten o
sadakalar, onlar için bir yakınlık aracıdır. Allah onları rahmetine mazhar edecektir. Şüphesiz
Allah, çok bağışlayan ve çok acıyandır.
100- Muhacir ve Ensar’dan ilk öncüler ve onlara güzelce uyanlar, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah, onlar için ebedî kalacakları, altlarında nehirler akan Cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük kazanç budur.
101- Çevrenizdeki bedevi Araplardan münafıklar vardır. Medine ahalisinden de münafıklığa
alışanlar vardır. Sen onları bilmezsin, yalnızca Biz biliriz. Biz onlara iki kat azap vereceğiz,
sonra büyük bir azaba vardırılacaklardır.
102- Diğerleri de, (savaşa gelmemekle) kazandıkları günahlarını itiraf ettiler. Uygun bir iş ile
çirkin bir işi karıştırdılar. Belki, Allah bunların tevbesini kabul eder. Çünkü Allah, Gafur ve
Rahim’dir.
103- Onların mallarından, kendisiyle onları temizleyeceğin, paklayacağın bir sadaka (zekât )
al, onlara dua et. Çünkü senin duaların, onlara huzur ve sükûnet verir. Şüphesiz Allah, işiten
ve bilendir.
104- Bilmediler mi? Kullarından tevbeleri kabul eden, sadakaları alan yalnızca Allah’tır. Ve
Allah tevbeleri çokça kabul eden, insanlara acıyıp rahmet edendir.
105- De ki: “Çalışın! Allah çalışmanızı görecektir. Allah’ın elçisi de, Müminler de görecektir.
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Sonra görünen ile görünmeyen her şeyi bilen Allah’ın huzuruna vardırılacaksınız. O size,
yapmakta olduklarınızın (mahiyetini) haber verecektir.
106- Savaşa gelmeyenlerden diğer bir takım da Allah’ın emri için bekletiliyorlar. Allah, ya
onları azaplandıracaktır veya onların tövbe sini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen
ve her şeyi yerli yerinde yapandır.
107- (O münafıklardan) öyleleri de var ki; zarar vermek, küfrü geliştirmek, Müminlerin
arasını açmak, daha önce Allah’a ve elçisine karşı savaşan o adam(*) için bir hazırlık yapmak
için mescid kurmuşlar. İyilik ve güzellikten başka bir gayeleri olmadığına yemin edecekler.
Hâlbuki Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik ediyor.
(*) Medine münafıklarının kendisine bel bağladığı Ebu Amr ismindeki Hıristiyan bir papaz
veya daha önce İslam’a karşı savaşan Mekke müşrikleri kastediliyor olabilir. Çünkü men,
lâfzen tekil olmakla beraber mana olarak çoğul olabilir.
108- Sen o mescidde asla durma. İlk günden, İlahî yasalara uymak için kurulan mescid, senin
onda namaz kılmana, içinde durmana daha layıktır. Orada temizlenmek isteyen adamlar
vardır. Allah da temiz duranları sever.
109- Temelini Allah’tan korkmak ve O’nun rızasına uymak üzere kuran mı hayırlıdır, yoksa
temelini, kenarı kaymak üzere olan bir vadinin üzerine kuran ve Cehennem ateşine sürüklenen mi? Şüphesiz Allah, zalim bir toplumu doğru yola iletmez.
110- Kurdukları bina, kalpleri parçalanıncaya (ölünceye) dek yüreklerinde bir kuşku olarak
kalacaktır. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerinde yapandır. (Onların niyetini
bilir ve yaptıkları işi kendilerine bir ceza olarak bırakacaktır.)
[Bugün de bazı devlet ve hükümetler, dini, kontrolleri altında tutmak için, camiler, mescidler
yaparlar. Fakat daima cami ve mescitlerden kuşku içindedirler. Nitekim bazı İslam memleketlerinde bu kurdukları mescidler, başlarına bela olmuştur.]
111- Allah, Cennet karşılığında Müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve öldürülürler. Bu, Allah’ın Tevrat, İncil ve Kur’anda onlara vaadettiği bir haktır… Sözünde durmak için Allah’tan daha iyi kim olabilir? İşte ey Müminler! Yaptığınız bu alışveriş ile müjdelenin, sevinin. Çünkü en büyük kazanç budur. (Çünkü geçiciyi
ebedî ile değiştiriyorsunuz.)
112- (İşte bu alışverişi yapanlar) tevbe eden, ibadet eden, hamd eden, (ibret için) seyahat
eden, rükû ve secde eden, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve Allah’ın yasalarının sınırlarını koruyanlardır. İşte, sen bu müminleri müjdele!
113- Kendilerine, onların cehennem ehli oldukları açıklandıktan sonra, akraba da olsa müşrikler için istiğfar etmek, Peygambere ve Müminlere yakışmaz.
114- İbrahim’in babası için yaptığı bağışlanma dileği (istiğfar) ise, ona verdiği bir sözden
#132

başka bir şey değildi. Sonra ona, babasının Allah’ın düşmanı olduğu açıklanınca, ondan teberri etti. Şüphesiz İbrahim, acıyarak şefkat eden, hilm ile muamele edendir.
115- Allah bir toplumu doğru yola ilettikten sonra, sakınmaları gereken yasaları onlara açıklamadıkça, onları saptıracak değildir. Şüphesiz Allah, her şeyi çok iyi bilendir.
116- Şüphesiz göklerin ve yerin mülkiyet ve hâkimiyeti Allah’ındır. Yaşatan ve öldüren O’dur.
O’ndan başka sizin ne bir sahibiniz ne de yardımcınız vardır.
117- Şüphesiz Allah, Peygamberi, Muhacir ve Ensarı bağışladı. Onlar ki, kendilerinden bir
grubun kalbi kayacak gibi olduktan sonra da zor bir zaman içinde Peygamber’e uydular. İşte
Allah, onların tevbesini kabul etti. Şüphesiz Allah, onlara çok acıyan ve şefkat edendir.
[Burada Peygamber ile Ensar ve Muhacirlere isnad edilen suç, beşeriyet icabı olan eksikliklerdir. Örneğin; münafıklara karşı sessiz kalmaları.. Yoksa bu suç, bildiğimiz büyük günahları
işledikleri manasında değildir.]
118- Allah geri bırakılan o üç kişiyi de affetti. Öyle ki; yer bütün genişliğiyle beraber onlara
dar gelmişti. Canları sıkıldıkça sıkılmıştı ve Allah’tan başka hiçbir sığınakları olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah, onları affetti ki tövbe etsinler. Şüphesiz Allah, tevbeleri çokça kabul
eden ve çok acıyandır.
119- Ey iman edenler! (Topyekûn) Allah’ın cezasından sakının ve doğrularla beraber olun!
120- Medine ahalisi ile çevrelerindeki bedevi Arapların Resulullah’ın (savaşlarından) geri
kalmaları, onun canından önce kendi canlarının derdine düşmeleri, onlara yakışmaz. Çünkü
Allah yolunda başlarına gelecek hiçbir susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri kızdıracak bir yeri
zapt etmeleri ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları olmaz; illa ki onunla onlara hayırlı bir
amel yazılmış olmasın. Şüphesiz Allah, (inanıp) güzel ve iyi işler yapanların (uhrevî) ücretini
zayi etmez.
121- Ve onlar küçük büyük hiçbir harcama yapmazlar da, hiçbir vadiyi geçmezler de illa onlar
için sevap olarak yazılır ki; Allah, yapmakta oldukları şeylerin daha güzelini onlara mükafat
olarak versin..
122- Bütün Müminlerin (Medinelilerin ve çevre kabilelerinin hepsinin) birden beraber akın
etmeleri gerekmezdi. Fakat her kabileden bir grup, dini öğrenmek ve kavimlerine döndükleri
zaman, onlara koruyucu, eğitici ve uyarıcı olmak için, neden (Medine’ye, Peygamber’in yanına) akın etmediler?
123- Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlarla savaşın ve onlar sizden bir sertlik
sezsinler, fakat bilin ki Allah, hak ve hukuka riayet edenlerle beraberdir.
124- Bir sure indiği zaman, onlardan bazıları: “Bu hanginizin imanını artırdı?” derler. O sure,
hakiki olarak iman edenlerin imanını artırdı ve onlar (sure indi diye) seviniyorlar.
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125- Kalplerinde hastalık olanlara ise, (manevi) azap üstüne azap arttırdı. Ve onlar kâfir
olarak öldüler.(*)
(*) Kur’anda, olacak bir şey eğer kesin ise, olmuş gibi geçmiş kipi ile ifade edilir. O zaman
Medine’deki o münafıkların küfür üzere öleceklerini Allah bildiği için, “öldüler” diye ifade
etmiştir. Veya daha önce münafık olarak ölenleri haber vermektedir.
126- Görmüyorlar mı? Her sene bir veya iki kere sınanıyorlar. Sonra da ne tevbe ediyorlar ne
de ibret alıyorlar.
127- Bir sure indiği zaman, birbirlerine bakarlar; “kimse sizi görüyor mu?” (derler) sonra
dağılırlar. Allah, onların kalplerini dağıtsın. Çünkü onlar, idrak etmeyen bir toplumdurlar.
128- Andolsun! Sizden olan öyle bir elçi size gelmiştir ki, sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir,
üzerinize düşkün, müminler için şefkat ve rahmetle doludur.
129- (Bütün bu fedakârlığından sonra, ey Peygamber!) Eğer bu insanlar sırt çevirirlerse de ki:
“Allah, bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnızca O’na tevekkül ettim. O, (bütün
kâinatın idare merkezi olan) büyük arşın sahibidir.

10- Yunus Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 109 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elif, Lam, Ra. İşte bunlar, her şeyi yerli yerinde olan o Kitab’ın ayetleridir.
2- İçlerinden bir adama: “İnsanları uyar ve inananlara Allah katında (ahirette) yüksek makamlar olduğunu müjdele!” diye vahyetmemiz, onların tuhafına mı gitti ki, kâfirler: “Bu güçlü bir
sihirbazdır” dediler.
3- Doğrusu, sizin Rabbiniz (sahibiniz, mabudunuz) gökleri ve yeri altı günde (devrede)
yaratan, sonra Arş’a hâkim olan, işleri (daima) düzenle idare edendir. O’nun izni olmadan hiç
kimse şefaat edemez. İşte bu işleri yapan Allah, Rabbinizdir. Yalnızca O’na ibadet edin. Artık
düşünmeyecek misiniz?
4- Hepiniz O’na döneceksiniz. Bu, Allah’ın hak olan vaadidir. Şüphesiz O, yaratmaya başlar,
sonra onu idare eder ki; iman edip uygun işleri yapanları adaletle mükâfatlandırsın. Kâfir
olanlar ise, yaptıkları küfürden dolayı onlara yakıcı bir içecek ve elem verici bir azap vardır.
5- Yalnızca O’dur, güneşi ışık veren bir kaynak ve ayı aydınlık (aleti) yapan. Yılların sayısını
ve hesabı bilmeniz için, o aya duraklar ayarlamıştır. Allah, bunları ancak bir gerçeğe daya#134

narak yaratmıştır. (Boşuna yaratmamıştır.) Allah, ayetlerini bilen bir toplum için (böylece)
açıklıyor.
6- Şüphesiz gece ve gündüzün değişmesinde, Allah’ın göklerdeki ve yerdeki yaratmasında
kendilerini koruyanlar için ayetler (mucizeler) vardır.
7, 8- Onlar ki Bizimle karşılaşmayı ummazlar, dünya hayatı ile razı olup onunla yetiniyorlar.
Ve onlar ki ayetlerimizden habersizdirler; işte kazandıklarından dolayı sığınakları
Cehennem(ateş)dir.
9- İnanıp uygun işler yapanlar ise, Rableri olan Allah, onları imanlarından dolayı doğru yola
iletecektir. Nimetler bağlarında altlarında nehirler akacaktır.
10- Onların oradaki duaları: “Ey Allah’ımız! Seni bütün kusurlardan tenzih ederiz”dir. Birbirlerine olan dilekleri ise “Size selam olsun!”, dualarının sonu da “Bütün hamd ve övgü ve
yücelik, Rabb-ül Âlemin olan Allah’ındır” olacak.
11- İnsanların mala olan acele istekleri gibi, Allah aceleden onlara musibet verseydi, ecelleri
hemen yerine getirilmiş olacaktı. Fakat Biz, bizimle karşılaşmayı ummayanları azgınlıkları
içinde şaşkın bırakırız.
12- İnsana bir zarar dokunduğu zaman, yatarak, oturarak ve ayakta (her halükarda) Bize yalvarır. O zararı ondan giderdiğimizde sanki kendisine dokunan o zarar için Bize hiç dua etmemiş gibi, eski nankör haline geçer. Aşırı tüketicilerin yaptıkları (çirkin) işler, böylece onlara güzel görünür.
13- Andolsun! Sizden önceki çağları da, zulmettikleri zaman, (yani) peygamberlerimiz açık
mucizeler ile onlara geldiklerinde onlar inanacak gibi olmadıkları zaman onları helak ettik.
İşte Biz, suçlu ve azgın olan toplumu böylece cezalandırırız.
14- Sonra, sizi onların yerinde yeryüzünün idarecileri olarak yarattık ki nasıl işler yaptığınızı
görelim.
15- Ayetlerimiz, onlara açık olarak okunduğu zaman, Bizimle karşılaşmayı ummayanlar
“Bundan başka bir Kur’an getir veya onu değiştir” derler. De ki: “Kendi tarafımdan onu
değiştirmek benim elimde değil. Ben ancak bana vahyolana tabi olurum. Şüphesiz, eğer ben
(O’na) isyan edersem, büyük bir günün azabının başıma gelmesinden korkarım.
16- De ki: “Eğer Allah, (onu size okumamı) dilemeseydi, o Kur’anı size okuyamazdım. Ve
Allah onu size bildirmezdi. Ondan önce de içinizde bir ömür yaşadım. (Böyle şeylerle hiç ilişkimin olmadığını görüyordunuz.) Artık düşünmeyecek misiniz?
17- Allah’a iftira eden veya O’nun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz azgın ve zalimler, felah bulamazlar.
18- Allah’tan ayrı olarak, onlara ne zarar ne de fayda verecek şeylere tapıyorlar. Ve: “Bunlar,
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Allah katında bizim şefaatçilerimizdir” derler. De ki: “Allah’ın göklerde ve yerde (hiçbir
yerde) varlığını bilmediği bir şeyi mi Allah’a haber veriyorsunuz? O Allah, onların eş koştuklarından çok münezzeh ve çok yücedir!
19- İnsanlar bir tek toplum idiler, sonra ihtilafa girdiler. Eğer Rabbin tarafından verilmiş bir
vade (söz) olmasaydı, yaptıkları ihtilaflar hakkında yargılanıp işleri bitecekti.
20- “Kendi Rabbi tarafından neden bir mucize ona inmedi?” derler. De ki: “Gayb (âlemi,) Allah’ın elindedir. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.”
21- İnsanlara kendilerine dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımız zaman, ayetlerimiz hakkında hileler yapmaya başlarlar. De ki: “Allah, daha çabuk hile ve düzen kurabilir.
Şüphesiz elçilerimiz, yaptığınız hileleri yazmaktadırlar.
22- O Allah’tır ki sizi karada ve denizde gezdiriyor. Nihayet siz gemilerde iken ve güzel bir
rüzgârla o gemiler üzerlerine binenleri götürürken ve onlar o durumları ile sevinirken birden
fırtına gelir ve her taraftan dalgalar onlara gelir, onlar kuşatıldıklarını sanırlar. İşte o zaman,
dini Allah’a has kılarak: “Eğer bizi bu durumdan kurtarırsan, şüphesiz şükredenlerden oluruz”
diye yalvarırlar.
23- Allah onları kurtarınca, yine yeryüzünde haksız yere azgınlık yaparlar. Ey insanlar!
Azgınlığınız kendi aleyhinizedir. Bu dünya hayatını yaşayın. Fakat sonra dönüşünüz Bize olacaktır. Yapmakta olduğunuz şeylerin (içyüzünü ve cezasını) size haber vereceğiz.
24- Dünya hayatının örneği, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, insanların ve hayvanların
yediği bitkilerle karışır. Nihayet yer bütün güzelliklerini takınınca, yerdekiler ona güç getireceklerini sanınca, (azap) emrimiz gece veya gündüz ona gelir. Sanki dün hiçbir şey yokmuş,
süslenmemiş gibi o yeryüzünü biçilmiş bir hale sokarız. İşte Biz ayetleri (belgeleri,) düşünen
bir toplum için böylece açıklıyoruz. (Yani dünya hayatı fanidir, geçicidir, aldatır.)
25- Allah ise, ebedî olan barış ve esenlik yurduna çağırıyor. Ve O, istediğini doğru yola iletir.
26- Güzellikle iş yapanlara, güzel olan Cennet ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne toz duman ne de zillet bürümez. Onlar Cennete layıktırlar, orada ebedî olarak kalacaklardır.
27- Kötülükleri işleyenler ise birebir olarak cezalandırılacaklardır. Ve onların yüzlerini zillet
ve alçaklık bürüyecektir. Allah’a karşı onları kimse koruyamaz. Sanki karanlık geceden
parçalar yüzlerini örtmüştür. Onlar ateşe layıktırlar. Ve onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.
28- Onların hepsini topladığımız gün, o müşriklere: “Haydi, siz ve putlarınız yerlerinize!” deriz. Onlarla putlarının arasını ayırırız. Allah’a eş koştukları o putları onlara: “Siz, bize ibadet
etmediniz.”
29- “Bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Gerçekten biz, sizin bize ibadet ettiğinizden habersizdik” derler.(*)
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(*) Ahirette dağ, taş her şey canlı olacaktır.
30- İşte orada herkes, dünyada daha önce yaptıklarını ortaya döker. Gerçek sahipleri olan Allah’ın huzuruna vardırılırlar. Ve iftira ettikleri şeyler, onlardan kaybolup gider.
31- “Gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Gözlerinize ve kulaklarınıza sahip olan
kimdir? (Belli kanunlarla) diriyi ölüden, ölüyü diriden çıkartan kimdir? Kâinatın idaresi kimin
elindedir?” diye sor. Onlar (ister istemez,) “Allah” diyeceklerdir. Sen de ki: “Madem öyledir,
neden sakınmıyorsunuz?
32- İşte bu Allah, gerçekten Rabbiniz ve sahibinizdir. Artık haktan sonra sapıklıktan başka ne
var? Artık nereye kaçıyorsunuz?”
33- Böylece, “o fasıklar (Allah’ın emrinden çıkanlar) inanmayacaklardır” diye Allah’ın
söylediği söz gerçekleşmiş oldu.
34- De ki: “Allah’a eş koştuklarınızdan, yaratmaya başlayıp da sonra onu tekrarlayan var
mıdır?” De ki: “Yalnızca Allah yaratmaya başlar, sonra tekrarını yapar. Artık nereye sapıyorsunuz?”
35- De ki: “Allah’a eş koştuklarınızdan hak ve hakikati gösterecek kimse var mı?” De ki:
“Ancak Allah, hak ve hakikati gösterir. Hakkı gösteren mi tabi olunmaya layık, yoksa ona yol
gösterilmeden yol bulamayan mı? Artık ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz?”
36- Onlar, zandan başka hiçbir şeye uymuyorlar. Hâlbuki zan, gerçekten hiçbir şeyi
kazandırmaz. Muhakkak Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilendir.
37- Bu Kur’an, Allah’tan ayrı bir kaynaktan uydurulmuş olamaz. O yalnızca mevcud vahiylerin tasdikleyicisidir, ana kitabın açıklamasıdır. Onda gönlü daraltacak hiçbir şüphe yoktur.
O, bütün âlemlerin sahibi olan Allah’ın sözüdür.
38- “Yoksa onu (Muhammed) uydurdu” mu derler? De ki: “Öyle ise, ona benzer bir sure getirin. Allah’tan başka çağırabildiklerinizi de (yardıma) çağırın; eğer doğru iseniz…”
39- Hayır! Onlar, bilgisini kavrayamadıkları, gerçek anlamlarının kendilerine henüz gerçekleşmediği bir hakikati yalanlıyorlar. Onlardan öncekiler de böylece yalanladılar. İşte o zalimlerin sonunun nasıl olduğunu gör.
40- Onlardan bazıları ona (Kur’ana) inanır, bazıları da inanmıyor. Şüphesiz senin sahibin olan
Allah, bozguncuları çok iyi bilir.
41- Eğer seni yalanlarlarsa de ki: “Benim işim bana, sizin işiniz size. Ben sizin yaptıklarınızdan beriyim, siz de benim yaptıklarımdan berisiniz.”
42- Onlardan bazıları sana kulak verirler. Fakat idrak etmeseler de sağırlara işittirecek sen
misin?
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43- Onlardan sana bakanlar da vardır. Görmezlerse de kâfirlere yol gösterecek sen misin?
44- Allah, insanlara asla zulmetmez. Yalnızca insanlar kendilerine zulmediyorlar.
45- Onları diriltip topladığımız gün, ancak gündüzden bir saat kadar (dünyada) beklemiş
olduklarını sanacaklar. Kendi aralarında tanışacaklar. Daha önce Allah ile karşılaşmayı inkâr
edenler ve doğru yolda olmayanlar, işte o gün zarar ederler.
46- Şayet onlara vaatettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek,
şüphesiz onların son varacakları yer, bizim katımızdır. Ayrıca Allah, onların yaptıklarını
görendir.
47- O gün her toplumun bir peygamberi vardır. Peygamberleri (şahit olarak) gelince, adalet ile
aralarında hüküm verilir. Onlara asla zulmedilmez.
48- Derler: “Eğer doğru iseniz, bu haşir vaadi ne zaman olacaktır?
49- De ki: “Allah’ın dilediği dışında, kendim için ne bir zarar ne de yarara malik değilim. Her
toplumun bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde bir an ne ertelenirler ne de öne alınırlar.”
50- De ki: “Allah’ın azabı geceleyin veya gündüzleyin ya gelirse! (Söyleyin bakalım, ne yaparsınız?) Suçlu azgınlar, azabın çarçabuk gelmesini ne diye istiyorlar?”
51- Azap geldikten sonra mı ona inanacaksınız! (O zaman onlara:) “Şimdi mi (inandınız)?
Hâlbuki siz daha önce o azabın çabuk gelmesini istiyordunuz” denilir.
52- Sonra o zalimlere: “Ebedî bir azabı tadın! Siz kazandığınızdan başka bir şey ile cezalandırılmıyorsunuz” denilir.
53- “Bu Kur’an, gerçek midir?” diye senden bilgi almaya çalışıyorlar. De ki: “Evet, Rabbime
andolsun! O, hak ve hakikattir. Ve siz, Bizi aciz bırakarak kurtulacak değilsiniz.”
54- Eğer yeryüzündeki her şey (küfür ile) zulmeden bir kişinin olsa (ateşten kurtulmak için)
fidye olarak verir. Azabı gördüklerinde, içlerindeki pişmanlığı gizlerler. O gün adalet ile aralarında hüküm verilir. Ve asla kendilerine zulmedilmez.
55- İşte şüphesiz, göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. (O gün, her şeyin Allah’ın
olduğu açıkça görülür.) İşte Allah’ın vaadi haktır. (O hak gün ortaya çıkacaktır.) Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
56- Dirilten ve (nesilleri devam ettirerek) öldüren O’dur. Hepiniz O’na vardırılacaksınız.
57- Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden bir öğüt ve gönüllere şifa, müminlere hidayet ve
rahmet olan (Kur’an) gelmiştir.
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58- De ki: Allah’ın fazıl ve rahmetiyle, işte bununla sevinsinler. Bu, onların topladıklarından
daha hayırlıdır.
59- De ki: “Gördünüz mü? Allah size rızık indirmiştir. Siz ise o rızkı kendinize göre helal ve
haram saydınız.” De ki: “Allah mı size böyle izin verdi, yoksa Allah’a iftira mı ediyorsunuz?
60- Allah’a iftira edenler, kıyamet günü ile ilgili ne düşünüyorlar? (Herhalde öyle bir şey olmayacağını söylüyorlar.) Hâlbuki Allah, insanlara büyük ikramlar ve ihsanlar ediyor. (Onları
öldürüp diriltmemek üzere bırakmaz.) Fakat insanların çoğu şükretmiyorlar.
61- Ey Muhammed! Ne işte olursan ol, Kitaptan ne okursan oku; ey insanlar, içinde dalarak
ne iş yaparsanız yapın, şüphesiz Biz sizin üzerinize şahidiz. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığında hiçbir şey Rabbinden kaybolmaz. O zerreden ne küçük, ne büyük hiçbir şey yok ki, Kitab-ı
Mübin’de (ana rehberde) olmasın. [Mademki hiçbir şey Allah’ın şuhudundan ve murakabesinden kaybolmuyor, demek haşir ve kıyamet haktır.]
62, 63- İşte Allah’ın dostlarına ne (gelecek) korkusu, ne de (geçmişin) üzüntüsü vardır. Onlar
ki (Allah’a ve ahirete) inanırlar ve sakınarak kendilerini korurlar.
64- Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah’ın sözlerinde (hilaf ve) değişiklik olmaz. İşte en büyük kazanç budur.
65- Onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz, bütün izzet ve kudret Allah’ındır. O, her şeyi
işiten ve bilendir.
66- İşte bilin ki; göklerdeki ve yerdeki herkes, Allah’ındır. Allah’tan ayrı olarak onlara uyup
dua ettikleri o putlar da (Allah’ın mülküdürler.) Onların (putlara tapmakta) zandan başka bir
delilleri yoktur. Ve onlar ancak yalan söylüyorlar.
67- O’dur; sükûnet bulmanız için geceyi, etrafı görüp gözetlemeniz için gündüzü sizin için
yaratan. Şüphesiz bu konuda (hakikate) kulak veren bir toplum için ayetler (belgeler) vardır.
68- “Allah, evlat edinmiş” dediler. O, böyle şeylerden münezzehtir. O’nun hiçbir şeye ihtiyacı
yoktur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. Bu konuda yanınızda hiçbir deliliniz yoktur.
Allah’a iftira olarak, bilmediğiniz şeyleri neden söylüyorsunuz?
69- De ki: “Allah’a karşı yalan uyduranlar asla felah bulamazlar.”
70- Onlar dünyada bir müddet yaşayacaklar, sonra Biz’e döneceklerdir. Sonra onlara sert bir
azap tattıracağız; kâfirliklerinden dolayı…
71- Onlara Nuh’un haberini oku! Hani kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim! Eğer makamım
ve Allah’ın ayetlerini hatırlatmam size zor geliyorsa, ben Allah’a tevekkül ettim. Siz ve putlarınız toplanın, karar verin. Kararınız gizli ve karışık kalmasın (veya sizi üzmesin.) Sonra o
kararı bana bildirin ve bana mühlet tanımayın!
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72- Eğer sırt çevirip giderseniz, (bilin ki) ben (bu tebligatıma karşı) sizden bir ücret istemiş
değilim. Benim ücretim ancak Allah’a aittir. Ben Müslümanlardan (Allah’a teslim olanlardan)
olmakla emredildim.
73- Bunun üzerine onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık.
Onları yeryüzüne halifeler yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da boğduk. İşte bak, uyarılanların sonunun nasıl olduğunu gör!
74- Sonra onun ardından kendi toplumlarına peygamberleri gönderdik. Onlara ayetlerle (belgelerle) geldiler. Fakat daha önce yalanladıkları şeye inanacak olmadılar. İşte haddini aşanların kalplerini böylece mühürlüyoruz.
75- Sonra onların da ardından Musa ve Harun’u ayetlerimizle Firavun ve meclisine gönderdik. Kibirlendiler. (İnanmayı kendilerine yediremediler.) Ve suçlu bir toplum oldular.
76- Kendi katımızdan onlara hak geldiğinde “şüphesiz bu apaçık bir sihirdir” dediler.
77- Musa dedi ki: “Hak size geldiği zaman, bu sihirdir mi dersiniz? Hâlbuki sihirbazlar felah
bulmaz.”
78- Onlar: “Sen bizi, babalarımızı üzerinde bulduğumuz düzenden çevirip yeryüzünde büyüklüğün ikinize geçmesi için mi geldin? Biz size asla inanacak değiliz.” dediler.
79- Firavun. “Bana bütün bilgili sihirbazları getirin!” dedi.
80- Sihirbazlar gelince, Musa onlara: “Ortaya koyacağınız şeyi koyun!” dedi.
81- Onlar yapacaklarını ortaya koyunca, Musa: “Sizin yaptığınız bir büyüdür. Şüphesiz Allah
onu iptal edecektir. Şüphesiz Allah bozguncuların işini düze çıkarmaz.”
82- “Suçlular istemese de Allah, kelimeleri (yasaları) ile hakkı gerçekleştirir.
83- Firavun ve erkânının kendilerine kötülük yapmasından korktukları için kavminden gelen,
yeni neslin inanmasından başka kimse Musa’ya inanmadı. Çünkü Firavun yeryüzünde üstünlük sağlamıştı. Ve çünkü o müsriflerden idi.
84- Musa kavmine dedi ki: “Eğer Allah’a inanmışsanız ve O’na teslim olmuşsanız, işinizi
O’na bırakın.”
85- Onlar: “Biz Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizi, o zulmeden kavme deneme aracı
yapma.
86- Ve rahmetinle, bizi o kâfir kavimden kurtar.” dediler.
87- Musa ve kardeşine vahyettik ki; “Mısırda evler hazırlayın, evlerinizi kıbleye yönelik
mescidler edinin, namazı kılın. Ve müminler için (zaferi) müjdele!”
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88- Musa dedi ki: “Ey Rabbimiz! Sen, Firavun ve erkânına dünya hayatında süs ve mal vermişsin ki; insanları senin yolundan saptırsınlar. Ey Rabbimiz! Onların mallarını imha et, kalplerini kilitle ki, elem verici azabı görünceye kadar inanmasınlar.
89- Allah (onlara cevaben:) “Şüphesiz duanız kabul oldu. Artık bilgisizlerin yoluna uymayın!”
dedi.
90- Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri zülum ve düşmanlık ederek onların peşine geldiler. Nihayet Firavun boğulacak duruma gelince: “İsrailoğullarının kendisine
inandığı, O’ndan başka ilah olmayan Allah’a inandım. Ben O’na teslim olanlardanım” dedi.
91- “Şimdi mi (inanırsın?) Daha önce isyan edip bozgunculardan olmuştun.
92- İşte bugün seni bedeninle kurtaracağız ki, senden sonra gelenlere bir belge olasın.” Şüphesiz, insanların çoğu, ayet(belge)lerimizden habersizdirler.
93- Andolsun! Biz İsrailoğulları için güzel bir yer hazırladık. Hoş ve güzel şeylerden onları
rızıklandırdık. İlim onlara gelmeden ihtilafa düşmediler. Şüphesiz senin Rabbin kıyamet
günü, ihtilaf ettikleri konularda, aralarında hükmünü verecektir.
94- Eğer sana indirdiğimizde şüphe içinde isen, senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun!
Senin Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.
95- Sakın ayetlerimizi yalanlayanlardan da olma! Neticede zarar edenlerden olursun.
96- Aleyhlerine Allah’ın sözünün gerçekleştiği kişiler, hiç şüphesiz inanmayacaklardır.
97- Onlar elem verici azabı görmedikçe, bütün ayet (ve belgeler) onlara gelse de (inanmayacaklardır. Onun için sen bunların inad ve temerrüdlerine bakıp şüpheye düşme.)
98- Keşke (azaptan evvel) halkı inanıp da imanları kendilerine fayda veren bir şehir olsaydı!
Yunus’un kavmi hariç.. Onlar inanınca, dünya hayatında başlarına gelen azabı onlardan
giderdik, belli bir zamana kadar onları yaşattık.
99- Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki herkes inanırdı. Artık bütün insanlar inansın diye,
onları zorlayacak sen misin?!
100- Hiç kimse Allah’ın izni olmadan inanamaz. Allan manevi azabı, o akıl etmeyen insanların üzerine kılar.
101- De ki: “Göklerde ve yerde neler bulunduğuna bakın! Fakat ayetler ve uyarıcılar, inanmayan bir topluma hiçbir fayda vermez.
102- Onlar, kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen musibet günlerinden başka bir
şey beklemiyorlar. De ki: “Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.”
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103- (Biz her topluma elçiler göndeririz.) Sonra onları ve onlarla beraber inananları kurtarırız.
Onlar gibi ey müminler! Sizi de üzerimize bir borç olarak kurtarırız.
104- De ki: “Ey insanlar! Sizin benim dinimde şüpheniz varsa, işte ben sizin Allah’tan başka
taptıklarınıza ibadet etmiyorum. Ben yalnızca sizi öldüren Allah’a ibadet ederim. Ben, (O’na)
inananlardan olmakla emrolundum.”
105- “Ve ‘Muvahhid olarak kendini dine ver. Ve sakın müşriklerden olma!’ diye buyruk
aldım.”
106- Allah’tan başka sana ne zarar ne de yarar sağlamayan putlardan bir şey isteme! Eğer
böyle yaparsan, şüphesiz sen de o zaman, o zalimlerden olursun.
107- Eğer O, sana bir zarar dokundurursa, O’ndan başka hiç kimse o zararı kaldıramaz. Eğer
sana bir iyilik dilerse, O’nun fazlını çevirecek kimse olamaz. O kullarından istediğine ikram
eder. O, çok bağışlayan ve çok acıyandır.
108- De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz Rabbinizden size bir hakk (ve hakikat) gelmiştir. Kim
doğru yolu bulursa, o kendisi için doğru yolu bulur. Kim de sapıtırsa, o kendi aleyhine sapıtır.
Ve ben sizin üzerinize koruyucu değilim.
109- Sen ey Muhammed! Sana gelen vahye uy. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O,
hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

11- Hûd Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 123 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1, 2- Elif, Lam, Râ. (Bu) öyle bir kitaptır ki; her şeyi yerli yerinde yaratan, her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri (güzel bir düzen içinde) sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmıştır ki, Allah’tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyesiniz. (De ki:) Ben, O Allah’tan (size
gelen) bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.
3- (İşte ben bu kitapla size geldim ki;) sahibiniz olan Allah’tan bağışlanmak dileyesiniz, sonra
O’na yönelesiniz. Ki belli bir ecele kadar sizi güzelce yaşatsın ve üstünlük sahibi olan herkese
üstünlüğünün ücretini versin. Eğer (bu mesajlara karşı) sırt çevirip giderseniz, işte ben sizin
için büyük bir günün azabından korkarım.
4- Hepinizin dönüşü Allah’adır. O, her şeye gücü yetendir.
5- İşte onlar, o Kur’andan gizlenmek için bükülerek gidiyorlar. Hâlbuki Allah, elbiselerine
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büründükleri zaman dahi, onların gizlisini ve açığını bilir. Şüphesiz O Allah, sinelere sahip
olan herkesi çok iyi bilendir.
6- Yeryüzünde olan hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. O, onların karar kıldıkları
yeri de, emanet edildikleri yeri de bilir. Hepsi Kitab-ı Mübin’(ana rehber)dedirler.
7- Daha önce hâkimiyeti su üzere olan Allah, gökleri ve yeri altı gün(devre)de yarattı. Ki;
hanginizin iş ve amelce daha iyi olduğunu görsün. Eğer onlara: “Ölümden sonra dirileceksiniz” dersen, o kâfirler: “Bu apaçık bir büyüden başka bir şey olamaz” diyecekler.
8- Eğer sayılı bir müddete kadar onlardan azabı geciktirsek, “Bu azabın gelmesini engelleyen
nedir?” diye soracaklar. İşte azabın onlara geleceği gün, asla onlardan geri çevrilmeyecektir.
Ve alaya aldıkları (azap,) onları kuşatacaktır.
9- Eğer kendi katımızdan insana bir rahmet tattırsak, sonra o rahmeti (nimeti) ondan geri alsak, işte o zaman ümitsiz ve nankör olur.
10- Şayet kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırsak, işte o zaman,
“kötülükler beni bıraktı” der, böbürlenerek sevinir ve övünür.
11- Yalnız; sabredenler, uygun ve yararlı işler yapanlar hariç. (Bunlar böyle nankör
olamazlar.) İşte onlara bağışlanma ve büyük bir ecir vardır.
12- Nerde ise, “üzerine bir hazine inmeli veya onunla beraber bir melek gelmeli değil miydi?”
demelerinden dolayı, sana inen bu vahiylerin bir kısmını terk edecektin ve göğsün daralıyordu. Hâlbuki sen, ancak bir uyarıcısın ve her şeyi koruyup kollayan yalnızca Allah’tır.
13- Yoksa “o bunu uydurdu” mu diyorlar? De ki: Uyduruk da olsa, bunun benzerinden on sure
getirip ortaya koyun. Allah’tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın. Eğer (bu iddianızda)
doğru iseniz…
14- Eğer size cevap vermezlerse, bu Kur’anın yalnızca Allah’ın ilmiyle indiğini, Allah’tan
başka hiçbir mabut ve yetki sahibi olmadığını bilin ve (onlara) “artık teslim olacak mısınız?”
diye sorun.
[Fakat onların Kur’ana inanmayışları, Kur’an güzelliklerini bilmedikleri için değildir. Onlar
yalnızca dünya hayatına müptela olduklarından, dolayısıyla ahirete inanmak istemediklerinden bu Kur’ana karşı geliyorlar.]
15- İşte kim dünya hayatını ve süsünü istiyorsa, onların yaptıklarının hepsini dünyada onlara
veririz. Onlar dünyada hiçbir haksızlığa uğramazlar.
16- Fakat ahirette onlara ateşten başka hiçbir şey yoktur. Sanatları orda hiçbir fayda vermez,
yaptıkları bütün işler orda boşa çıkar.
17- İşte böyleler ile şu kimse bir olur mu? Ki, Rabbinden gelen bir delile dayanır, ardından
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gelen İlahî bir şahit onu destekler. Daha önce önder ve rahmet olarak inen Musa’nın kitabı da
onu destekler. İşte bunlar (belgelere dayanarak Müslüman olan ehl-i kitap,) ona (bu Kur’ana)
inanır. Artık hangi gruptan olursa (olsun,) kim bunu yalanlarsa şüphesiz onun varacağı yer
ateştir. Sakın sen bu Kur’an hakkında bir şüphe içinde olma! O Rabbinden gelen bir haktır.
Fakat insanların çoğu inanmayacaklardır.
18- Allah namına yalan uyduranlardan daha zalim kim olabilir? İşte bunlar, Rablerinin huzuruna getirilecekler. O zaman şahitler: “Bunlar Rableri namına yalan söylediler. İşte Allah’ın
laneti, iftira ederek zulmedenlerin üzerinedir” diyecekler.
19- O zalimler ki, (insanları) Allah yolundan alıkoyarlar. Ve Allah’ın yolunu eğri olarak
görmek istiyorlar. Onlar, ahiret hayatına asla inanmazlar.
20- İşte bunlar, yeryüzünde Allah’ı aciz bırakamadılar. (Kaçıp kurtulamadılar.) Ve Allah’a
karşı, onlara yardım edecek hiçbir dostları da olmadı. Onlar için azap katlanacaktır. Onlar (o
Kur’anı) işitmeye tahammül edemediler ve göremediler.
21- İşte bunlar, kendilerini zarar sokanlardır. Uydurdukları (putlar) da (onlara bir fayda vermeden) onlardan kaybolup gitti.
22- Hiç şüphesiz onlar, ahirette daha da zarardadırlar.
23- İman edip uygun işler yapanlar, yalvararak Rablerine dönenler ise, işte onlar Cennetin
ehlidirler. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.
24- İki fırkanın örneği; kör ve sağır olan biri ile gören ve işiten biri gibidir. Acaba ikisi bir
olur mu? Artık düşünüp idrak etmeyecek misiniz?
25- Andolsun! Biz, Nuh’u onun kavmine bir elçi olarak gönderdik. (O:) “Ben sizin için apaçık
bir uyarıcıyım.
26- Ki Allah’tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyesiniz. Ben sizin için, elem verici bir günün
azabından korkarım.” dedi.
27- Kavminden ileri gelen ve kâfir olan o meclisleri dedi ki: “Biz senin ancak kendimiz gibi
bir insan olduğunu görüyoruz. Ve basit görüşlü alçaklarımızdan başkasının sana tabi olmadığını, sizin bizden bir üstünlüğünüzün bulunmadığını görüyoruz ve sizin yalancılar
olduğunuzu biliyoruz.
28- Nuh dedi ki: “Ey kavmim! Ya ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorsam,
gözünüzden perdelenmiş, kendi katından bir rahmet bana nasip etmişse… Siz istemediğiniz
halde, biz onu size zorla mı kabul ettireceğiz?”
29, 30- “Ey kavmim! Ben bu görevime karşı sizden bir mal istemiyorum. Benim ücretim, yalnızca Allah’a aittir. Ben o inananları kovacak da değilim. Onlar Rableri ile karşılaşacaklar.
Ben yalnızca sizin cahil bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim! Eğer onları ko#144

varsam, Allah’a karşı kim bana yardım edebilir? Artık düşünmeyecek misiniz?!”
31- “Ben, Allah’ın hazineleri yanımdadır da demiyorum. Gaybı bildiğimi de söylemiyorum.
Melek olduğumu da iddia etmiyorum. Gözlerinizin alçak gördüğü o müminlere Allah mal ve
şeref vermeyecek de diyemem. Allah onların içlerinde ne cevherler olduğunu daha iyi bilir.
Ben böyle bir şey yaptığım zaman, zalimlerden olurum.”
32- Onlar dedi ki: “Ey Nuh! Gerçekten bizimle tartıştın ve çokça tartıştın. Eğer doğrulardan
isen, bize vaadettiğin azabı getir.”
33- Nuh dedi ki: “O azabı (ben getirecek değilim. Onu) eğer dilerse ancak Allah getirir ve siz
kurtulup kaçamazsınız.
34- Eğer Allah sizi saptırmak istemişse, ben size öğüt vermek istesem de, öğüdüm size fayda
vermeyecektir. Rabbiniz ve sahibiniz o Allah’tır. (En sonunda) O’na döneceksiniz.”
35- Yoksa “o bunu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu uydurmuşsam, suçluluğum bana
aittir. Fakat ben sizin yaptığınız iftira ve suçtan beriyim.”
36- Ve Nuh’a vahyedildi ki: “Bu mevcut inananlardan başka daha kimse inanmayacaktır.
Artık onların yaptıklarından dolayı sıkıntı çekme, üzülme!
37- Kontrolümüz ve bilgimizle gemiyi yap. O zalimler hakkında Bizden bir şey isteme. Şüphesiz onlar batacaklardır.”
38- Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin ileri gelenleri onun yanından geçince, onunla alay
ediyorlardı. Nuh onlara: “Eğer bizi hor görüyorsanız, bizi hor gördüğünüz gibi, biz de sizi hor
görüyoruz.
39- İlerde sahibini alçaltıcı bir azabın kime geleceğini ve kimin başına daimi bir azabın
yıkılacağını bileceksiniz” dedi.
40- Nihayet emrimiz gelince ve tandır kaynayınca “(Ehli hayvanların) her birisinden iki çifti
yükle, kâfir kalacak olanlar hariç, aileni ve inananları da yükle” dedik. Fakat çok az bir grup
ona inanmış idi.
41- Ve dedi ki: “İçine binin. Onun yürümesi de durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim, çok bağışlayan ve çok acıyandır.”
42- Gemi, dağlar gibi dalgalar içinde onları götürüyordu. Nuh, bir kenarda duran (bî-taraf)
oğluna: “Ey oğlum! Bizimle beraber bin ve kâfirlerden olma!” diye seslendi.
43- O: “Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım” dedi. Nuh: “Allah’ın rahmet ettikleri
hariç, hiçbir şey O’nun emrine karşı koruyucu olamaz.” dedi. Ve hemen bir dalga aralarına
girdi. O da boğulanlardan oldu.
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44- Ve: “Ey arz, suyunu yut! Ey gök, suyunu kes!” denildi. Su azaldı, iş bitti, gemi yüksek bir
dağa oturdu. Ve “kahrolsun zalimler!” denildi.
45- Sonra Nuh, Rabbine dua etti ve: “Ey Rabbim! Şüphesiz oğlum, benim ailemdendir. Ve
şüphesiz vaadin haktır. Ve sen en iyi hüküm verensin” dedi.
46- Allah: “Ey Nuh! O senin ailenden değildir. O’nun yaptığı, uygun olmayan bir iştir. Kendisi hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi Benden isteme, cahillerden olmayasın diye sana
öğüt veriyorum.” dedi.
47- Nuh: “Ya Rabbi! Hakkında bilgim olmayan bir şeyi Senden istemekten Sana sığınırım.
Eğer beni bağışlayıp bana rahmet etmezsen, zararlı çıkanlardan olurum.” dedi.
48- Denildi ki: “Ey Nuh! Bizden sana ve seninle beraber olan toplumlara selam ve bereketlerle in. (Diğer) toplumlar ise, onları yaşatacağız. Sonra bizim tarafımızdan, onlara elem verici
bir azap dokunacaktır.
49- Bunlar gaybi haberlerdir. Onları sana vahyediyoruz. Bundan önce, bunları ne sen bilirdin
ne de kavmin. Sabret! Şüphesiz hayırlı sonuç kendini koruyanlarındır.
50- Ad kavmine de kardeşleri Hûd’u (peygamber olarak) gönderdik. Onlara şöyle dedi: “Ey
kavmim! Yalnızca Allah’a kulluk edin, O’ndan başka mabut ve yaratan yoktur. Sizler ancak
yalan uyduruyorsunuz.”
51- “Ey kavmim! Ben bu görevime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca beni yaratan Allah’a aittir. Artık idrak etmeyecek misiniz?”
52- “Ey kavmim! Sahibiniz olan Allah’tan bağışlanmak dileyiniz. Sonra O’na yöneliniz. Ki
gökten üzerinize bol yağmur göndersin. Kuvvetinize ilave kuvvet katsın. Suçlular olarak sırt
çevirip kaçmayın.”
53- Dediler ki: “Ey Hûd! Sen bize bir mucize delil ile gelmiş değilsin. Ve biz, senin sözünden
dolayı, ilahlarımızı bırakacak ve sana inanacak da değiliz.
54, 55- Biz ancak; “Bir kısım ilahlarımız, seni kötülüğe sarmıştır” deriz. Hûd cevaben: “Ben
Allah’ı şahit gösteriyorum, siz de şahit olun; Ben, Allah’a eş koştuğunuz, O’nun dışında
ibadet ettiğiniz bu putlardan beriyim. İşte hepiniz bana tuzak kurun, sonra bana mühlet vermeyin.”
56- “Ben, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a tevekkül ettim. Hiçbir canlı yoktur ki, ipinin ucu
O’nun elinde olmasın. Şüphesiz Rabbimin yasaları, dosdoğru bir yol üzeredirler.”
57- “Eğer sırt çevirip dönerseniz, şüphesiz benimle size gönderilen mesajı size ulaştırdım.
Rabbim sizin yerinize yeni bir kavim getirecektir. Siz O’na asla zarar veremesiniz. Şüphesiz
Rabbim, her şeyi koruyup muhafaza edendir.”
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58- Azap emrimiz geldiğinde Hûd ve onunla beraber inananları, Biz’den bir rahmet ile kurtardık. Onları, (kavmi tarafından onlara reva görülen) kaba bir azaptan da kurtardık.
59- İşte bu Âd kavmi, Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler. O’nun peygamberlerine isyan ettiler.
Her cebbar, inatçı idarecinin emrine uydular.
60- Bu dünyada da lanete uğradılar, kıyamet günü de. İşte Âd, Rablerini inkar eden bir kavim
idi. İşte Hûd’un kavmi olan Âd kahrolsun!...
61- Semud kavmine de kardeşleri olan Salih’i peygamber olarak gönderdik. Salih onlara dedi
ki: “Ey kavmim! Yalnızca Allah’a ibadet edin, O’ndan başka mabud ve yaratanınız yoktur. O
sizi yerden inşa etti, sizi yeryüzünde yaşattı. O’ndan bağışlanma dileyin, sonra O’na yönelin.
Şüphesiz benim Rabbim, her şeye çok yakın ve her duaya cevap verendir.”
62- Onlar dediler ki: “Ey Salih! Bundan önce sen içimizde, itibarı sağlam biri idin.. Babalarımızın ibadet ettiği putlara ibadet etmemizi mi bize yasaklıyorsun? Ve biz, senin bizi ona
çağırdığın meselede şüphe içindeyiz. O mesele bizi kuşkulandırıyor.”
63- Salih dedi ki: “Ey kavmim! Ya ben, Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam? Ve kendi
katından bana bir rahmet vermişse? Ona isyan edersem, Allah’a karşı kim bana yardım edebilir? O zaman sizin bana, zarardan başka katkınız olmaz.
64- Ey kavmim! Bu, Allah’ın devesidir. Sizin için bir mucizedir. Bırakın, Allah’ın arzında otlansın. Ona kötülükle dokunmayın, yakın bir azap sizi yakalar.”
65- Bunun üzerine onlar, o devenin el ve ayaklarını kestiler. Salih de onlara: “Üç gün evinizde
yaşayın (ondan sonra görürsünüz!) Bu, yalan olmayan bir vaattir” dedi.
66- Azap emrimiz geldiği zaman, Salih ve onunla beraber inananları, Biz’den bir rahmet ile
kurtardık. O günün alçaltıcı durumundan da (kurtardık.) Şüphesiz Rabbin, kuvvet ve izzet
sahibidir.
67- Ve bir ses ve patlama o zalimleri yakaladı. Evlerinde yığılıp kaldılar.
68- Sanki orada hiç yaşamamışlar gibi oldular. İşte Semud kavmi, Rablerini inkâr eden bir
toplum oldular. İşte o Semud kavmi, kahrolsun!...
69- Andolsun! Melek elçilerimiz İbrahim’e müjde ile geldiler. “Selam!” dediler. İbrahim:
“(Size de) selam olsun!” dedi. Ve çok beklemeden kızartılmış bir buzağıyı getirdi.
70- Ne zaman ki İbrahim, onların ellerinin ona ulaşmadığını görünce, onları yadırgadı ve onlardan korktuğunu gizledi. Dediler ki: “Korkma! Biz, Lût kavmine gönderilen elçileriz.”
71- İbrahim’in hanımı da ayakta idi, güldü. Biz de ona İshak’ı müjdeledik. İshak’ın ardından
da Yakub’u…
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72- İbrahim’in hanımı: “Vay halime! Ben ihtiyar bir kocakarı iken, bu beyim de yaşlı iken,
ben nasıl doğururum?! Bu çok acayip bir şeydir” dedi.
73- Onlar dediler ki: “Allah’ın emri mi sana acayip geliyor. Bu, Allah’ın siz Ehl-i Beyt’e olan
rahmet ve bereketidir. Şüphesiz Allah, bütün nimetlerin sahibi, övülmeye layık ve yüce şeref
sahibidir. (Her şeyin sahibi o olduğu için, her zaman her şeyi verebilir.)
74- Korku İbrahim’i bırakınca ve ona müjde gelince, Lût kavmi hakkında bizimle mücadele
etmeye başladı.
75- Şüphesiz İbrahim, çok şefkatli, içli ve Rabbine yönelen idi.
76- (Melekler:) “Ey İbrahim! Sen bundan vazgeç. Şüphesiz Rabbinin azap emri gelmiştir. Ve
şüphesiz geri çevrilmeyecek bir azap onlara gelecektir.
77- Elçilerimiz Lût’a geldiklerinde, Lût fenalaştı, onlara güç yetiremedi ve: “Bu sert, kötü bir
gündür” dedi. (Azabın geleceğini sezdi.)
78- Lût’un kavmi ona doğru koşarak geldiler. Daha önce de kötülükler işliyorlardı. Lût: “Ey
kavmim! İşte bunlar benim kızlarım! Onlar sizin için daha temizdirler. Artık Allah’tan korkun
ve misafirlerim hakkında beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında doğru karar verecek bir
adam yok mu?” dedi.
79- Onlar: “Sen bilirsin, bizim senin kızlarında bir hakkımız yoktur. Ve sen bizim ne istediğimizi de biliyorsun” dediler.
80- Lût: “Keşke benim size karşı koyacak bir kuvvetim olsaydı veya sağlam bir kaleye (ve
kabileye) sığınabilseydim” dedi.
81- Melekler: “Ey Lût! Biz senin Rabbinin elçileriyiz, onların eli sana ulaşmayacaktır.
Gecenin bir bölümünde aileni al, git. Hanımın hariç kimse geri bakmasın. Şüphesiz kavminin
başına gelecek azap onun da başına gelecektir. Azapla buluşacakları zaman, sabah vakti olacak. Artık sabah yakın değil mi?”
82, 83- İşte emrimiz geldiği zaman, Biz o şehrin altını üstüne getirdik. Üzerlerine çamurdan
biçilmiş Rabbin katından (gayb âleminden) işaretlenmiş sert taşlar yağdırdık. İşte böyle bir
azap, zalimlerden uzak olmaz.
84- Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb şöyle dedi:
“Ey kavmim! Yalnızca Allah’a ibadet edin. Ondan başka ilah ve yaratıcınız yoktur. Ölçü ve
tartıyı eksiltmeyin, sizin mal ve mülk içinde yüzdüğünüzü görüyorum. Ben sizin için, her şeyi
kuşatan bir günün azabından korkarım.”
85- “Ey kavmim! Ölçü ve tartıyı tam olarak adaletle ifa edin, insanların eşyalarını haksız
olarak almayın, yeryüzünde bozguncular olarak koşturmayın.”
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86- “Eğer inanıyorsanız, Allah’ın size bıraktığı (helal) mal, sizin için daha hayırlıdır. Ben sizi
(Allah’ın azabından) koruyacak da değilim.”
87- Onlar: “Ey Şuayb! Senin dua ve namazın mı sana bizim babalarımızın ibadet ettiklerine
ibadet etmeyi veya mallarımızda istediğimiz gibi hareket etmeyi bırakmamızı buyuruyor? (Bu
nasıl iştir?) Çünkü biz seni şefkatli ve reşit bir adam olarak biliyoruz” dediler.
88- Şuayb dedi ki: “Ey kavmim! Ya ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve kendi
katından bana güzel bir rızık vermişse? (O zaman ne dersiniz?) Ben bu işleri size yaptırmayıp
kendim yapıyor da değilim. Ben sadece, gücüm yettiği kadar düzeltmek istiyorum. Muvaffakiyetim de ancak Allah iledir. Yalnızca O’na tevekkül ediyorum ve yalnızca O’na yöneliyorum.”
89- “Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz, Nuh, Hud ve Salih kavimlerinin başına gelen musibetin aynısını başınıza getirmesin. Lût kavmi de (zaman ve mekân itibarıyla) sizden pek uzak
değiller.”
90- “Rabbiniz olan Allah’tan bağışlanmak dileyin, sonra O’na yönelin; şüphesiz Rabbim, şefkat ve sevgi sahibidir.”
91- Onlar dediler ki: “Ey Şuayb! Senin dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Seni içimizde zayıf
bir kişi olarak görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı, seni recmederdik. Senin bizim yanımızda
bir itibarın da yoktur.
92- Şuayb dedi ki: “Ey kavmim! Kabilem sizin yanınızda Allah’tan daha mı güçlüdür ki siz,
O’nu arkanıza atıp (unutup) ilgilenmiyorsunuz? Şüphesiz Rabbim, sizin yaptığınız her şeyi
kuşatmıştır.”
93- “Ey kavmim! Siz kendi yerinizde çalışın, ben de çalışıyorum. Alçaltıcı azabın kime geleceğini, kimin yalancı olduğunu pek yakında bileceksiniz. Gözetin, ben de sizinle beraber
gözetiyorum.”
94- Emrimiz geldiğinde, Şuayb ve onunla beraber inananları Bizden bir rahmet ile kurtardık.
Ve o zalimleri bir ses ve patlama yakalayıverdi, evlerinde yığılıp kaldılar.
95- Sanki orda hiç yaşamamış gibi (oldular.) işte, Semud kavmi kahrolduğu gibi, Medyen
halkı da kahrolsun!
96, 97- Andolsun! Biz Musa’yı da ayetlerimizle ve apaçık bir güç ile (peygamber olarak) Firavun ve ordusuna gönderdik. Fakat (ordusu) Firavun’un emrine uydular. Hâlbuki Firavun’un
emri, yerinde olan bir karar değildi.
98- Kıyamet günü kavmine önder olur, onları ateşe sürükler. Varılmış ne kötü bir varıştır o!
99- Peşlerinde, bu dünyada da lanet yağdı, kıyamet günü de. Verilmiş en kötü armağan işte o
lanettir!
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100- Bunlar köy ve kasabaların haberleridir. Onları sana anlatıyoruz. Onların bazıları ayaktadır, bazıları da biçilmiş gibi yerle bir edilmiştir.
101- Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiği
zaman, Allah’ın dışında çağırdıkları o putları, onlara hiçbir fayda vermedi. Helak ve yıkımdan
başka hiçbir katkıları olmadı.
102- Köy ve kasabalar zulmederken, Rabbinin onları yakalaması, işte böyledir. Şüphesiz
Rabbinin yakalaması, elem verici ve serttir.
103- İşte ahiret azabından korkan için bu kıssalarda belge ve ibret vardır. Bu ahiret, insanların
kendisi için toplatılacağı ve her şeyin orada görüleceği bir gündür.
104- Biz onu ancak, sayılı bir güne kadar geciktiriyoruz.
105- O gün geldiği zaman Allah’ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. O gün onlardan
bazıları mutsuz, bazıları da mutludur.
106- Mutsuz olanlar, ateş içindedirler, orada feryad-u figan ederler.(1)
(1) Veya sıkıntılarından zor nefes alıp verirler.
107- Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer kaldıkça orada devam edecekler. Şüphesiz Rabbin
istediğini yapandır.
108- Said (mutlu) olanlar ise, Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer kaldıkça, onlar Cennette
devam edeceklerdir. İşte bu, kesilmeyen İlahî bir bağıştır.
109- Bunların taptığı şeylerin batıllığı hakkında hiçbir şüphen olmasın. Daha önce babaları
nasıl tapıyor idiyse, onlar da öyle tapıyorlar. Biz onların (azaptan) nasiplerini hiç eksiltmeden
vereceğiz.
110- Andolsun! Biz Musa’ya kitabı verdik. Onun hakkında da ihtilaf ettiler. Eğer Rabbinden
verilmiş bir söz olmasaydı, yargılanıp işleri bitecekti. O kâfirler, bu vahiy hakkında kuşku
verici bir şüphe içindedirler.
111- Şüphesiz senin Rabbin, hepsinin de amellerinin karşılığını eksiksiz verecektir. Muhakkak
O, onların yaptıklarından çok iyi haberdardır.
112- Artık sen de, sana tabi olanlar da emredildiğiniz gibi dosdoğru olun. Sakın azmayın.
Çünkü O Allah, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir.
113- Zulmedenlere meyletmeyin, Allah’ın dışında hiçbir dost bulamazken size de ateş
dokunur. Sonra size yardım da edilmez.
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114- Gündüzün iki tarafında (sabah ve ikindi) ve gecenin gündüze yakın saatlerinde (akşam
ve yatsı) namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu namaz, zikredenler için bir
uyarıcıdır.
115- Ve sabret. Çünkü Allah, iyilerin ücretini zayi etmez.
116- Sizden önce gelip geçen, mal ve mülk sahibi olan o çağların hiçbiri neden yeryüzündeki
bozgunculuğu engellemedi? Yalnız oralardan kurtardığımız çok az bir grup engellemeye
çalıştılarsa da zulmedenler kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suçlulardan oldular.
117- Köy ve kasabaların ahalisi yapıcı olduğu müddetçe, Rabbin, onları zulüm ile helak edici
değildir.
118, 119- Şayet Rabbin dileseydi, bütün insanları bir tek ümmet (toplum) yapardı. Fakat Rabbinin rahmet ettikleri hariç, onlar ihtilaf edip durmaktadırlar. Allah da onları bu ihtilaf için
yaratmıştır. (Yani) Rabbinin; “Ben Cehennemi tümüyle, cinlerden ve insanlardan dolduracağım” sözü gerçekleşmiştir.”(*)
(*) Diyalektik ve zıtlar kâinat yapısının iki temel unsurudurlar. Allah kâinatı o iki temel üzere
yaratmıştır. Yani Allah bir zıddın varlığını başka bir zıt ile gösteriyor. O zıtları birbiriyle
çarpıştırarak kâinata hareket veriyor. Ve o hareketler kâinatı gelişmeye doğru götürüyor. Nihayet iyilikler ve iyiler Cennete, kötülükler ve kötüler Cehenneme dolacaktır.
120- Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini sağlamlaştıracak her şeyi sana anlatıyoruz.
Bu surede de müminler için zikir, öğüt ve hak olan bilgiler sana geldi.
121, 122- İnanmayanlara de ki: “Kendi yerinizde çalışın, biz de çalışıyoruz. Bekleyin, biz de
bekliyoruz.
123- Göklerin ve yerin gaybı (gizli idaresi,) Allah’ın elindedir. Her şey bütünü ile O’na döner.
O’na ibadet et ve O’na tevekkül et. Çünkü O, sizin yaptıklarınızın hiçbirinden habersiz
değildir.
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12- Yusuf Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 111 ayettir
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elif, Lam, Râ. İşte bunlar, Kitab-ı Mübin’in (Kâinat ve Kur’an) ayetleridir.
2- Biz, O kitabı Arapça bir Kur’an olarak indirdik ki, onu idrak edesiniz.
3- Biz bu Kur’anı sana vahyetmekle, bu kıssayı en güzel şekilde senin hayatına uygulatıyoruz. Şüphesiz bundan önce sen, (bu kıssadan) habersizlerden idin..
4- Hani bir zaman, Yusuf babasına: “Ey babacığım! Ben kesinlikle (mana âleminde) onbir
gezegen, güneş ve ayı gördüm; onların bana secde ettiklerini gördum” dedi.
5- Babası: “Ey oğulcuğum! Sakın rüyanı (gördüğünü) kardeşlerine anlatma! Senin için kötü
bir tuzak hazırlarlar. Çünkü şeytan, insanın apaçık bir düşmanıdır.
6- Böylece (rüyanda gördüğün gibi,) seni kendisi (peygamberliği) için seçecektir. Rüyaların,
olayların tevilini (yorumunu) sana öğretecektir. Daha önce İbrahim ve İshak’a olan nimetini
tamamladığı gibi, sana ve Yakub ehline olan nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz senin Rabbin, her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerinde yapandır.”
7- Andolsun! Yusuf ve kardeşleri konusunda, (onları senden) soranlar için, (peygamberliğine
ve gerçekliğin varlığına) deliller (ayetler) vardır.(*)
(*) Yahudiler müşrikler vasitası ile peygamberimize bu kıssayı sordular. “Eğer bilirsen, sana
inanırız” dediler. Bunun üzerine Allah, bu kıssayı peygamberliğe bir delil olarak indirdi.
Fakat Yahudiler ve müşrikler Yusuf’un kardeşleri gibi, yine kıskançlıklarından inanmadılar.
8- Hani onlar: “Biz, on güçlü erkek kardeş olduğumuz halde, Yusuf ve kardeşi, babamız
yanında bizden daha çok seviliyorlar. Şüphesiz babamız apaçık bir yanlış içindedir.”
9- “Yusuf’u ya öldürün veya onu boş bir yere (çöle) atın; babanızın sevgisi ve teveccühü yalnız size kalsın. Ve ondan sonra uyumlu bir topluluk olursunuz.” dediler.
10- Onlardan biri: “Eğer bir şey yapacaksanız, Yusuf’u öldürmeyin. Onu pek derin olmayan
kuyunun görünmez bir yerine atın ki, yoldan geçen bir kervan onu bulsun, götürsün” dedi.
11- Babalarına gelip dediler ki: “Neden Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun!? Hâlbuki biz
onun hayrını isteyenleriz. (Onu alır eğitiriz.)
12- Yarın onu bizimle beraber gönder; yesin, içsin, oynasın. Ve şüphesiz, biz onu koruruz.”
13- Yakub: “Sizin onu götürmeniz, şüphesiz beni üzer. Siz ondan habersiz iken, kurdun onu
#152

yemesinden korkarım” dedi.
14- Onlar: “Bizler on güçlü erkek kardeş iken, şayet kurt onu yerse, işte o zaman asıl zarar
eden biz oluruz” dediler.
15- Onu alıp götürdükleri, kuyunun derinliklerine koymak için toplandıkları zaman, (Biz onu
koruduk) ve ona: “Sen, kardeşlerinin bu durumlarını onlara sonra haber vereceksin” diye
vahyettik. Fakat kardeşleri bunun farkında değillerdi.
16- Ve karanlık çökünce, ağlayarak babalarına geldiler.
17- Dediler ki: “Ey babamız! Biz gittik, yarışıyorduk. Yusuf’u da eşyamızın yanına bıraktık.
O ara kurt gelip onu yemiş. Biz doğru da olsak, bize inanacak değilsin.”
18- Ve gömleğinin üstünde yalancı bir kanı getirip gösterdiler. Yakub: “Hayır! Mutlaka nefsiniz size bir iş uydurmuştur. Bana düşen, yalnız güzelce sabretmektir. Sizin anlattıklarınıza
karşı da Allah’tan yardım dilerim” dedi.
19- Ve bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. Sucu, kovayı kuyuya sarkıtınca:
“Müjde, işte bir çocuk!” dedi. Onu köle olarak satmak üzere gizlediler. Hâlbuki Allah, onların
ne yaptıklarını çok iyi biliyordu.
20- Sayılı dirhemler ile çok az bir paraya onu sattılar. Onu ellerinde tutmak için isteksiz
davrandılar.
21- Mısır’dan onu satın alan kişi, hanımına: “Ona güzelce bak! Bize faydası olabilir veya onu
evlat ediniriz” dedi. İşte böylece, yeryüzünde Yusuf’a imkân sağladık. (Ki Mısır’da peygamberlikle görevlendirelim) ve ona olayların tevilini öğretelim. Şüphesiz Allah, istediğini yapmaya güç yetirendir. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.
22- Yusuf, ergenlik çağına erişince, ona hüküm (peygamberlik) ve ilim verdik. Biz, kendilerini güzelce koruyanları böylece mükâfatlandırırız.
23- Evinde bulunduğu kadın, onu elde etmek istedi. Kapıları kilitleyip, “Haydi gel!” dedi.
Yusuf: “Allah’a sığınırım. Şüphesiz (kocan olan) sahibim, bana güzel bir makam vermiştir.
Şüphesiz, kendine zulmederek hıyanet edenler iflah bulmaz.”
24- Andolsun! Kadın onunla çok ilgilendi. O da kadınla ilgilendi; eğer Rabbinden gelen bir
burhanı (delili) görmeseydi… Biz böyle yaptık pasiflikten ve günah olan bir işten onu koruyalım. Şüphesiz o halis kılınmış kullarımızdandır.
25- Ve ikisi kapıya doğru koşuştular. Kadın, Yusuf’un gömleğini arkadan tutup, çekerek yırttı.
Ve o halde kapının önünde kocasıyla karşılaştılar. Kadın (hemen:) “Ailene kötülük yapmak
isteyen birisinin cezası, ya hapis veya acıklı bir azap olmalı” dedi.
26- Yusuf: “Hayır! O beni iğfal etmek istedi” deyince (mesele ortada kaldı.) Kadının ailesin#153

den (onu) tanıyan biri de şöyle tanıklık etti: “Eğer Yusuf’un gömleği önden yırtılmışsa, o
doğru söylüyor, Yusuf da yalancılardandır.
27- Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylüyor, Yusuf ise doğrulardandır.”
28- (Kocası) gömleğin arkadan yırtıldığını görünce: “Bu tuzaklarınızdan bir tuzaktır. Şüphesiz, tuzağınız büyük olur” dedi.
29- “Ey Yusuf! Sen bundan vazgeç, (kimseye bir şey söyleme, Ey Züleyha!) Sen de Allah’tan
bağışlanmayı dile. Şüphesiz sen yanlış yapmışsın.”
30- Ve şehirde olan bir grup kadın: “Bakanın hanımı, hizmetkârını elde etmeye çalışıyor.
Yusuf’un sevgisi, onun kalbine işlemiş. Şüphesiz biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler.
31- Bakanın hanımı, o kadınların kendi aleyhinde konuştuklarını işitince, yanına gelmeleri
için haber yolladı. Ve onlar için masa üzerinde bir sofra hazırladı. (Onlar gelince) her birinin
eline bir bıçak (ve elma) verdi. Yusuf’a da “huzurlarına çık” dedi. Ne zaman ki Yusuf’u
gördüler, onu gözlerinde çok büyüttüler ve ellerini kestiler: “Allah için; hâşâ! Bu bir insan
değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir” dediler.
32- Bakanın hanımı: “Beni hakkında kınadığınız adam işte budur! Andolsun, ben onu elde
etmeye çalıştım. Fakat o korundu. Eğer ona emrettiğimi yapmazsa, ya hapsedilecek veya
alçalmış olacaktır.
33- Yusuf ise şöyle dedi: “Ey Rabbim! Benim için hapis, onların beni çağırdıkları şeyden daha
sevimlidir. Eğer onların tuzağını benden alıkoymazsan, ben onlara meyleder ve cahillerden
olurum. (Akılsızca yararsız bir iş yapmış olurum.)
34- Rabbi olan Allah, onun duasını kabul etti. Onların tuzağını ondan alıkoydu. Şüphesiz Allah, işiten (duaları kabul eden) ve her şeyi en iyi şekilde bilendir.
35- (Yusuf’un suçsuzluğunun) delillerini gördükten sonra, (dedikoduları önlemek için de olsa)
bir müddete kadar onu hapse atacaklarına karar verdiler.
36- Ve onunla beraber iki genç de hapse girdiler. Biri dedi ki: “Ben içki için üzüm sıktığımı
görüyorum.” Diğeri de: “Ben başımda ekmek taşıdığımı, bir kuşun da o ekmekten yediğini
görüyorum. Bunun tevilini bize bildir. Çünkü senin iyi bir insan olduğunu görüyoruz” dedi.
37- Yusuf: (Rüyada) size yedirildiğini gördüğünüz hangi yemek olursa olsun, o rüya(nın
manası) başınızda gerçekleşmeden onun yorumunu size mutlaka haber veririm. Bu, Rabbimin
bana öğrettiklerindendir. Ben, Allah’a tam inanmayan ve ahreti tamamen inkâr eden bir
toplumun dinini bıraktım.”
38- “Ben, babalarım olan İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine tabi oldum. Herhangi bir şeyi
Allah’a eş koşmamız, bize yakışmaz. Bu din, Allah’ın bize ve insanlara olan bir lütuf ve ih#154

sanıdır. Fakat insanların çoğu şükretmiyorlar.”
39- “Ey hapis arkadaşları! Dağınık, bölünmüş rabler mi, yoksa bir ve her şeye egemen olan
Allah mı daha hayırlıdır?”
40- “Allah dışında sizin ve babalarınızın uydurduğu bir kısım isimlerden başka bir şeye
tapınmıyorsunuz. Hâlbuki Allah bu isimlerle ilgili hiçbir delil ve dayanak indirmemiştir.
Hâkimiyet yalnızca Allah’ındır. O’ndan başka hiçbir şeye ibadet etmemenizi size emretmiştir.
İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bu sonsuz inancı bilmiyorlar.”
41- “Ey hapis arkadaşları! İşte biriniz, efendisine içki içirecektir. Diğeri de asılacak, kuşlar
onun başının etinden yiyecekler. Hakkında bilgi istediğiniz iş kesinleşmiştir.”
42- Yusuf hapisten kurtulacağını bildiği birinci adama dedi ki: “Beni efendinin yanında hatırlat!” şeytan da, efendisine hatırlatmayı ona unutturdu. Bunun üzerine Yusuf, birkaç sene
hapiste bekledi.
43- Ve Kral: “Ben (rüyamda) yedi şişman inek görüyorum. Yedi cılız inek onları yiyor. Ve
yedi yeşil başak ile yedi de kuru başak görüyorum. Ey meclis! Eğer rüyaları tabir ediyorsanız,
bana rüyam hakkında bilgi verin” dedi.
44- Meclis: “Bunlar, karışık düşler! Biz düşlerin tevilini bilenlerden değiliz” dediler.
45- O iki arkadaştan kurtulan ve bir müddet sonra Yusuf’u hatırlayan kişi dedi ki: “Ben, bu
rüyanın tevilini size haber vereceğim! Beni gönderin” dedi. (Onu gönderdiler. O Yusuf’a
varıp:)
46- “Ey Yusuf, ey çok doğru olan arkadaş! Bize kendilerini yedi cılız ineğin yediği yedi semiz
inek ile yedi yeşil başak ve yedi kuru başak hakkında bilgi ver ki, millete gidip onlara
bildireyim. Belki öğrenirler…”
47- Yusuf: “Yedi sene hummalı bir şekilde ekin ekeceksiniz. Biçtiklerinizi, yiyeceğiniz az bir
miktar hariç, başağında bırakın.
48- Sonra, sert ve kuru yedi sene gelecektir. Muhafaza ettiğiniz az bir kısım hariç, o seneler
için hazırladıklarınızı yiyecekler.
49- Sonra, bir sene daha gelecek. İnsanlar onda bol yağmur görecekler. Ve bol (meyve) sıkacaklar” dedi. (Adam, Kralın yanına dönünce:)
50- Kral: “Onu bana getirin!” dedi. Elçi, Yusuf’a gidince, Yusuf: “Efendine dön… Ellerini
kesen o kadınların durumlarını sor. Şüphesiz benim efendim onların tuzağını biliyor.” dedi.
51- Kral, (kadınlara) dedi ki: “Siz, Yusuf’u elde etmeye çalıştığınız zaman, durum neydi?
(Yusuf ne yaptı?) Onlar: “Allah için, hâşâ! Biz onun bir kötülüğünü görmedik” dediler.
Bakanın hanımı: “İşte şimdi, hak yerini buldu… Onu ben elde etmeye çalıştım. Ve şüphesiz o,
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doğru konuşanlardandır” dedi.
52- “Kral böyle tahkik etsin ki; efendim, ona gıyabında hıyanet etmediğimi ve Allah, hainlerin düzenlerini sonuçsuz bıraktığını bilsin.”
53- “Fakat ben nefsimi paklamıyorum. Çünkü Rabbim olan Allah’ın rahmet ettiği durumlar
hariç, nefis daima kötülüğü emreder. Şüphesiz benim Rabbim, çok bağışlayan ve çok
acıyandır.”
54- Kral dedi ki: “Onu bana getirin. Onu kendim için özel bir memur yaparım.” Yusuf gelip
onunla konuşunca, Kral “Artık bugün sen, yanımızda güvenilir ve yüksek bir makam
sahibisin” dedi.
55- Yusuf: “Beni ülkenin hazinelerine bakan olarak tayin et. Çünkü hem korurum, hem
yönetmesini iyi bilirim” dedi.
56- Böylece Yusuf’a yeryüzünde imkân verdik. Her yer, onun tasarrufunda idi.. Biz rahmet ve
keremimizi istediğimize veririz ve iyilerin ücretini asla zayi etmeyiz.
57- Fakat iman güzelliğine bürünüp kendilerini kötülüklerden koruyanlar için, ahiret ücreti ve
sevabı daha hayırlıdır.
58- Ve Yusuf’un kardeşleri geldiler, onun yanına girdiler. Onlar onu tanımazken, o, onları
tanıdı.
59- Onları eşyaları ile beraber hazırlattığında onlara: “Sizinle baba bir, bir kardeşinizi bana
getirin. İşte görüyorsunuz, ben ölçeğin hakkını tam veriyorum ve misafirperverlerin en iyisiyim.
60- Eğer kardeşinizi bana getirmezseniz, artık benim yanımda size verilecek bir ölçek olmaz
ve bana yaklaşamazsınız” dedi.
61- Onlar: “Biz onu babasından isteyeceğiz. Ve mutlaka bu işi yapacağız” dediler.
62- Yusuf, memurlarına: “Onların kendisiyle (buğday) satın aldıkları eşyalarını da yükleri
içine koyun ki, ailelerine döndüklerinde, o eşyalarını tanısınlar. Belki geri dönerler.”
63- Onlar babalarına döndüklerinde dediler ki: “Bundan böyle, ölçek bize yasaklandı.
Kardeşimizi bizimle beraber gönder, ölçekten (Buğdaydan) nasibimizi alalım. Şüphesiz biz,
kardeşimizi koruyacağız.
64- Yakub dedi ki: “Daha önce kardeşiniz Yusuf hakkında size ne kadar güvendimse, bunun
hakkında da size ancak o kadar güvenirim… Fakat Allah, koruma yönünden daha hayırlıdır.
Ve şefkat edenlerin, acıyanların en iyisidir.”
65- Ne zamanki eşyalarını açtılar, sermayelerinin kendilerine geri verildiğini gördüler, dediler
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ki: “Ey babamız! Daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de bize geri verilmiş. Biz ailemize
dışardan yiyecek getireceğiz, kardeşimizi koruyacağız. (Ve kardeşimizin beraber) bir deve
yükü daha fazla alacağız. Bu sefer getirdiğimiz çok az bir miktardır.
66- Yakub dedi ki: “Kuşatılmanız durumu hariç, onu bana geri getireceğinize dair, Allah’tan
bir güvence bana getirmedikçe, onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim… Onlar, ona
güvencelerini gösterince, Yakup “Allah, sizin dediğinize şahittir” dedi.
67- Ve şöyle devam etti: “Ey oğullarım! Tek bir kapıdan şehre girmeyin, dağınık kapılardan
girin. Fakat Allah’tan başınıza gelecek bir şeye karşı hiçbir faydam olmaz. Hâkimiyet, ancak
Allah’ındır. Ben, O’na tevekkül ettim. Ve tevekkül edenler, yalnızca O’na tevekkül etsinler.
68- Babalarının emrettiği yerden Mısır’a girdiklerinde, Yakub’un tavsiyesi Allah’ın takdirine
karşı bir fayda vermiş olmadı. Yalnızca Yakub’un (insanlığın) içinde olan bir ihtiyacı giderdi.
Ve şüphesiz, Biz ona öğrettiğimiz için biliyordu. Fakat insanların çoğu (bu iş bölümünü)
bilmiyorlar.
69- Vakta ki Yusuf’un yanına girdiler. Yusuf kardeşini (Bünyamin’i) yanına aldı. Ve ona:
“Şüphesiz, ben senin kardeşinim. Sen onların yaptıklarından dolayı üzülme, aldırış etme!”
dedi.
70- Onlara eşyalarını hazırlatırken, su kabını öz kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir
ses: “Ey kervan, siz hırsızsınız!” dedi.
71- Yusuf’un kardeşleri, onlara döndüler; “Neyi bulamıyorsunuz?” dediler.
72- “Biz Kralın su kabını bulamıyoruz” dediler. Münadi: “Kim onu getirirse, ona bir deve
yükü bahşiş var. Ben buna kefilim” dedi.
73- Yusuf’un kardeşleri: “Bizim, memlekette bozgunculuk yapmaya gelmediğimizi biliyorsunuz. Ve biz, hırsız da değiliz” dediler.
74- Onlar: “Eğer siz yalancı iseniz, bunun cezası ne olmalı, dediler.
75- Yusuf’un kardeşleri: “Kimin yükünün içinde bulunursa, kendisi onun yerinde alıkonsun”
dediler. İşte Biz, zalimleri böyle cezalandırırız.
76- Bunun üzerine, kardeşinin çuvalından önce onların çuvallarını teftiş etmeye başladı. Sonra o su kabını kardeşinin çuvalından çıkarttırdı. Yusuf’a böyle bir düzen öğrettik. Yoksa
Kralın dininde Allah’ın dilediği durum hariç kardeşine başka şekilde el koyamazdı. “Biz istediğimizi derecelerce yükseltiriz. Ve her bilenden daha yüksek bir bilen vardır.”
77- Yusuf’un kardeşleri: “Eğer bu çalmışsa, onun bir kardeşi de daha önce çalmıştı.” dediler.
Yusuf, bu durumu kendi içinde gizledi, onlara açıklamadı. “Sizin durumunuz daha kötüdür.
Allah sizin anlattıklarınızı çok iyi bilir” dedi.
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78- Onlar: “Ey güçlü Bakan! Onun yaşlı bir babası vardır. (Ona üzülecek.) Onun yerine birimizi tut. Şüphesiz, biz seni iyilerden görüyoruz” dediler.
79- Yusuf: “Eşyamızı onun yanında gördüğümüzden başkasını almaktan Allah’a sığınırız.
Böyle bir şey yaparsak, zalimlerden oluruz” dedi.
80- Kardeşlerinden ümitlerini kesince, gizli bir görüşmeye geçtiler. Büyük kardeşleri dedi ki:
“Babanızın sizden Allah adına kuvvetli bir söz aldığını ve daha önce Yusuf’a neler yaptığınızı
biliyorsunuz. Babam bana izin verinceye veya Allah hükmünü gösterinceye kadar, bu yerden
ayrılmayacağım. Şüphesiz Allah, hükmedenlerin en iyisidir.”
81- İşte babanıza dönün! Deyin ki: “Oğlun kesinlikle hırsızlık yaptı. Biz yalnızca bildiğimize
tanıklık ettik. Biz gayb âlemini bilenler de değiliz.” (Bir şey yapmadığı takdirde, onu sana
getireceğimize söz vermiştik.)
82- İçinde misafir edildiğimiz şehirden ve beraber döndüğümüz kervandan sor, şüphesiz biz
doğru söyleyenleriz.
83- Yakub: “Hayır! Nefsiniz, size yeni bir iş kurdurdu. Bana düşen, yalnızca güzel bir
sabırdır. Allah’ın yakında hepsini geri getireceğini umuyorum. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen
ve her şeyi yerli yerinde yapandır” dedi.
84- Ve onları bırakıp giderken; “Ah Yusuf!” dedi. Üzüntüsünü ve kızgınlığını içine atarak,
üzüntüden gözlerinin nuru gitti.
85- Oğulları: “Allah’a andolsun ki; sen Yusuf’u anmaktan kendini alamıyorsun. Sonunda ya
eriyeceksin veya yok olup gideceksin” dediler.
86- Yakub: “Ben keder ve üzüntümü, ancak Allah’a anlatırım. Ve ben, bilmediğiniz şeyleri,
Allah’tan bilirim” dedi.
87- “Ey oğullarım! Gidin, Yusuf’u ve kardeşini araştırın. Ve Allah’ın rahmetinden ümit
kesmeyin. Zira kâfir bir toplumdan başkası, Allah’ın rahmetinden ümit kesmez” dedi.
(Sonra, onlar Mısır’a döndüler.)
88- Yusuf’un yanına girdiklerinde: “Ey güçlü Bakan! Biz ve ailemiz, zararlı bir duruma
düşmüşüz. Ve çok az bir sermaye ile gelmişiz. Sen bize tam bir ölçek ver. Ve bir miktar da
bağışla. Çünkü Allah, bağış yapanları mükâfatlandırır..” dediler.
89- Yusuf: “Sizler cahiller iken Yusuf ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?” dedi.
90- Onlar: “Yoksa sen Yusuf musun?” dediler. O: “Ben, Yusuf’um. Bu da kardeşimdir. Allah
bize ikram ve iyilik etti. Şüphesiz kim, kendini kötülüklerden korursa ve sabrederse,
muhakkak Allah, güzel amel yapanların ücretini zayi etmez.. “ dedi.
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91- Onlar: “Allah’a andolsun! Allah, seni bizden üstün kılmıştır. Biz çok yanlış bir iş yaptık..”
dediler.
92- Yusuf: “Bugün başınıza bir ceza gelmeyecektir. Allah sizi bağışlar. O, rahmet edenlerin en
iyisidir.”
93- “Benim bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne atın, o görecek bir hale gelir. Ve bütün
ailenizi bana getirin..” dedi.
94- Kervan (Mısır’dan) ayrılınca, (Ken’an’da bulunan) babaları: “Ben kesinlikle Yusuf’un
kokusunu alıyorum. Eğer bana bunak demeseydiniz, (beni tasdik ederdiniz)” dedi.
95- Oradakiler: “Andolsun! Sen hala eski şaşkınlığın içindesin” dediler.
96- Ne zaman ki müjdeci geldi, gömleği Yakub’un yüzünün üzerine attı, gözleri yeniden
görmeğe başladı. “Ben size demedim mi? Allah’tan gelen bilgi ile sizin bilmediğinizi bilirim.”
dedi.
97- Onlar: “Ey babamız! Bizim için günahlarımızın bağışlanmasını dile. Çünkü biz, çok yanlış bir iş yaptık..” dediler.
98- Yakub: “İlerde Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz Rabbim olan Allah, çok
bağışlayan ve çok acıyandır” dedi. [Sonra hep beraber Mısır’a gittiler. Yusuf onları yolda
karşılamaya gelip çadır kurmuştu.]
99- Onlar, Yusuf’un yanına (çadırına) girdiklerinde, Yusuf ana babasını kucakladı. “İşte Allah’ın izniyle, emniyet içinde Mısır’a girin” dedi.
100- Hep beraber Mısır’a girdiler. Yusuf, anne babasını makama oturttu. Hep beraber ona
secde ettiler. Yusuf: “Ey babacığım! İşte daha önce gördüğüm rüyanın tevili budur. Rabbim, o
rüyayı gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim, bana çok güzel şeyler ikram etti: Şeytan, benimle
kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, Rabbim beni hapisten çıkarttı, sizi de çölden bu şehre
getirdi. Şüphesiz benim Rabbim, istediği şeyi çok inceden düzenler. Çünkü O, sonsuz ilim ve
hikmet sahibidir.”
101- “Ey Rabbim! Şüphesiz Sen, bana saltanat ve imkân verdin. Rüya ve olayların yorumunu
öğrettin. Ey gökleri ve yeri açıp yaratan, dünyada ve ahirette sahibim Sen’sin. Beni Müslüman
olarak vefat ettir. Ve salihlere kavuştur.”
102- İşte bunlar, gaybi (bilinmedik) haberlerdir. Biz, onları sana vahyederek bildiriyoruz.
Yusuf’un kardeşleri hile düşünürken kararlarını verdiklerinde, sen onların yanında değildin.
103- Fakat sen ne kadar hırs göstersen de, insanların çoğu inanacak değildir.
104- Sen onlardan bir ücret de istemiyorsun. Bu Kur’an, o âlemler için bir zikir ve mesajdan
başka bir şey değildir.
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105- Göklerde ve yerde nice ayetler vardır, onlar yüz çevirerek o ayetlerin üzerinden geçiyorlar.
106- Ve onların çoğu da, Allah’a ortak koşmadan inanmazlar.
107- Yoksa her şeyi örtecek İlahî bir azabın gelmesinden mi veya onlar farkına varmadan
aniden kıyametin kopmasından mı güvem içindedirler?
108- De ki: “Benim yolum budur. Ben ve bana tabi olanlar, bilerek ve görerek Allah’a davet
ediyoruz… Allah’a hiçbir kusur ve acizlik isnad etmiyorum. Çünkü ben, O’na eş koşanlardan
değilim.
109- Senden önce adamlardan başkasını peygamber olarak göndermedik; o adamlara, kasabalar halkının durumlarından vahyediyorduk. İşte bu insanlar, yeryüzünde dolaşmadılar mı ki,
kendilerinden önceki (o kasaba halklarının) sonunun nasıl olduğunu görsünler. Ve şüphesiz
ahiret yurdu kendilerini koruyanlar için daha hayırlıdır. Artık neden aklınızı kullanmıyorsunuz?
110- Nihayet o gönderdiğimiz peygamberler ümitsiz, tamamıyla yalanlandıklarını
sandıkları(*) zaman, yardımımız onlara geldi, istediklerimiz kurtarıldı. Fakat ağır olan azabımız, suçlu olan toplumdan geri çevrilmez.
(*) Veya “yalana çıkarıldıklarını sandılar” 1. mana; “küzibu” kelimesinin şeddeli okunmasına, 2. mana ise; şeddesiz okunmasına göredir.
111- Andolsun! Bu peygamberlerin hayatlarında, akıl sahipleri için önemli bir ibret vardır. Bu
Kur’an (ve içindekileri,) uydurulan bir söz değildir. O yalnızca eldeki mevcut vahiylerin
doğrulayıcısı ve her şeyin açıklaması ve inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir.

13- Ra’d Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 43 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elif, Lam, Mim, Râ.
Bunlar, o Kitab’ın ayetleridir. Ve sana Rabbinden inen o Kur’an haktır (hakikattir, doğrudur.)
Fakat insanların çoğu inanmayacaklardır.
2- Allah gökleri, gördüğünüz direkler olmadan yükseltendir. Arşa hâkimiyetini kuran, güneş
ve ayı musahhar edendir. Her birisi belli bir zamana kadar akıp dönmektedir. Allah, her işi bir
gayeye doğru yönetiyor, ayetlerini açıklıyor ki; Rabbinizle karşılaşacağınıza sağlamca
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inanasınız.
3- O Allah, yeryüzünü bir sergi yapan, dağları demirlenmiş gemiler gibi onda oturtan, (aralarında) nehirler kılan, her meyve türünden ikişer çift yaratan, devamlı bir şekilde geceyi
gündüze bir örtü gibi geçirendir. İşte bunlarda, tefekkür eden bir toplum için ayetler (belgeler)
vardır.
4- Dünyada birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, dallanmış ve dallanmamış hurma
ağaçları vardır. Hepsi de tek bir su ile sulanıyorlar. Fakat yiyimde bazılarını diğerlerinden
üstün kılıyoruz. İşte bunlarda aklını çalıştıran bir toplum için ayetler vardır.
5- Şaşacaksan, onların: “Biz toprak olacağımız zaman mı yeniden yaratılacağız?” demelerine
şaşman lazım! İşte onun için onlar, kendilerini yaratıp büyüten Allah’ı yalanlayanlardır.
Çünkü onların boyunlarına (kibir ve azap) tasmaları geçirilmiştir. (Artık düşünüp inanmazlar.)
Çünkü onlar Cehenneme ehildirler. Onlar orada ebedî kalacaklardır.
[İnsan gibi bir yaratığın en şaşılacak yönü, ebediyet hissini ve fikrini ruhundan atmasıdır.]
6- (İşte onlar, böyle kötü bir kabiliyet kazandıkları için) senden, iyilikten önce kötülüğün
çabucak gelmesini istiyorlar. Hâlbuki onlardan önce ibret alınacak nice azap örnekleri gelip
geçmiştir. İnsanlar (küfür ile) her şeyin hukukuna tecavüz ettikleri halde, senin Rabbin olan
Allah, onlara karşı bağışlayıcıdır. Fakat ağır azabı da çok şiddetlidir.
7- O kâfirler, “Rabbinden ona bir mucize inmeli değil miydi?” derler. Şüphesiz sen bir
uyarıcısın. Fakat her topluma yön verecek ayet ve alametler olur.
8- Allah, her dişinin ne taşıdığını, rahimlerin neyi düşürdüğünü, neyi geliştirdiğini bilir. Her
şey O’nun yanında belli bir miktar iledir.
9- O, görünen ile görünmeyen âlemleri bilendir, en büyük ve en yücedir.
10- Sizden gizli söz söyleyen ile açık söz söyleyen ve geceleyin gizlenen ile gündüzleyin
yürüyen, (O’nun ilminde) eşittirler.
11- İnsan için, önden ve arkadan takip ediciler vardır. Onu Allah’ın azabından korurlar. Şüphesiz bir toplum, kendi öz durumlarını değiştirmedikçe, Allah onların halini değiştirmez. Fakat
eğer Allah bir topluma bir azap dilemişse, O’na karşı koyacak bir şey bulunmaz. Ve Allah’a
karşı hiç kimse onlara sahip çıkamaz.
12- O Allah’tır, korkutarak ve umutlandırarak şimşeği size gösteren ve ağır bulutlar inşa eden.
[Şimşek ve şimşeğin gösterilmesi, çakması, ağır bulutların denizler kadar su taşıması ve faydalı bir şekilde yere inmesi, Allah’ın mucizelerindendir.]
13- Gök gürlemesi de, Allah’ın mükemmelliğini ve kusursuzluğunu bildirir. Melekler de korku ve huşu içinde Allah’ın mükemmelliğini, kusursuzluğunu bildirirler. (Yani, hamd ve tesbih ederler.) Ve Allah, yıldırımlar gönderir, istediğine isabet ettirir. Hâlbuki onlar, Allah’a
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karşı mücadele ediyorlar. Allah ise, azabı pek ağır ve şiddetli olandır.
14- Doğru, faydalı, gerçek bir çağrı ve yalvarış, ancak Allah’a yapılan çağrıdır. Allah’tan başka şeyleri çağıranlar, kendileri için hiçbir cevap alamazlar. Onların durumu ancak şuna benzer: Bir adam elini suya uzatır ki, ağzına suyu versin. Fakat asla suya ulaşacak gibi olamıyor.
Şüphesiz kâfirlerin dua ve çağrısı, sapıklık içinde bocalamaktan başka bir şey değildir.
15- Göklerde ve yerde olan herkes, gölgeleri ile beraber, isteyerek ve istemeyerek sabahakşam yalnızca Allah’a secde ediyorlar.
16- De ki: “Göklerin ve yerin sahibi, yöneticisi kimdir?” De ki: “Allah’tır.” De ki: “Madem
öyledir, kendilerine ne bir zarara ne de yarara sahip olamayan şeyleri, Allah dışında mabudlar
edinmediniz mi? (Yani, neden böyle yaptınız?)” De ki: “Kör ile gören bir olur mu? Yoksa
karanlıklar ile ışık mı bir olur? Yoksa Allah’a, Allah gibi yaratan ortaklar buldular da (ikisinin) yaratması, onlar için birbirine mi karıştı?” De ki: “Her şeyin yaratanı Allah’tır. O birliğiyle beraber her şeyi kuşatmıştır, her şeye egemendir.”
17- [İman ve küfür örneği şuna benzer:] “Allah, gökten bir su indirir. Vadiler kendi miktarınca
sel olup akar. Sel, kabarmış bir köpük yüklenir. Süs için veya başka faydalar için, ateşte yaktıkları madenlerde de böyle bir köpük olur. İşte Allah, hak ile batılı böylece ortaya atıyor.
Yani, köpük kuruyup uçar, gider. İnsanlara faydalı olan su ve maden ise, yerde bekler. İşte Allah, örnekleri böylece açıklıyor.
18- Rablerinin çağrısına müspet cevap verenler için, güzel Cennet vardır. Ona müspet cevap
vermeyenler ise, eğer yeryüzündeki her şey ve onunla beraber bir kat daha onların olsa, kurtulmak için fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların sığınağı Cehennemdir ve en kötü yatak orasıdır.
19- Rabbinden sana indirilen bu Ku’anın hak olduğunu bilen ile (manen) kör olup görmeyen
bir olur mu? Şüphesiz, ancak öz akıl sahipleri mesajı idrak ederler.
20- Öyle akıl sahipleri ki; Allah’a verdikleri sözü yerine getirirler. Antlaşmayı bozup atmazlar.
21- Onlar ki, Allah’ın birleştirilmesini emrettiği (bütün sosyal bağları) birleştirirler. Sahipleri
olan Allah’a karşı ürperti duyarlar. Ve kötü bir muhasebeden de korkarlar.
22- Onlar ki, sahipleri olan Allah’ın öz rızasını kazanmak için sabrederler, namazı doğruca
kılarlar. Gizli ve açıkça Allah’ın onlara verdiği rızıktan harcama yaparlar. Ve kötülüğü iyiliklerle gidermeye çalışıyorlar. İşte dünya yurdunun sonucu onlarındır:
23- (O sonuç,) içlerinde devamlı kalınacak Cennetlerdir. Onlar ve salih olan babaları, hanımları ve çocukları oraya girerler. Melekler de her kapıdan yanlarına girerler.
24- “Sabrettiğinizden dolayı size selam olsun! Dünya yurdunun en güzel sonucu, işte budur!”
derler.

#162

25- Allah’a verdikleri sözü sağlamlaştırdıktan sonra bozanlar, Allah’ın birleştirilmesini emrettiği bağları kesenler ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar ise işte lanet ve mahrumiyet, bunlaradır. Ve en kötü yurt, onlaradır.
[Bu kâfirler, rızık endişesinden böyle bir yolu tercih ediyorlar. Hâlbuki]
26- Allah, istediğine rızkı genişletir ve kısar. Bir de onlar dünya hayatıyla sevindiler (yetindiler.) Hâlbuki dünya hayatı, Ahiret hayatı yanında basit bir yaşamdan başka bir şey değildir.
27- O kâfirler: “Onun Rabbinden, üzerine bir mucize inmeli değil miydi?” derler. De ki: “Allah, istediğini (hak edeni) saptırır, kendisine dönüş yapanı da doğru yola iletir.
[Onun için mucizeler asıl faktör değiller.]
28- Öyle dönüş yapanlar ki; inanırlar ve Allah’ın zikriyle kalpleri mutmain olur. Şüphesiz,
kalpler ancak Allah’ın zikriyle huzur ve sükûn bulurlar.
29- İşte o iman edip yararlı işler yapanlara hoş bir hayat ve güzel bir gelecek vardır.
30- Daha önce nice peygamberler gönderdiğimiz gibi, seni de kendilerinden önce nice
toplumlar gelip geçmiş olan bir topluma gönderdik ki sana vahiy ile bildirdiğimiz mesajları
onlara aynen açıklayasın. Çünkü onlar, her şeyin rızkını veren Rahmanı inkâr ediyorlar. De ki:
“Beni yaratıp büyüten O’dur, O’ndan başka yaratan ve mabud yoktur. Yalnızca O’na tevekkül
ettim ve dönüşüm O’nadır.
31- Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü, toprağın parçalandığı, ölülerin konuşturulduğu bir
Kur’an da olsaydı… [Yine de inanmayacaklardı. Çünkü kâinatı kuşatan rızık, rahmet, san’at,
hikmet gibi gerçekleri göremeyenler, olağanüstü şeylerin arkasındaki İlahî iradeyi de göremezler.] Evet, (olağan ve olağanüstü bütün işlerde) emir ve irade, yalnızca Allah’ındır. İman
edenler, “Allah dileseydi, bütün insanları doğru yola iletirdi” gerçeğini idrak edip, (o kâfirlerin imana gelmelerinden) ümitlerini kesmediler mi? Çünkü o kâfirlerin, yaptıklarından
dolayı, Allah’ın vaadi gelinceye kadar (hayatları boyunca) başlarına büyük musibetler gelir
(veya yurtlarına yakın düşer.) Şüphesiz Allah, vaadettiğini değiştirmez.
32- Andsolun! Senden önceki peygamberler de alaya alındılar. (Önemsenmediler.) Ben de,
onları inkâr edenlere mühlet verdim, sonra da onları yakaladım. İşte bak! Azabımın nasıl
olduğunu gör!...
33- Her canlının ne yaptığını görüp elinden tutan ile (hiçbir hayat belirtisi olmayan bir olur
mu?) Hâlbuki onlar, Allah’a ortaklar koştular. De ki: “O ortakları adlandırın, (tanıtın bakalım,
necidirler?) Yoksa Allah’ın yeryüzünde bilmediği şeyleri mi, O’na haber veriyorsunuz? Yoksa
anlamsız lafları mı ona söylüyorsunuz?. Hayır, hayır!... Hilebazlıkları onlara güzel gösterilmiş
ve yoldan saptırılmışlar. Allah kimi saptırırsa, onun için hiçbir doğru yol gösteren bulunmaz.
34- Dünya hayatında onlar için azap vardır. Ahiret azabı ise, daha meşakkatlidir. Ve Allah’a
karşı onları koruyacak hiçbir şey de olamaz.
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35- Kendilerini koruyanların vaadedildiği Cennetin, niteliği şudur: Öyle bir Cennet ki; içinde
nehirler akar, yiyeceği de gölgesi de daimidir. İşte kendilerini koruyanların kazancı budur, kâfirlerin kazancı da ateştir.
36- Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana inen bu vahiy (mesajlar) ile seviniyorlar. Fakat o
gruplardan kimileri, bu mesajların bir kısmını inkâr ediyorlar. De ki: “Ben ancak Allah’a
ibadet etmek, O’na eş koşmamak için buyruk aldım. Yalnızca O’na çağırırım, yöneliş ve
dönüşüm yalnızca O’nadır.
37- (Daha önce mesajlarla yüklü kitabı gönderdiğimiz gibi,) O’nu, Arapça bir yasa ve bilgi
olarak indirdik. Eğer sana gelen bu bilgiden sonra, onların isteklerine uyarsan, Allah’a karşı,
kendine ne bir sahip ne bir koruyucu bulamazsın.
38- Senden önce nice peygamberler gönderdik. Onlara hanımlar ve çocuklar verdik. Allah’ın
izni olmadan hiçbir peygamber, hiçbir ayet getiremez. Her süre (ecel) için, bir kitap (yasa ve
yazgı) vardır.
39- Allah, (o kitaptan) istediğini siler, istediğini sabit bırakır. Ana kitap ise, yalnızca O’nun
katındadır. (O, değişmez.)
40- Eğer onlara vaadettiğimiz (azabın) bir kısmını sana göstersek (gerçekleştirsek, onların işini bitirsek) veya seni vefat ettirsek, bil ki sana düşen, yalnızca tebliğdir. Bize düşen de hesap
görmektir.
41- Onlar görmediler mi? Biz, yeryüzüne varıp onu etrafından azaltıyoruz. (Yeryüzünde oturanların canını alıyoruz.) Allah hükmeder, O’nun hükmünü geri çeviren olmaz. O, çok seri bir
şekilde hesap görendir.
42- O kâfirlerden öncekiler de tuzaklar kurmuşlardır. Fakat bütün karşı tuzaklar, Allah’ın
elindedir. O, her canlının ne kazandığını bilir. O kâfirler, yeryurdunun kime nasip olacağını
bileceklerdir.(*)
(*) Kur’an, daha Müslümanlar Mekke’de mağlup ve küçük bir azınlık iken yeryurdunun onların hâkimiyeti altına gireceğini bu ayette haber vermiştir. Ve aynen gerçekleşmiştir.
43- O kâfirler, “sen peygamber değilsin” diyorlar. De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak
Allah ve kitaptan bilgisi olanlar yeter.”
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14- İbrahim Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 52 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elif, Lam, Râ. Bunlar, Rablerinin izniyle, insanları karanlıklardan NUR’a, Aziz ve Hamid
(güçlü ve bütün hamd ve nimetlerin sahibi) olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
2- O Allah ki, göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. İşte şiddetli bir azaptan dolayı o kafirlere yazıklar olsun!...
3- Onlar ki, ahiret hayatına karşı dünya hayatını severek tercih ediyorlar. (İnsanları) Allah’ın
yolundan saptırıyorlar. Onu eğri büğrü görmek istiyorlar. İşte onlar, çok büyük bir sapıklık
içindedirler.
4- Bütün peygamberleri, ancak kendi toplumlarının diliyle gönderdik ki onlara (hakikatleri)
açıklasınlar. Bu şekilde Allah, istediğini saptırır, istediğini doğru yola iletir. O, güç, izzet ve
hikmet sahibidir.
5- Andolsun! Musa’yı, “Kavmini karanlıklardan Nur’a çıkart, onları, başlarına gelen İlahî
azap günleriyle uyar!” diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bu musibetlerde, sabredip
şükreden herkes için çok ibretler vardır.
6- Bir vakit, Musa kavmine dedi ki: “Allah’ın size olan nimetini hatırlayın ki; sizi Firavun
ordusundan kurtardı. Onlar, azabın (işkencenin) en kötüsünü size tattırıyorlardı ve erkek
çocuklarınızı kesip kadınlarınızı yaşatıyorlardı. İşte bunda, Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı.”
7- “Hani, Rabbiniz size bildirdi ki: “Eğer şükrederseniz, size olan nimetimi artırırım. Eğer
nankörlük ederseniz, bilin ki azabım çok şiddetlidir.”
8- Ve Musa dedi ki: “Eğer siz ve yeryüzündeki herkes Allah’a karşı nankörlük etseniz, bilin ki
Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O, bütün nimetlerin sahibi olup bütün hamd ve şükürlere
layıktır.
9- Sizden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin haberleri size
gelmedi mi? Allah’tan başka hiç kimse onları bilmez. Peygamberlerimiz onlara mucizeler ile
geldiler, (kabullenmemek için) ellerini ağızlarına tıkadılar ve dediler ki: “Biz, sizin getirdiğinizi inkâr ettik. Ve bizi kendisine çağırdığınız şeyler konusunda kuşkulu bir tereddüt
içindeyiz.”
10- Peygamberleri: “Gökleri ve yeri var edip açan Allah hakkında şüphe mi olur? O Allah,
günahlarınızdan bir kısmını bağışlayarak sizi belli bir süreye kadar (dünyada) bırakmak için,
size çağrıda bulunuyor” dediler. Onlar ise: “Sizler, bizim gibi insan olmaktan başka bir şey
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değilsiniz. Babalarımızın etmiş oldukları ibadetten bizi alıkoymak istiyorsunuz. Gücünüz
varsa, bize apaçık bir delil getirin.” dediler.
11- Peygamberler: “Evet, biz de ancak sizin gibi insanız. Fakat Allah, kullarından istediğine
ikram ve ihsan eder. Allah’ın izni olmadan size bir delil getiremeyiz. İnananlar yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.”
12- “Allah bize yollarımızı doğruca göstermişken neden O’na tevekkül etmeyelim. (İşte biz
doğru yolda olduğumuz için) sizin bize verdiğiniz eziyete karşı sabredeceğiz. Ve tevekkül
edenler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.” dediler.
13- O kâfirler, peygamberlerine: “Ya sizi memleketimizden çıkartacağız veya din ve milliyetimize dönersiniz” dediler. Allah da onlara: “Şüphesiz Biz, zalimleri yok edeceğiz.
14- Onlardan sonra sizi yeryüzünde iskân edeceğiz. Bu, Benim makamımdan korkan, azabımdan sakınan için, (verdiğim bir sözdür)” diye vahyetti.
15- Onlar, fütuhat olacak diye beklediler. Fakat o zalim inatçıların her biri hayal kırıklığına
uğradı.
16- (Dünyadaki bu hayal kırıklığından) sonra da ona Cehennem vardır. Ona irinli sudan içirilir.
17- Yudumlamaya başlar, fakat yutamaz. Her taraftan ölüm ona hücum eder, fakat bir türlü
ölemez. Bunun da ardından, çok kaba, sert bir azap onun için vardır.
18- Kendilerini yaratıp büyüten Allah’ı inkâr edenlerin işleri; fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi ellerinde tutamıyorlar. İşte en
büyük sapıklık ve kayıp budur.
19- Allah’ın gökleri ve yeri hak ile (gerçeklerle dolu) yarattığını görmedin mi? Eğer isterse
sizi giderir, yeni mahlûkat getirir.
20- Bu, Allah’a zor değildir.
21- (Kıyamet günü görürsün:) Hepsi Allah’ın huzurunda hazır olmuşlar. Zayıflar, büyüklük
taslayanlara derler ki: “Biz size tabi idik. (Bugün) az da olsa Allah’ın azabından bir şey bizden giderebilir misiniz?” Onlar: “Eğer Allah bize doğru yolu göstermiş olsaydı, biz de size
doğru yolu gösterirdik. Sızlansak da sabretsek de artık birdir. Bizim için hiçbir kurtuluş yoktur” derler.
22- İş bittikten sonra şeytan der ki: “Allah size hak olan bir vaatte bulundu. Ben de size vaatte
bulundum. Fakat ben sözümde durmadım. Size karşı bir gücüm de yoktu. Yalnızca sizi
çağırdım, siz de cevap verdiniz. Artık beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz… Ben dahi, beni Allah’a eş koşmanızı zaten kabul etmemiştim.” Şüphesiz zalimler için, elem verici bir azap vardır.
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23- İman edip yararlı işler yapanlar ise, aralarında nehirler akan Cennetlere konulurlar. Rablerinin izniyle içlerinde ebedî olarak kalırlar. “Barış ve esenlik içinde kalın!” diye birbirlerini
tebrik ederler.
24- Görmedin mi? Allah nasıl bir örnek verdi: Güzel, hoş bir söz, güzel ve hoş bir ağaç
gibidir. Kökleri yerde yerleşmiş, dalları gökte dağılmıştır.
25- Rabbinin izniyle her an meyvesini verir. İşte Allah, insanlar için örnekler verir ki, idrak
etsinler.
26- Habis bir sözün örneği de habis bir ağaç gibidir. Ki yerin hizasından kopmuş, hiçbir hayat
bağı kalmamıştır.
27- Allah iman edenleri, dünya hayatında da ahirette de kavl-i sabit (köklü bir söz) ile sağlamlaştırır. Ve zalimleri de saptırır. Allah istediğini yapandır.
28- Allah’ın nimetlerine karşı şükredecekleri yerde nankörlük edenleri, milletlerini yokluk ve
helaket yurduna indirenleri görmedin mi?
29- (O yurdun adı) Cehennemdir, oraya konulup yakılacaklar. Yerleşmek için en kötü yer
orasıdır.
30- Allah’ın yolundan saptırmak için Allah’a eşler koştular. De ki: “Yaşayın, şüphesiz varacağınız son durak ateştir.”
31- İman eden kullarıma de ki: İçinde dostluk ve alışveriş olmayan bir gün gelmeden doğruca
namazı kılsınlar, gizli ve açık olarak onlara verdiğimiz rızıktan nafaka versinler.
32- Allah gökleri ve yeri yaratandır, size rızık olarak meyveleri çıkarmak için gökten su indiren, denizde O’nun emriyle gitmek için gemileri size musahhar eden kılan, nehirleri sizin
için hizmetkâr yapandır.
33- O, ay ve güneşi peşpeşe size musahhar kılan, gece ve gündüzü (içlerindeki her şeyi) faydanıza sunandır.
34- O, istediğiniz her şeyden size bir miktar verendir. Allah’ın nimetlerini sayarsanız, bitiremezsiniz. Muhakkak insan çok zalim ve çok nankördür.
35- Hatırla ki, İbrahim şöyle dedi: “Ey Rabbim! Bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı
putlara tapmaktan uzaklaştır.”
36- “Ey Rabbim! Onlar, insanlardan çoklarını saptırdılar. Artık kim bana tabi olursa, o bendendir. Kim de bana isyan ederse, şüphesiz Sen, çok bağışlayan, çok acıyansın.”
37- “Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını, ekinsiz bir vadide saygın olan evinin
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yanında iskân ettim. Ey Rabbim! Onları iskân ettim ki, namazı kılsınlar. İnsanlardan bazı
gönülleri, onlara yönelecek şekilde kıl, onları bazı ürünlerle rızıklandır ki şükretsinler.”
38- “Ey Rabbimiz! Sen bizim gizlimizi de açığımızı da bilirsin. Gökte ve yerde hiçbir şey Allah’a karşı gizli kalamaz.”
39- “İhtiyarlığım üzere bana İsmail ve İshak’ı bağışlayan Allah’a hamdolsun. Şüphesiz benim
Rabbim, duaları işitendir.”
40- “Ey Rabbim! Beni ve benim zürriyetimden bazılarını namaz kılan eyle. Ey Rabbimiz! Ve
duamı kabul et.”
41- “Ey Rabbimiz, hesabın kurulduğu gün, beni, ana babamı ve müminleri affet.”
42- Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah, onları ancak gözlerin
donup kaldığı bir gün için bekletiyor.
43- O gün başlarını kaldırarak (kendilerini çağıran çağırıcıya) koşup gelirler. (Korkudan) gözleri kapanmaz, gönülleri de bomboştur.
44- İnsanları öyle bir gün ile korkut ki azap onlara geldiğinde zalimler: “Ey Rabbimiz! Kısa
bir süreye kadar bizi beklet. Sen’in çağrına cevap verelim, peygamberlere uyalım” derler.
(Rableri onlara:) “Bize asla zeval olmaz! diye yemin eden siz değil mi idiniz?
45- Kendilerine (küfür ile) zulmedenlerin meskenlerinde barındınız. Onlara ne yaptığımız size
belli olmuştur. Ve anlamanız için size örnekler vermiştik.” (der.)
46- Onlar kuracakları tuzağı kurdular, fakat tuzakları Allah’ın kontrolündedir. (O’nun
hâkimiyetinin dışına çıkamaz.) Dağları devirecek kadar büyük bir tuzak dahi olsa…
47- Sakın Allah’ın, peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah
güçlüdür, izzet ve intikam sahibidir.
48- Yerin başka bir yerle, göklerin de başka gökler ile değiştirildiği, herkesin bir ve her şeye
hâkim olan Allah’ın huzurunda bulunduğu günü düşün!
49- O gün suçluları yanyana zincirlere vurulmuş olarak görürsün.
50- Gömlekleri katrandandır, yüzlerine ateş bürünüyor.
51- Allah böyle yapar ki herkese kazandığının karşılığını versin. Şüphesiz Allah, hesapları çok
çabuk görendir.
52- Bu; insanları uyarmak için, Allah’tan başka hiçbir mabut olmadığını bilmeleri için, akıl
sahiplerinin dersler alması için, insanlara ulaştırılmış bir mesajdır.
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15- Hicr Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 99 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elif, Lam, Râ. Bunlar, Kitabın ve apaçık bir Kur’anın ayetleridir.
2- İnkâr edenler, zaman zaman; “Keşke, biz de Müslüman olsaydık” diye arzu ederler.
[Kâfirlerin, bu arzularına rağmen yine de iman etmemiş olmalarının sebebi, 3. ayetten de anlaşılacağı gibi, dünya hayatının zevk ve sefasına düşkün olmaları, dünyevî planların peşinde
koşmalarıdır.]
3- Bırak onları yesinler, yaşasınlar, arzu ve emeller onları oyalayıp dursun. Onlar yakında,
(neyin ne olduğunu) bilecekler.
4- Hiçbir şehri helak etmedik ki onların belli bir yazgısı olmasın.
5- Hiçbir toplum kendilerine tayin edilen süreyi ne geçebilir ne de geri kalabilir.
6- Ve (alaya alarak) dediler ki: “Ey üzerine zikir inen kişi! Sen mutlaka cinlenmişsin.
7- Eğer sen doğru söylüyor isen, neden bize melekleri getirip göstermiyorsun?”
8- (İyi bilsinler ki) Biz, melekleri ancak hak (ve hikmet) ile indiririz… Melekler indiği zaman
da, o kâfirlere artık mühlet verilmez.
9- Şüphesiz zikri (dinî mesajları) Biz indirdik, onu koruyacak da Biziz.
10- Andolsun! Senden önceki toplumlar içinden de peygamberler gönderdik.
11- Onlara Allah’ın hiçbir elçisi gelmiyordu ki onunla alay etmiş olmasınlar.
12- Böylece Biz, o zikri, (kâfir olan) suçluların kalbine (gözüne) sokarız.
13- Eski çağların başına gelen (azap) yasalarını gördükleri halde yine inanmazlar.
14, 15- Öyle ki; eğer gökten bir kapı açsaydık, oradan yukarı çıkmaya başlasalardı, yine:
“Herhalde gözlerimiz boyandı, bilakis biz büyülenmiş bir toplumuz” derlerdi.
16- Andolsun! Biz gökte burçlar kıldık, onları ibretle bakanlar için süsledik.
17- Onları her nevi kovulmuş şeytandan koruduk.
18- Ancak kulak hırsızlığı yapan olur, onun da peşine apaçık bir ateş alevi düşer.
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19- Yeri de serdik, onda demirlenmiş gemiler gibi dağları diktik. Ve onda her ölçülü, dengeli
şeyden filizlendirdik.
20- Onda, hem size, hem rızkı size ait olmayan şeylere geçim meydanları kıldık.
21- Hiçbir şey yoktur ki O’nun hazineleri (kaynakları) yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçü ve miktar ile indiririz.
22- Rüzgârları da aşılayıcılar olarak salıverdik de, onunla gökten bir su indirdik. Ve onu size
içirdik. Onun stokcusu siz değilsiniz.(*)
(*) Suyun yer küresi ve atmosferde muhafaza edilmesi, devridaim sayesinde bayatlamaktan,
kirlenmekten korunması, ölçülü ve ihtiyaca göre indirilmesi, büyük ilahî bir nimettir. İnsanın,
dünya büyüklüğünde böyle bir işi üstlenmesi mümkün değildir.
23- Yalnızca Biziz, dirilten ve öldüren. (Öldükten sonra da yok olmaması için, çekirdeklerine
ve ruhuna) sahip ve varis olan da Biziz.
24- Şüphesiz Biz, geçmiş nesilleri de gelecek nesilleri de biliyoruz. (Onun için hiçbir şey
kaybolup yok olmaz.)
25- Şüphesiz Rabbin, onların hepsini mahşerde toplayacaktır. Çünkü O, hikmet sahibidir,
(hiçbir şeyi yok ve abes etmez.) Sonsuz ilim sahibidir, (her şeyi yapmak, O’nun için çok kolaydır. İşte bir örmek:)
26- Andolsun! Biz insanı, kokuşmuş bir balçıktan, pişmemiş bir çamurdan (topraktan) yarattık.
27- Cinleri de daha önce, sıcak rüzgâr (gibi) bir ateşten yarattık.
28- Bir vakit Rabbin, Meleklere: “Ben, kokuşmuş bir balçıktan yapılmış, pişmemiş bir çamurdan olmuş bir beşer yaratacağım.
29- Onu (ilk çekirdeğini) düzeltip içinde ruhumdan üflediğimde, ona secdeye gidin. (Büyüyüp
gelişmesini sağlayın.)
30, 31- Bütün melekler secde ettiler, şeytan hariç. O, secde edenlerle beraber olmaktan imtina
etti.
32- Allah: “Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir?” dedi.
33- İblis: “Kokuşmuş bir balçıktan, pişmemiş bir çamurdan yarattığın bir beşere (et parçasına)
secde edecek değildim.” dedi.
34- Allah: “Öyle ise, (meleklerin) içinden çık! Çünkü sen, rahmetimden uzaksın.”
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35- “Kıyamet gününe kadar, bu mahrumiyet ve lanet senin üzerinde olacaktır.” dedi.
36- İblis: “Ey Rabbim! O âdemilerin dirileceği güne kadar, bana mühlet ver” dedi.
37, 38- Allah: “Şüphesiz, o belli vakte kadar, sen mühlet verilenlerdensin” dedi.
39- İblis: “Ey Rabbim! Başıma getirdiğin bu halimden dolayı dünyada her kötülüğü, onlara
güzel göstereceğim ve hepsini saptıracağım.
40- Yalnız Sen’in halis kulların müstesna…” dedi.
41- Allah: “İşte, sorumluluğu Ben’de olan dosdoğru bir yol! (İsteyen oradan korunmuş olarak
gider.)
42- Çünkü sana tabi olan aldananlardan başka, kullarıma karşı senin hiçbir tesirin olamaz.
43- Ve Cehennem, o sana uyanların son durağıdır.
44- Onun yedi kapısı vardır. Her kapıya bir grup ayrılmıştır.
45- Kendilerini koruyanlar ise, hiç şüphesiz Cennetlerde çeşme başlarında olurlar.
46- (Onlara:) “Esenlikle, güven içinde o Cennetlere girin” denilir.
47- Göğüslerindeki kin ve öfkeyi gideririz; kardeşler olarak karşılıklı koltuklarda (sohbet ederler…)
48- Onlara yorgunluk asla dokunmaz. Ve onlar oradan çıkartılmayacaklardır.
49- Kullarıma haber ver ki, Ben, Gafur ve Rahimim.
50- Fakat azabım da, elem verici bir azaptır.
51- Ve İbrahim’in misafirlerini de onlara haber ver.
52- Onun yanına girdiklerinde selam verdiler. İbrahim: “Biz, sizden korkuyoruz” dedi.
53- Onlar: “Korkma! Biz sana bilgili bir çocuk müjdeleriz” dediler.
54- İbrahim: “İhtiyarlığın beni yakalamasına rağmen de mi müjde getirdiniz? Bu nasıl
müjde?” dedi.
55- Onlar: “Seni gerçek olan bir şey ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma!” dediler.
56- İbrahim: “Sapıklardan başka hiç kimse, Rabbi olan Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.”
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57- “Ey elçiler! Ne işiniz var?” dedi.
58- Onlar: “Biz suçlu bir topluma, (onları helak etmek için) gönderildik.”
59- Ancak Lut ailesi hariç. Lut ailesinin tamamını kurtaracağız.
60- Yalnız hanımı müstesna. Onun azap içinde kalacak olanlarla beraber olacağını biliyoruz.”
dediler.
61- Elçiler Lut ailesine geldikleri zaman;
62- “Sizler, tanımadığımız bir toplumsunuz!” dedi.
63- Onlar: “Biz, onların gelmesinde şüphe ettikleri azap ile huzuruna geldik.
64- Sana da hakkı getirdik. Ve biz doğru söyleyenleriz.
65- Gecenin bir kısmında aileni al götür. Sen onların peşinde, onları takip et. Kimse arkasına
dönüp bakmasın. Emredildiğiniz yere gidin!” dediler.
66- “Sabahleyin bunların kökü kesilecektir” diye, Lut’a kesin buyruğumuzu ilettik.
67- Ve şehir halkı gelip (yeni kişiler bulundu, diye) seviniyorlardı.
68- Lut: “Bunlar benim misafirlerimdir, beni utandırmayın.
69- Allah’tan sakının, beni rezil etmeyin” dedi.
70- Onlar: “Biz, seni başkalarının işine karışmaktan men etmemiş miydik?” dediler.
71- Lut: “Eğer bir şey yapacaksanız, işte kızlarım, (kadınlar) size helal.” dedi.
72- Ömrüne andolsun, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.
73- Sabah güneş doğarken bir ses ve patlama onları yakalayıverdi.
74- Biz o şehrin altını üstüne getirdik, onların üstüne çamurdan yapılmış taşlar yağdırdık.
75- İşte bunda, gözlemleyip araştıranlar için belgeler vardır.
76- Ve onlar, devamlı uğrak bir yol üzerindedirler.
77- Şüphesiz bunda, müminler için bir delil vardır.
78, 79- Şüphesiz ormanlık ehli (Şuayb kavmi) de zalimler idi. Onlardan da öcümüzü aldık.
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İşte o iki kavim, (yerleri) görünen bir yol üzerindedirler.
80- Andolsun! Hicr halkı (Semud kavmi) de peygamberleri yalanladı.
81- Ayetlerimizi onlara gösterdik. Onlar ise, o delillerden yüz çevirdiler.
82- Onlar güvenli bir şekilde dağlardan evler yontuyorlardı.
83- Birden sabahleyin bir ses ve patlama, onları yakalayıverdi.
84- Kazandıkları şeyler, onlara hiçbir fayda vermedi.
85- Çünkü Biz, gökleri ve yeri ve aralarındakileri, ancak hak ve hakikat ile yarattık. (Anlamsız, boş olarak yaratmadık.) Şüphesiz kıyamet gelecektir. (Her şey değerlendirilecektir.) Onun
için sen güzel bir şekilde davran!
86- Şüphesiz senin Rabbin, her şeyi bilerek yaratandır.
87- Andolsun! Biz sana yedi ikili (*) ile büyük Kur’anı verdik.
(*) 14 asır hâkimiyet, Fatiha’nın yedi ayeti veya ikili bir sisteme dayalı olan Kur’an.
88- Onlardan yaşattırdığımız bazı gruplara gözünü dikip imrenme, (Müslüman olmadılar diye
de) üzülme, yalnızca müminler için kanadını ger.
89- De ki: “Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”
90- Nitekim (dinî emirleri kendine göre) bölenlerin başına (azap) indirdik.
91- O bölücüler ki, Kur’anı parça parça ettiler. (İşlerine gelen kısmı alıp, gelmeyeni
bıraktılar.)
92, 93- Andolsun! Yaptıkları her şeyi, onların hepsinden soracağız.
94- Artık sen, emredildiğini açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
95- O alay edenlere karşı, Biz sana yeteriz.
96- Onlar ki Allah ile beraber başka mabud ediniyorlar. İşte onlar yaptıklarının sonucunu bileceklerdir.
97- Andolsun! Biz, onların dediklerinden, göğsünün daraldığını biliyoruz.
98- Artık, sen Rabbini tesbih ve hamd et. (O’nun kusursuzluğunu, mükemmelliğini, yaptığı
her işte bir hikmet olduğunu anla) ve secde edenlerden ol!...
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99- Ve sana yakîn gelinceye kadar, Rabbine ibadet et.

16- Nahl Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 128 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Allah’ın emri gelmiştir. Artık onu acele istemeyin. Allah, onların O’na eş koştuklarından
çok yüce ve münezzehtir.
2- Allah, kullarından istediğinin üzerine, emrinden bir ruhu (vahiy) “Ben’den başka ilah olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve Ben’den korkun!” diye indirir.
3- Allah, gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. (Kâinat başıboş, dağınık değildir.) Allah, (kâinatı
dağınık görmek demek olan) O’na eş koşulmaktan çok yücedir.
4- İnsanı öz bir meniden yaratmıştır. O ise, apaçık bir düşman kesiliyor.
5- Evcil hayvanları da O yaratmıştır. Onlarda sizin için ısı kaynağı ve birtakım faydalar vardır.
Ve onlardan yiyorsunuz.
6- Akşamleyin getirdiğinizde ve sabahleyin salıverdiğinizde, sizin için bir güzellik kaynağı
vardır.
7- Ancak büyük bir meşakkatle kavuşabildiğiniz şehirlere ağırlıklarınızı taşırlar. Şüphesiz
Rabbin çok şefkatlidir ve çok acıyandır.
8- At, katır ve eşekleri de binmeniz için ve süs için yaratmıştır. Ve bilmediğiniz çok şeyleri de
yaratıyor.
9- Doğru yola ancak Allah iletir. Çünkü yollar içinde eğri olan vardır. Allah isteseydi, hepinizi
doğru yola iletirdi.
10- Gökten su indiren O’dur. O sudan içersiniz ve ondan hayvanlarınızı otlatacağınız bitki ve
ağaçlar olur.
11- Allah, onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar, üzüm bağları ve bütün ürünlerden
ortaya çıkarıyor. Şüphesiz bunda tefekkür eden bir toplum için önemli bir delil vardır.
12- Ve sizin için gece ve gündüzü, ay ve güneşi musahhar eden O’dur. Yıldızların hepsi de
O’nun emriyle musahhardırlar. Şüphesiz bunlarda akıl eden bir toplum için ayetler (deliller)
vardır.
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13- Sizin için yerde değişik renklerde yarattığı her şeyi de size musahhar etmiştir. Şüphesiz
bunda, ibret alan bir toplum için önemli bir delil vardır.
14- O Allah’tır, size denizi musahhar eden. Ki ondan taze bir et yiyesiniz ve ondan takacağınız süsler çıkarasınız. Görüyorsun; gemiler denizi yara yara akıp gitmektedirler. (Bütün
bunlar, ) O’nun ihsan ve ikramını aramanız ve nimetlerine şükretmeniz içindir.
15- Dünya sizi sarsmasın diye, dağları onda demirlenmiş gemiler gibi durduran, doğru yolu
bulmanız için, (o dağların aralarında) size nehirler ve yollar yaratan O’dur.
16- Ve değişik işaret ve alametleri yaratan da O’dur. Ve onlar yıldızlarla yollarını buluyorlar.
17- İşte, yaratan ile yaratmayan bir olur mu? Neden düşünmüyorsunuz?
18- Allah’ın nimetlerini sayarsanız, bitiremezsiniz. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve çok
acıyandır.
19- Allah, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da çok iyi bilendir.
20- Allah’tan başka çağrıldıkları mabudları, hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar yaratılıyorlar.
21- Onlar ölüdürler, diri değiller. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.
22- Mabudunuz, tek bir ilahtır. Fakat ikinci dirilişe inanmayanlar, kalpleri (bu hakikatleri)
kabul etmez. Çünkü onlar büyüklük taslıyorlar.
23- Önemli değil; çünkü Allah, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Şüphesiz
O, büyüklük taslayanları sevmez.
24- O büyüklük taslayanlara: “Rabbiniz, ne indirdi?” diye sorulduğunda, (kibirlerinden dolayı
doğruyu göremedikleri için,) “öncekilerin efsanelerinden başka bir şey değildir” derler.
25- Ki kıyamet günü bütün günahları ile beraber, bilgisizce saptırdıklarının günahlarının bir
kısmını da yüklensinler. Bak, ne kötü bir şey taşıyorlar!
26- Onlardan öncekiler de tuzak kurdular. Allah’ın emri, kurdukları binanın temellerine geldi,
dam üstten başlarına yıkıldı ve azap, fark edemedikleri bir yerden başlarına geldi.
27- Sonra kıyamet günü, Allah onları alçaltır, “kendileri için mücadele ettiğiniz o Bana eş
koştuklarınız nerede?” diye onlara sorar. Kendilerine ilim verilenler: “İşte bugün rezalet ve
kötülük, o inkâr edenlerin üzerinde olacaktır.” derler.
28- O kâfirler ki; kendilerine zulmettikleri bir halde, melekler onların canlarını alırlar. Onlar
ise: “Biz asla kötülük etmedik” diye barış elini uzatırlar. (Melekler:) “Hayır! Şüphesiz Allah,
yapmakta olduğunuz şeyleri biliyor.
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29- Artık orada ebedî kalmak üzere Cehennem kapılarına girin.” (derler.) Orası büyüklük
taslayanların yeri olarak ne kötüdür!
30- Ve kendilerini koruyan muttakilere: “Rabbiniz ne indirdi?” diye sorarlar. “Hayır ve iyilik
indirdi” derler. Bu dünyada güzel davrananlara güzellik ve iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha
hayırlıdır. Muttakilerin yurdu olarak, orası ne güzeldir!
31- Ebedî ikamet Cennetleri... Onlar oraya girerler. Onların aralarında nehirler akmaktadır.
İstedikleri her şey onlar için orada vardır. İşte Allah, muttakileri böylece mükâfatlandırır.
32- O muttakiler ki; hoş ve güzel bir halde iken melekler onların ruhlarını alırlar. Onlara:
“Size selam olsun! Yaptıklarınızdan dolayı Cennete girin!” derler.
33- O kâfirler, meleklerin gelmesinden veya Rabbinin azabının inmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendi
kendilerine zulmettiler.
34- Yaptıklarının kötülüğü başlarına geldi. Ve alay ettikleri azap, onları kuşattı.
35- O müşrikler dediler ki: “Eğer Allah dileseydi, ne biz ne de babalarımız, O’ndan başka
hiçbir şeye ibadet etmezdik. O’nun haram etmediği hiçbir şeyi de haram etmezdik.” Onlardan
öncekiler de böyle yaptılar (ve öyle dediler.) Fakat peygamberlerin üzerindeki sorumluluk,
apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir.
36- Andolsun! Her bir toplum içinde bir peygamber gönderdik. “Allah’a ibadet edin, tağuttan
uzak durun” diye. Onlardan bazılarını, Allah doğru yola iletti, bazılarına da sapıklık hak oldu.
İşte yeryüzünde dolaşın, yalancıların sonucunun nasıl olduğunu görün!
37- Sen onların doğru yola gelmeleri için hırs göstersen de, Allah, (hak ettikleri için) saptırdıklarını doğru yola iletmez. Onlar kendilerine yardımcılar da bulamazlar.
38- Bütün var güçleriyle Allah’a yemin ettiler ki, Allah, ölenleri diriltmeyecektir. Hayır! Allah, bu dirilmeyi gerçek olarak vaadetmiştir. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.
39- Allah, bu diriltme işini gerçekleştirecek ki; insanların ihtilaf ettikleri şeylerin hakikatini
onlara açıklasın ve kâfirler yalancı olduklarını anlasınlar.
40- Biz bir şeyi irade ettiğimiz zaman söyleyeceğimiz söz, sadece ona “ol!” dememizdir. O da
derhal oluverir.
41- Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri bu dünyada güzelce yerleştireceğiz… Ahiret ücreti ise daha büyüktür. Keşke bilseydiler!
42- O muhacirler ki; sabreder ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler.
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43, 44- Senden önce, kendilerine vahyettiğimiz, mucizeler ve kitaplarla teyid ettiğimiz bazı
erlerden (melekler değil) başka göndermedik. Eğer siz bilmiyorsanız, ehl-i zikirden (ilim ve
keşif ehlinden) sorun. Seninle de, insanlara açıklamak üzere ve düşünmeleri için onlara inen
Kur’anı gönderdik.
45- Kötü tuzaklar kuran o kâfirler, Allah’ın onları yerin dibine batırmayacağından veya fark
edemedikleri bir yönden kendilerine azabın gelmesinden güvende mi oldular?
46- Veya yeryüzünde dolaşırlarken, azabın kendilerine geleceğinden emin mi oldular? Azap
gelirse, onlar kurtulacak değiller.
47- Yoksa Allah’ın onları peyderpey azaltarak helak edeceğinden emin midirler? Şüphesiz
Rabbin, çok şefkatli ve çok merhametlidir. (Onun için, daha çok bu yolu seçiyor.)
48- Allah’ın yarattığı her şeyi görmediler mi? Gölgeleri, Allah için secde ederek, O’na boyun
eğerek sağa sola döner.
49- Göklerde ve yerde bulunan her hareketli şey ve melekler, Allah için secde ederler. Onlar
asla büyüklük taslamazlar.
50- Rablerinin, onların üstlerine bir azap indirmesinden korkarlar. Ve emredildikleri her şeyi
yaparlar.
51- Ve Allah dedi ki: “İki ilah edinmeyin, Allah tek bir mabuttur. Yalnızca Ben’den korkun!”
52- Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. Din ve ibadet, her zaman O’na yapılır. Allah’tan
başka şeylerden mi sakınacaksınız?!
53- Sizdeki bütün nimetler Allah’tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman, O’na yalvarmaya başlıyorsunuz.
54- Sonra o zararı sizden giderdiği zaman, sizden bir grup hemen Rablerine ortaklar koşmaya
başlarlar.
55- Nihayet onlara verdiğimiz nimetleri inkâr ederler… Artık eğlenip dilediğiniz gibi yaşayın.
İlerde (neyin ne olduğunu) bileceksiniz.
56- Cansız putlara, Bizim onlara verdiğimiz rızıktan pay ayırıyorlar. Allah’a andolsun! Yapmakta olduğunuz bu iftiralardan sorguya çekileceksiniz.
57- Allah’a kızlar isnat ediyorlar. Hâlbuki onların kendilerine arzuladıkları erkek çocukları
vardır. Allah böyle bir isnattan çok münezzehtir.
58- Onlardan birine bir kız müjdesi verildiği zaman, kızgın bir halde simsiyah kesilir.
59- Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden kaçmaya başlar. Ne yapacağını
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şaşırır. Zillet üzere o kız çocuğunu tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün? İşte ne kötü bir
yargıda bulunuyorlar!
60- Ahirete inanmayanlara çok kötü bir örnek vardır. En yüce örnek ise Allah’ındır. O, sonsuz
izzet ve hikmet sahibidir.
61- Eğer Allah, zulümlerinden dolayı insanları azaplandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı
bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman, artık ne bir
saat tehir edilirler ne de öne alınırlar.
62- İğrendikleri şeyi Allah’a isnad ediyorlar. En iyi, en güzeli kendilerinin olacak diye dilleri
yalan anlatıyor. Gerçekten onlar için ateş vardır. Ve onlar terkedileceklerdir.
63- Andolsun! Senden önceki toplumlara da peygamberler gönderdik. Şeytan, onların yaptıklarını onlara güzel gösterdi. (Onun için inanmadılar.) Artık o gün, şeytan onların dostudur. Ve
onlar için elem verici bir azap vardır.
64- Biz sana kitabı, ancak, insanların ihtilaf ettikleri konuları açıklaman için, inanan bir
topluma hidayet ve rahmet olarak gönderdik.
65- Allah gökten bir su indirdi. Yeri, ölümünden sonra o su ile diriltti. Şüphesiz bunda, işiten
(Hakka kulak veren) bir toplum için önemli bir delil vardır.
66- Hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Karınlarından, dışkı ve kan arasından, içilmesi
içenler için kolay, özlü bir süt size içiriyoruz.
67- Hurmalıkların ve üzüm bağlarının meyvelerinin suyunu da size içiriyoruz. Siz o sudan
tatlı(*) bir içecek ve güzel yiyecekler ediniyorsunuz. Şüphesiz bunda, akıl eden bir toplum
için, önemli bir ayet (delil) vardır.
(*) Mecaz-ul Kur’an (Ebu Ubeyde,) Nesefi, Muhtarus-Sihah.
68- Ve Rabbin, arıya vahyetti ki: “Dağlardan, ağaçlardan, insanların yaptıkları çardaklardan
evler edin.
69- Sonra her türlü meyvelerden ye, Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollara gir. “İşte o arının
karnından değişik renkli bir şerbet çıkıyor; onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda
düşünen bir toplum için önemli bir ayet vardır.
70- Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirir. Sizden bazıları da yaşamın en düşük şekline geri
çevrilir. (Çocukluk haline döndürülür.) Nihayet bilgiden sonra hiçbir şey bilmez duruma gelir.
Şüphesiz Allah sonsuz ilim ve kudret sahibidir.
71- Allah rızık konusunda bazınızı, diğerlerine üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar, kazandıkları
rızkı elleri altındaki (hizmetçilere ve) kölelere vermezler ki; o rızık konusunda eşit olsunlar.
Artık Allah’ın nimetlerini nasıl inkar ediyorlar?.. (Kendileri, kölelerini ortak edinmezken, Al#178

lah’ın yarattığı şeyleri, O’na ortak koşuyorlar.)
72- Allah, sizin cinsinizden, size hanımlar kıldı. O hanımlardan da oğullar ve torunlar yarattı.
Nice güzel hoş şeylerle sizi rızıklandırdı. Artık batıla mı inanacaksınız, Allah’ın nimetlerine
mi nankörlük edeceksiniz?
73- Allah’ın dışında kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızka sahip olmayan ve hiçbir
güçleri olmayan şeylere ibadet ediyorlar.
74- Artık Allah için örnekler vermeyin. (O’nun yarattıklarını O’na ölçü yapmayın.) Şüphesiz
Allah bilir, siz ise bilmezsiniz.
75- Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile hazinelerimizden
kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan (hür) bir kimseyi misal verir.
İşte bunlar hiç eşit olurlar mı?. (Durum bu iken, siz hiçbir özelliği olmayanları, her şeyi
yaratan Allah’a eşit tutuyorsunuz. Allah’ı da öyle anlıyorsunuz.) Hâlbuki bütün hamd ve şükre
sebep olan şeyler Allah’ındır. Fakat çokları bunu bilmiyorlar.
76- Ve Allah iki adam örneğini de verir ki biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisine
bir yüktür, nereye yönlendirilse hiçbir kazanç getirmez. İşte o kişi ile, adaleti emreden (doğru
iş yapan) dosdoğru bir yol üzere olan bir olurlar mı?
77- Göklerin ve yerin gizliliklerini (bilmek,) Allah’a mahsustur. Kıyamet işi, göz açıp kapamak kadar veya daha kısadır. Şüphesiz Allah’ın her şeye gücü yeter.
78- Allah, sizi analarınızın karınlarından çıkardı. Siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Sizin için kulaklar, gözler ve duyular kıldı ki şükredesiniz.
79- Göğün boşluğunda musahhar edilen kuşları görmüyorlar mı? Allah’tan başka hiç kimse
onlara hâkim olamaz. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ayetler vardır.
80- Allah evlerinizin bir kısmını size barınak yaptı. Hayvanların derilerinden de, nakliyat zamanında ve ikamet zamanında hafif taşıyabileceğiniz evler kıldı. Yünlerinden, yapağılarından
ve kıllarından, bir süre kullanacağınız ev eşyası ve ticaret malı sağladı.
81- Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yarattı. Ve sizin için dağlardan da barınaklar bulundurdu. Sizi sıcaktan koruyan elbiseler, savaşın şiddetinden koruyan zırhlar yaptırdı. Allah
nimetlerini böylece tamamlıyor ki O’na teslim olasınız.
82- Artık, eğer arka verip kaçarlarsa, sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
83- Onlar Allah’ın nimetini bilirler, sonra tanımamazlık ederler. Çünkü çokları kâfirdirler.
(Hak ve hakikati, nimetleri tanımazlar.)
84- Bir gün her ümmetten bir şahit diriltip göndereceğiz. Sonra onlardan kafir olanlara ne izin
verilir ne de özür dilemeleri istenilir.
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85- O zulmedenler, azabı gördükleri zaman, onlardan ne azap azaltılacak ne de onlara mühlet
tanınacaktır.
86- Müşrikler, Allah’a eş koştukları putlarını (o gün) gördükleri zaman: “Ey Rabbimiz! İşte
Sen’in dışında ibadet ettiğimiz, sana eş koştuğumuz ortaklar, bunlar!” diyecekler. Onlar ise,
sözü onlara çevirip: “Siz yalancısınız” diyecekler.
87- Onların hepsi teslim bayrağını Allah’a uzatacaklar ve iftira etmekte oldukları şeyler, onlardan kaybolup gidecektir.
88- Onlar ki; hak ve hakikati inkâr ettiler, Allah’ın yoluna engel oldular, yaptıkları bozgunculuktan dolayı, onlara azap üstünde azap artırdık.
89- O günü düşün ki; her ümmetin içinden kendilerine bir şahit göndeririz. Seni de bunlara
şahit olarak getiririz. Müslümanlar için hidayet, rahmet ve müjde ve her şeyin bir açıklaması
olarak, sana Kitab’ı indirdiğimizin (doğruluğu, o gün görünecektir.)
90- Muhakkak Allah, adaleti, iyiliği ve akrabalara yardım etmeyi emreder; fahiş şeyleri,
iğrenç şeyleri ve zulmü yasaklar. Size öğüt veriyor ki hatırlayasınız.
91- Antlaşma yaptığınız zaman, Allah’a vermiş olduğunuz sözü tam yerine getirin. Yeminlerinizi, tam pekiştirdikten sonra, Allah’ı kefil gösterdiğiniz halde bozmayın. Şüphesiz Allah
yaptıklarınızı çok iyi bilendir.
92- İpliğini sağlamca eğirip büktükten sonra bozup çözen kadın gibi olmayın: Yeminlerinizi
(böyle bozarak) aranızda bir gelir kaynağı yapıyorsunuz ki, bir grup diğer bir gruptan, mal ve
mülk yönünden daha varlıklı olsun. Allah bu mal ile sizi ancak deniyor. Ve kıyamet günü ihtilaf ettiğiniz her şeyi (bütün hak ve hukuku) size açıklayacaktır.
93- Eğer Allah dileseydi, hepinizi tek bir ümmet yapardı. Fakat (hikmeti gereği) bazılarını
saptırır, bazılarını da doğru yola iletir. Ve yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya
çekileceksiniz.
94- Yeminlerinizi aranızda bir gelir kaynağı yapmayın, ayaklarınız, (İslam’da) sağlamlaştıktan
sonra kaymağa başlar. Ve Allah’ın yoluna engel olduğunuzdan dolayı kötülüğü tadarsınız,
ayrıca size büyük bir azap olur.
95- Allah’a vermiş olduğunuz sözü, az bir paraya satmayınız. Allah’ın katında olan şey, sizin
için daha hayırlıdır, eğer biliyorsanız…
96- Sizin yanınızdaki olan tükenir, Allah’ın katındaki ise bakidir. Andolsun! Biz sabredenleri
yapmakta oldukları şeylerin en güzeliyle mükâfatlandıracağız.
97- Erkek olsun, kadın olsun, sizden kim mümin iken güzel bir amel işlerse, ona çok hoş bir
hayat yaşatacağız. Ve onların ücretini, yaptıklarının en güzeliyle vereceğiz.
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98- Kur’an okumaya başladığın zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.
99- İman edip Allah’a tevekkül edenlere karşı, onun hiçbir etkisi yoktur.
100- Onun gücü, ancak onu dost edinenler ve onu Allah’a ortak koşanlar için vardır.
101- Biz bir ayet yerine başka bir ayeti koyduğumuzda -ki Allah, ne indirdiğini çok iyi
bilendir- Onlar: “Sen ancak bir iftiracısın!” derler. Hayır! Onların çoğu, (hakikati) bilmiyorlar.
102- De ki: O Kur’anı, Ruh-ul Kudüs senin Rabbinden hak ile sağlam bir şekilde indirdi. Ki
iman edenleri takviye etsin, Müslümanlara hidayet ve müjde olsun.
103- Andolsun! Biz, “Ona ancak bir beşer öğretiyor” demelerini biliyoruz (işitiyoruz.)
Yaslandıkları lisan yabancıdır. (Sen o lisanı bilmiyorsun.) Bu Kur’an ise, apaçık bir Arapçadır.
104- Allah’ın ayet ve mucizelerine inanmayanları, Allah doğru yola iletmez ve onlar için elem
verici bir azap vardır.
105- Allah’ın ayet ve mucizelerine inanmayanlar, ancak yalan uydurur. Onlar yalancıların ta
kendileridir.
106- Kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâr ederse, -kalbi iman ile dolu olduğu halde inkâra
zorlanan müstesna- fakat kimin küfür ile gönlü seviniyorsa, işte onların üzerine Allah’tan bir
gazap vardır ve ayrıca onlar için büyük bir azap vardır.
107- Çünkü onlar, dünya hayatını seve seve ahirete tercih ettiler. Ve Allah, (hakikati bile bile)
inkâr eden bir toplumu doğru yola iletmez.
108- İşte Allah, bunların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. Çünkü onlar, (hak
ve hakikate) karşı ilgisiz kaldılar.
109- Gerçekten onlar, ahirette zarar edenlerin ta kendileridir.
110- (İşte bu kâfirlerden sonra, onlara mukabil) şüphesiz senin Rabbin, dini bir fitneye maruz
bırakıldıktan sonra hicret eden, sonra cihad eden ve sabredenler ile beraberdir. Ve şüphesiz,
fitneye düşürülmekten sonra da senin Rabbin, Gafur ve Rahimdir.
111- O günü düşün ki; herkes gelir, kendini savunur ve herkes ne yapmışsa, ona ödenir, onlara
asla zulmedilmez.
112- Allah bir şehri misal veriyor: “O şehir imanlı idi, huzur içinde idi, onların rızıkları her
taraftan onlara rahat bir şekilde gelirdi. Bunun üzerine onlar, Allah’ın nimetlerine karşı
nankörlük etmeye başladılar. Allah da yaptıkları sanatlarından dolayı, açlık ve korku libasını
onlara tattırdı.
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113- Andolsun! Kendi içlerinden onlara bir elçi geldi. Onlar o elçiyi yalanladılar. Bunun üzerine onlar zulmederlerken, azap onları yakalayıverdi.
114- Artık Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve hoş olarak yiyin. Eğer O’na ibadet ediyorsanız, O’nun nimetine karşı şükredin.
115- Allah, size ancak leş, kan, domuz etini, Allah’tan başkası için kesileni haram kılmıştır.
Kim istemeyerek ve sınırı aşmayarak yemek zorunda kalırsa, bilsin ki Allah, Gafur ve
Rahimdir.
116- Dillerinizin anlattığı yalana dayanarak, “bu helaldir, şu haramdır” demeyin. Nihayet Allah’a iftira etmiş olursunuz. Allah namına yalan uyduranlar, hiç şüphesiz felah bulmazlar.
117- (Onlar için dünyada) az bir yaşam ve (ahirette) elem verici bir azap vardır.
118- Yahudilere, daha önce sana anlattıklarımızı haram etmiş idik. Biz onlara zulmetmedik.
Fakat onlar, kendilerine zulmediyor idiler.
119- Sonra senin Rabbin, bilmeden kötülük işleyip ardından tevbe edip ıslah-ı hal edenlerledir. Şüphesiz senin Rabbin, tevbeden sonra, çok bağışlayan ve çok acıyandır.
120- İbrahim, gerçekten Allah’ı birleyen, O’na itaat eden bir önder idi. O asla müşriklerden
olmadı.
121- O, Allah’ın bütün nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçti ve ona doğru yolu gösterdi.
122- Biz ona dünyada iyilik ve güzellik verdik, Ahirette de o iyilerdendir.
123- Sonra “dosdoğru olarak İbrahim’in dinine uy!” diye sana vahyettik. İbrahim, müşriklerden değildi.
124- Cumartesi tatilindeki (ağır hükümler,) ancak onda ihtilaf edenler için idi. Şüphesiz senin
Rabbin, kıyamet günü ihtilaf ettikleri konularda onları yargılayacaktır.
125- Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğüt ile çağır. Onlarla, mücadelenin en güzeliyle
mücadele et. Çünkü senin Rabbin, kimin O’nun yolundan saptığını en iyi bilendir. Ve doğru
yolda olanları da en iyi bilendir.
126- Eğer ceza verecekseniz, size yapılan zarar kadar ceza verin. Eğer sabrederseniz, şüphesiz
o, sabredenler için ceza vermekten daha yararlıdır.
127- Sen de sabret. Ve sen ancak, Allah’ın yardımı ile sabredebilirsin. (Sabır, büyük bir nimettir.) Sakın seni dinlemeyenlere üzülme ve kurdukları tuzaklarından dolayı darlanma.
128- Çünkü Allah, kendini koruyanlarla ve iyilik ve güzellik yapanlarla beraberdir.
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17- İsrâ Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 111 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, (Muhammed) kulunu,
Mescid-ül Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-ül Aksa’ya götüren Allah(*) her
nevi eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir.
(*) Arap dilinde aynı cümle içinde ifade biçimini değiştirmek, edebî bir sanat sayılır, zihni
tahrik eder, vurguyu arttırır. Burada da Allah, kendisinden bahsederken, üçüncü şahıs zamirinden mütekellim (1. şahıs) zamirine geçiyor. Aynı sanat, Kur’anın birçok yerinde özellikle
Fatiha’nın başında mevcuttur.
Miraç; kâinatın iç yüzünü görmek, Allah’ın münezzehiyetini müşahede etmek seyahatidir.
2, 3- Musa’ya da Kitabı verdik, onu İsrailoğulları için bir rehber yaptık. Ki Ben’den başkasını,
dayanılıp güvenilen bir Rab edinmeyin! Ey Nuh ile beraber yüklediklerimizin zürriyeti!
Muhakkak Nuh, çok şükreden bir kuldu.
4- Kitapta İsrailoğullarına kesinkes bildirdik ki, siz yeryüzünde iki kere bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir yükselişle yükseleceksiniz.
5- Birincisinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı göndeririz. Evler arasından sizi ararlar. Bu, mutlaka yerine getirilecek bir vaattir.
6- Sonra onlara karşı, tekrar size galibiyet ve zafer veririz. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırırız. Size daha çok savaşçı veririz.
7- Eğer iyilik ederseniz, kendinize etmiş, kötülük ederseniz, onu da kendinize etmiş olursunuz. İkinci vaadimizin zamanı gelince; yüzlerinizi karartmak, birinci sefer Mescid’e girdikleri gibi Mescid'e girmek ve ele geçirdikleri her şeyi yıkmak için, yine o kullarımızı göndeririz.
8- Rabbinizin size merhamet etmesi umulur. Fakat yine bozgunculuğa dönerseniz, Biz de
cezalandırmaya döneriz. Ve Cehennemi o kâfirler için hapishane yaparız.
9- Şüphesiz bu Kur’an, en sağlam, en doğru yolu gösterir. Ve iyi işler yapan müminleri de
“Onlar için büyük ecir vardır” diye müjdeler.
10- Ve ahirete inanmayanları da; “Onlara elem verici azap hazırlamışız” diye uyarır.
11- İnsan, iyiliği ve güzelliği istercesine kötülüğü ister. Çünkü insan, çok acelecidir.
12- Gece ve gündüz için birer alamet (ay ve güneşi) yarattık. Gece ayetini sildik. Gündüzün
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alametini de ışık veren kıldık ki, gündüzleyin Rabbinizin ihsanını (rızkını) arayasınız ve yılların sayısını ve hesabını öğrenesiniz. İşte Biz, her şeyi açık açık anlattık.
13- Her insanın boynuna kaderini taktık. Kıyamet günü de onun için, önünde açılmış olarak
bulacağı bir kitap çıkartırız:
14- “İşte kitabını oku! Bugün hesaba çekici olarak senin nefsin, sana yeter.”
15- Kim doğru yolu bulursa, o kendisi için doğru yolu bulmuştur. Kim de saparsa, o kendi
aleyhine sapmıştır. Hiç kimse, kimsenin yükünü (günahını) yüklenmez. Ve Biz, elçi göndermeden azap edici değiliz.
16- Biz bir şehri helak etmek istediğimiz zaman, önce zengin azgınlarına itaat etmelerini emrederiz. Onlar o şehrin içinde, emrimizin dışına çıkıp azgınlıklarına devam ederler. İlahî yasa,
onlar hakkında tahakkuk eder, Biz de onları yerle bir ederiz.
17- Nuh’tan sonra nice çağları helak ettik. Kullarının günahlarını gören ve onlardan haberdar
olarak Rabbin yeter.
18- Kim, önce olan dünya hayatını isterse, eğer onun için bir şey dilemiş isek, o şeyi hemen
ona veririz. Sonra ona Cehennemi nasip ederiz. Kınanmış ve kovulmuş olarak orada kavrulur.
19- Kim de, sonra olan ahiret hayatını istese ve mümin olarak onun için gereği gibi çalışırsa,
işte onların çalışmaları karşılıksız kalmayacaktır.
20- Hepsine de; bunlara da, onlara da, Rabbinin ihsanından veririz, imdatlarına yetişiriz. Rabbinin verdiği rızık ve ihsan, kimseden engellenmiş değildir.
21- İşte bak, (bu rızık konusunda) kimilerini, diğerlerinden üstün kılmışız. Şüphesiz, ahiretin
dereceleri ise, daha büyüktür, üstünlüğü de daha büyüktür.
22- Allah ile birlikte başka bir ilah uydurma; kınanmış ve rahmetten mahrum olarak kalırsın.
23- Ve Rabbin hükmetti ki; O’ndan başka hiçbir şeye ibadet etmeyesin. Ana babaya iyilik
edesin. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırlarsa onlara “of” bile deme,
sakın onları kovma, onlara güzel söz söyle!
24- Şefkatten gelen alçakgönüllülük kanadını onlara ger ve: “Ey Rabbim! Onlar beni küçük
iken büyüttükleri gibi, Sen onlara rahmet et” de.
25- Rabbiniz olan Allah, içinizdekileri sizden daha iyi bilir. Eğer siz iyi iseniz, şüphesiz Allah,
Kendisine dönüş yapanlar için bağışlayıcıdır.
26- Akraba hakkını, yoksul hakkını, yolcu hakkını ver. Sakın saçıp savurarak bozgunculuk
etme.
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27- Çünkü böyle edenler, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise, Rabbine karşı çok nankördür.
28- Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti (rızkı) aramak için, o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, bari onlara hoş güzel bir söz söyle.
29- Ellerini boynuna asıp durma, büsbütün de ellerini açma. Sonra kınanmış ve yorulmuş
olarak kalırsın.
[Yani; hiç çalışmamazlık da etme, kendini mahvedecek şekilde de çalışma veya ne çok cimri ol
ne de müsrif ol, sırat-ı müstakimde git, diye iki çeşit mana verilebilir. Fakat israf bahsi iki
ayet evvel geçtiği ve “mahsura” kelimesi de “yorgun” manasına geldiği için, birinci mana
siyak-sibaka daha uygundur. Evet, çok çalışan insan yorulduğu gibi, hiç çalışmayan insan da
toplum içinde kınanır.]
30- Şüphesiz Rabbin olan Allah, istediğine rızkı genişletir, istediğine de ölçülü verir. Hakikaten O, kullarından haberdardır ve onları her zaman görüyor. (Onların ihtiyaçlarını biliyor. Demek rızık, çok çalışmakla elde edilmiyor.)
31- İşte onun için, açlık korkusuyla çocuklarınızı katletmeyin. Sizin de onların da rızkını
veren Biz’iz. Şüphesiz onları öldürmek büyük günahtır.
32- Ve sakın zinaya da yaklaşmayın! Çünkü o, çok fahiş bir şeydir ve çok kötü bir yoldur.
33- Haksız yere Allah’ın yasak ettiği cana da kıymayın. İşte kim, mazlum olarak öldürülürse,
Biz onun velisine bir hak tanımışızdır. Fakat öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü ona yardım
edilecektir.
[Yani; mümkün ise öldürmesin, kan bedelini alarak yardım alsın.]
34- Yetimin malına da, buluğ yaşına erişecekleri zamana kadar, güzel bir yolun dışındaki yollarla yanaşmayın. (Nemalandırmak ve muhafaza etmek dışında, yetimin mallarına el
sürülmez.) Ve sözünüzü yerine getirin. Çünkü her söz, mutlaka sorulacaktır.
35- Ölçtüğünüz zaman hakkını tam verin, doğru bir terazi ile tartın, bu sizin için daha hayırlıdır ve sonuca ulaşmak için daha güzeldir.
36- (Ve ey insan!) Bilmediğin bir işin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp, hepsi ondan sorumludur.
37- Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Sen ne yeri delebilirsin ne de boyca dağlara ulaşabilirsin.
38- Bütün bunların kötü sonuçları, Allah katında çok iğrençtir.
39- Bunlar, Rabbin olan Allah’ın hikmetten sana vahyettiği hakikatlerdir. Sakın Allah ile beraber başka bir ilah uydurma. Kınanmış ve kovulmuş olarak Cehenneme atılırsın.
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40- Yoksa Rabbiniz, size erkek çocuk vermekle sizi seçti de kendisi meleklerden kızlar mı
edindi? Şüphesiz siz, büyük bir iftirada bulunuyorsunuz.
41- Andolsun! Biz bu Kur’anda anlasınlar diye bunları apaçık ve defalarca anlattık. Fakat
kaçmalarından başka onlara bir katkısı olmuyor.
42, 43- De ki: “Dedikleri gibi eğer Allah ile beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman bütün kâinatın (Arşın) sahibi ve idarecisi olan Allah’ın yanına çıkmak için bir yol arayacaklardı. O, onların dediklerinden çok yüce ve çok münezzehtir!”
44- Yedi gök, yer ve içindekiler, hepsi Onun münezzehiyetini bildirirler. Hiçbir şey yok ki,
O’nun münezzehliğini, mükemmeliyetini bildiriyor olmasın. (O’na hamd ve tesbih etmesin.)
Fakat onların tesbihlerini anlamazsınız. Buna rağmen Allah, çok yumuşak davranan, çok
bağışlayandır.
45- Ve sen bu Kur’anı okuduğun zaman, seninle ahirete (ikinci hayata) inanmayanların arasına görünmez bir engel koyuyoruz. (Neticede onu anlamıyorlar.)
46- Anlamasınlar diye kalplerine kılıflar geçirmişiz, kulaklarına ağırlıklar koymuşuz. Çünkü
sen Rabbini Kur’anda yalnız olarak zikrettiğin zaman sırtlarını dönüp kaçarlar.
47- Biz onların seni dinlerlerken ve bu iş için gizli toplantılar yaparlarken nasıl dinlediklerini
ve zalimlerin “siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz” dediklerini çok iyi biliyoruz.
48- İşte bak; senin için nasıl örnekler verdiler! Onun için öyle saptılar ki yol bulamıyorlar.
49- (Onun için) dediler ki: “Biz kemikler ve toz toprak olduğumuz zaman mı yeni bir şekilde
diriltileceğiz?”
50, 51- De ki: İster taş olun, ister demir veya kafanızda büyüttüğünüz başka bir yaratık olun,
(siz dirileceksiniz.) “Kim bizi tekrar diriltecektir?” diyecekler. Sen: “İlk olarak sizi gül
goncası gibi açıp yaratan yine sizi diriltecektir” de. Bunun üzerine onlar, başlarını kaldırıp
sallayacaklar ve “Ne zaman?” diyecekler. Sen: “Pek yakın olabilir” de.
52- O sizi çağırdığı gün. O’nun mükemmelliğini bildirir bir tarzda ona cevap vereceksiniz. Ve
çok az beklediğinizi sanacaksınız.
53- Kullarıma de ki: Birbirlerine güzel sözler söylesinler, çünkü şeytan aralarını bozmak istiyor. Şüphesiz şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.
54- Rabbiniz olan Allah sizi daha iyi bilir. İsterse size merhamet eder, isterse sizi azaplandırır.
Ve Biz, seni onlara koruyucu ve sorumlu olarak göndermiş değiliz. (Sen ancak uyarıcı ve
müjdeleyensin.)
55- Ve Rabbin göklerdeki ve yerdeki herkesi çok daha iyi bilendir. Ve andolsun! Biz,
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peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. (Örneğin) Davud’a (hem devleti, hem)
Zebur’u verdik.
56- De ki: “Allah’ın dışında rab olduklarını iddia ettiğiniz melekler ve peygamberleri çağırın.
Sizden hiçbir zararı gideremedikleri gibi engel de olamazlar.
57- İşte onların kendilerine dua ettikleri bu zatların Allah’a en yakın olanları dahi, Allah’a bir
yol arıyorlar, O’nun rahmetini umuyorlar, O’nun azabından korkuyorlar. Şüphesiz Rabbinizin
azabı çok sakınılan bir azaptır.
58- Kıyamet gününden evvel helak etmediğimiz veya şiddetli bir şekilde azaplandırmadığımız
hiçbir şehir kalmayacaktır. Bu, Kitabda yazılı olarak bulunuyor.
59- Bizi mucizeleri göndermekten alıkoyan tek şey, evvelkilerin onları yalanlamasıdır. (Yani
size de mucize gelse, siz de inkâr edeceksiniz.) Nitekim Semud kavmine apaçık bir mucize
olarak deveyi gösterdik. Yalanladılar ve ona zulmettiler. Biz artık mucizeleri, ancak korkutmak için göndeririz. (Yani her mucize, kendilerine göründüğü kâfir toplumun başına bir belanın geldiğini bildirir. Çünkü böyle zalim bir toplum, mucizelere aldırış etmez, neticede azabı hak ederler.)
60- Hani bir vakit sana: “Rabbin insanları kuşatmıştır,” dedik.
[Bedir’de mağlup olacaklarını bildirdik. Bu gaybî bir mucize idi.]
Sana gösterdiğimiz rüyayı (miracı) ve Kur’anda lanetlenmiş zakkum ağacını da, ancak o insanları imtihan için söyledik.(*) Biz onları böyle uyarıyoruz. Fakat bunun onlara büyük bir
azgınlıktan başka bir katkısı olmuyor.
(*) Miraç ve gayb âleminden olan Cehennem ile ilgili haberler Peygamberin en büyük mucizelerindendir.
61- Ve bir vakit meleklere: “Âdem’e secde edin!” dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. İblis:
“Senin çamurdan yarattığına mı secde edeceğim?” dedi.
62- Ve dedi ki: “Benden üstün kıldığın bu kişi kimdir? Andolsun, eğer kıyamet gününe kadar
erteletirsen, az bir kısmı hariç, onun zürriyetinin kökünü kazıyacağım.”
63- Allah ise şöyle dedi: “İşte git! Onlardan kim sana tabi olursa şüphesiz Cehennem size
mükemmel bir cezadır.
64- Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle havalandır, süvarilerinle, yayalarınla onları
yaygaraya boğ; mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun.” Fakat şeytanın
vaadetmesi, aldatmaktan başka bir şey değildir.
65- “Şüphesiz hakiki kullarımın üstünde senin bir tesirin olmaz.” Koruyucu olarak Rabbin
yeter.
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66- O Rab ki, sizin için gemileri denizde yüzdürür. Ki O’nun fazl ve ihsanını arayasınız.
Muhakkak Allah size çok acıyandır.
67- Denizde size bir zarar dokunduğu zaman, Allah’tan başka bütün çağırıp yalvardığınız
şeyler kaybolur. Allah sizi denizden karaya çıkarıp kurtarınca, yine (O’ndan) yüz çevirirsiniz.
Çünkü insan çok nankördür.
68- Onun, sizi kara tarafında yerin içine batırmayacağından veyahut başınıza taşlar savuran
bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? Böyle bir durumda kendinize hiçbir koruyucu
bulamazsınız.
69- Yoksa O’nun, sizi bir kez daha denize iade edip, üstünüze, her şeyi kırıp savuran bir
rüzgâr göndererek, küfrünüzden dolayı sizi batırmasından güvende misiniz? Böyle bir durumda, sizin için Bizi sorguya çekecek hiç kimse bulamazsınız.
70- Andolsun! Biz Âdemoğullarını mükerrem kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık, nice
güzel şeyler ile onları rızıklandırdık. Ve yarattıklarımızın çoğundan onları üstün kıldık.
71- Her grup insanı önderleriyle çağırdığımız gün(ü düşün!) O gün kimin kitabı sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve en küçük bir haksızlığa uğramazlar.
72- Ve kim de bu dünyada kör ise, ahirette de kör olur. (Kitaplarını okuyamazlar.) Ve körlerden daha çok yollarını şaşırırlar.
73- Adımıza başka şeyler uydurman için neredeyse seni, sana vahyettiğimiz hakikatlerden
caydıracaklardı. İşte o zaman seni dost edineceklerdi.
74- Andolsun! Eğer sana kuvvet ve sebat vermiş olmasaydık, onlara az bir miktar meyletmeye
yanaşacaktın.
75- İşte böyle bir durumda, hayatta da ölümde de iki kat azap sana tattırırdık, sonra sen Biz’e
karşı hiçbir yardımcı bulamazdın.
76- Nerede ise, seni taciz ederek yeryüzünden söküp atacaklardı. Fakat senden sonra çok az
bir zaman kalabileceklerdi.
[Başlarına bela gelip yok olacaklardı.]
77- Bu, senden önce gönderdiğimiz elçilerimiz için geçerli kıldığımız yasamızdır. Bizim
yasamızda hiçbir değişiklik bulamazsın.
78- Güneşin batıya yönelmesinden, gecenin karanlığına kadar namaz kıl ve sabah namazını(*)
da kıl. Çünkü sabah namazında herkes şahit olur.(**)
(*) Arap dilinde bir şeyin bir parçasının ismi, tüme verilir. Onun için Kur’anda namaza;
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secde, rükû, tesbih, kıraat ve zikir denilmiştir.
(**) Nesefi.
79- Gecenin bir kısmında, kendine bir ganimet olarak, Kur’an ve namaz için uykuyu bırak!
Yakında Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a (en üstün makama) gönderecektir.
80- Ve de ki: “Ey Rabbim! Beni iyi bir şekilde koy ve iyi bir şekilde çıkart, kendi katından da
bana yardım edecek güçlü bir delil ver.”
81- Ve de ki: “Hak geldi, batıl ezildi. Çünkü batıl, ezilmeye mahkûmdur.”
82- Ve Biz, Kur’andan müminler için rahmet ve şifa olan şeyleri indiriyoruz. Hâlbuki bu
Kur’an, zalimler için zarardan başka bir şey artırmıyor.
[En büyük zulüm; insanın, verilen nimetleri görmeyip şükürsüzlük ile onları çiğnemesidir.]
83- İnsana bir nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirip kendine doğru çeker. Ona bir şer dokunduğu zaman ise büsbütün ümitsiz olur.
[Bu davranışın sebebi, insanın kendini yeterli ve kâinatın merkezi olduğunu, en doğru yolda
bulunduğunu görmesidir.]
84- De ki: “Herkes kendi mizaç ve meşrebine göre çalışır. İşte sizi yaratan Rabbiniz, kimin
daha doğru bir yolda olduğunu en iyi bilendir.
85- Senden ruhu(*) soruyorlar. De ki: “Ruh, Rabbimin emrindendir. Ve size ancak az bir bilgi
verilmiştir.
(*) Karakterlerden bahseden ayetten sonra ruhtan bahsedilmesi, buradaki ruhun biyolojik ruh
olduğunu bildiriyor. Bir sonraki ayette ise vahiyden bahsedilmesi ve Kur’anın başka yerinde
vahye ruh denilmesi, ruhtan kastın vahiy olduğu da ortaya çıkıyor. Fakat gerek biyolojik ruh
gerekse vahiy, ikisi de aynı özelliğe sahiptirler. İkisi de Allah’ın emrinden geliyorlar. Biri
maddi atom ve hücrelere düzen verir. Diğeri de fertlere ve ailelere düzen verir. Onun için ikisine de ruh denilmiştir.
86- Eğer istesek, sana vahyettiğimizi (silip) gideririz. Sonra, Bize karşı senin için onu koruyacak hiçbir sahip bulamazsın.
87- Fakat Rabbinin sana olan rahmeti olarak (bunları bırakıyoruz.) Çünkü Rabbinin sana olan
ikram ve ihsanı çok büyüktür.
88- De ki: “Eğer bu Kur’anın bir benzerini getirebilmek için bütün insanlar ve cinler birleşse,
onun eşini getiremezler. Birbirlerine yardımcı da olsalar…
89- Andolsun! Biz bu Kur’anda her örneği tekrar tekrar açıkladık. Yine de insanların çoğu,
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inkârcılıktan başka bir yolu kabul etmediler.
90- Ve dediler ki: “Sen yerden bize bir kaynak fışkırtmadıkça, biz sana inanmayacağız.
91- Veya hurma ve üzüm bağların olup aralarında nehirler akıtmadıkça,
92- Veya iddia ettiğin gibi göğü başımıza parça parça düşürmedikçe veya Allah ve melekleri
gözümüzün önüne getirmedikçe,
93- Veya altın ve mücevherattan bir evin olmadıkça veya sen göğe yükselmedikçe, biz sana
inanmayız. Ki bize okuyabileceğimiz bir kitap (yazılı olarak) gökten inmedikçe, senin göğe
çıktığına da inanmayız.” De ki: “Rabbimi (böyle davranacağından) tenzih ederim. Ben insan
olan bir peygamberden başka bir şey değilim. (Allah değilim ki, sizin bu dediklerinizi yapayım. Allah ortak edinmekten çok yücedir.)”
94- Hidayet mesajı insanlara geldiği zaman, “Allah insanlardan elçi mi gönderir?”
demelerinden başka hiçbir şey, onların inanmalarına engel olmadı.
95- De ki: “Eğer yeryüzünde yerleşmiş, dolaşan melekler olsaydı, gökten onlara elçi bir
melek gönderirdik.”
96- De ki: “Benim ile sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz O, kullarını çok iyi
gören ve onlardan çok iyi haberdar olandır.”
97- Allah kime yol gösterirse, işte doğru yolda olan O’dur. Kimi de saptırırsa, Allah’a karşı
ona sahip çıkacak hiç kimseyi bulamazsın. Biz, kıyamet günü onları yüzükoyun, körler, dilsizler ve sağırlar olarak toplayacağız. Onların sığınakları Cehennemdir. Sönmeye yüz tuttukça,
ateşini arttırırız.
98- Bu, onlar için (hak olan) bir cezadır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkâr ettiler. Ve: “Biz
kemikler ve toz toprak olduğumuz zaman mı yeni bir şekilde dirileceğiz?” dediler. (Yani, Allah’ı ve ahireti inkâr ettiler.)
99- Görmediler mi? Gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini de yaratmaya
kadirdir. Ve hiç şüphe götürmeyen bir eceli, onlar için takdir etmiştir. Fakat zalimler, inkârdan
başka hiçbir şeyi kabul etmediler.
100- De ki: “Eğer Rabbimin rahmetinin hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcanır (tükenir)
korkusuyla yine de cimrice davranacaktınız. Çünkü insanoğlunun eli pek sıkıdır.
101- Andolsun! Biz Musa’ya apaçık dokuz mucize verdik. Onlara gittiği zaman, İsrailoğullarını onlardan istedi.(*) Firavun ona: “Ey Musa! Ben seni büyülenmiş bir adam olarak
görüyorum” dedi.
(*) Celaleyn.
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102- Musa: “Andolsun! Sen bunları açık ayet ve mucizeler olarak göklerin ve yerin Rabbinden başkasının indirmediğini biliyorsun! Ben de seni helakette görüyorum,” dedi.
103- Firavun onları memleketten söküp atmak istedi. Biz ise, onu ve onunla beraber olanları,
hepsini suda boğduk.
104- Ondan sonra İsrailoğullarına: “Yeryüzüne yerleşin, ikinci vaadimiz gelince, hepinizi bir
yerde toplarız” dedik.(*)
(*) Bu surede, Yahudilerin iki kere bozgunculuk yapacaklarına, iki kere üstünlük sağlayacaklarına, yeryüzünde sürgünlere maruz kalacaklarına, nihayet hepsinin bir yerde toplanacaklarına işaret vardır.
105- Biz bu Kur’anı hak ve hakikat ile dolu olarak indirdik. (İçinde hiçbir yanlış şey yoktur.)
Ve hak bir şekilde indi. (Hiçbir şeytanî sorun içine karışmadı.) Seni de ancak uyarıcı ve
müjdeleyici olarak gönderdik. (Hakikatleri korumaktan ancak Biz sorumluyuz.)
106- Kur’anı insanlara ağır ağır okuman için, onu bölümlere ayırdık ve (ihtiyaca göre) onu
parça parça olarak indirdik.(*)
(*) Vahiy, gökte yazılmış bir kitap olarak gelmez. Vahiyde acelecilik olmaz. O, ihtiyaca göre,
evrendeki doğal dağılıma benzer bir şekilde peygamberlerin kalbine iner.
107- De ki: “İster inanın, ister inanmayın, ondan önce kendilerine ilim verilenlere bu Kur’an
okunduğu zaman, derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.”
108- Ve: “Rabbimizi acizlikten, kusurlardan tenzih ederiz. Onun verdiği söz, mutlaka gerçekleşir.” derler. (Allah’ın sözünde durmaması, -hâşâ- onun acizliğini ve kusurlu olduğunu gerektirir ki; O, böyle bir şeyden çok münezzehtir.)
109- Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur’an okumak, onlarda huşu ve huzur arttırır.
110- De ki: “İster Allah diye çağırın, ister Rahman. Hangisiyle dua ederseniz, işte bütün güzel
isimler O’nundur. Namazında okuduklarını tam sesli okuma, tam sessiz de kalma. İkisinin
arasında bir yol tut.”
111- Ve: “Bütün hamd ve nimetler, O Allah’a mahsustur ki hiç evlat edinmemiştir. Onun
idaresinde hiç ortağı olmamıştır ve ihtiyaçtan dolayı hiçbir dost edinmemiştir” de. Ve O’nun
büyüklüğünü, yüceliğini ilan et.
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18- Kehf Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 110 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1,4- (Kâfirlere) kendi katından gelecek çetin bir azabı haber vermek ve iyi işler yapan inananlara, içinde ebedî kalacakları güzel bir mükâfat (Cennet) müjdelemek ve “Allah çocuk edindi”
diyenleri uyarmak için kulu (Muhammed’e) doğru ve düzgün bir Kitab’ı indirip onda hiçbir
eğrilik oluşturmayan Allah’a hamdolsun.
5- “Allah evlat edindi” diyenlerin ne kendilerinin ne de ecdatlarının bu konuda hiçbir bilgileri
yoktur. Ağızlarından çıkan, (vebali ağır) ne büyük bir sözdür! Onlar, ancak yalan söylüyorlar.
6- Nerede ise, bu mesaja inanmadılar diye, onlara üzülerek ve peşlerine düşerek kendini helak
edecektin.
7- (Hâlbuki) yerin üstündeki her şeyi, ona bir süs yaptık. Ki hangisinin amelce daya iyi
olduğunu ortaya çıkaralım.
8- Sonra Biz, o yeryüzünü dümdüz ve kupkuru kılacağız.
[Bu yeryüzünde her sene binlerce kıyamet ve haşir örnekleri gerçekleşiyor. Bu yeryüzünde
binlerce garip, İlahî ayetler vardır.]
9- Yoksa (sadece) Ashab-ı Kehf ve Rakim’in(*), ayetlerimizden acayip bir ayet olduğunu mu
sandın?
(*) Kehf, mağara demektir. Ashab-ı Kehf, mağara arkadaşları demektir. Rakim, onların isim
ve sayılarının yazılı olduğu kitabedir. (Celaleyn, Muhtarus-Sıhah.)
10- Bir vakit, bir grup genç mağaraya sığındılar. “Ey Rabbimiz! Kendi katından bize bir rahmet ver. Ve bize, doğru karar aldırarak durumumuzu ıslah et,” dediler.
11- Biz, sayıları belli yıllarca onları mağarada uykuya vurduk.
12- Sonra onları dirilttik ki; hangi grubun, onların kaldığı müddeti daha iyi kaydettiğini görelim. (Onlarca belli olsun.)
13- Biz onların haberini doğru bir şekilde sana anlatıyoruz. Onlar, sahipleri olan Allah’a
inanan, hidayetlerini arttırdığımız bir grup gençlerdi.
14- Biz onların kalplerini sağlamlaştırdık. Kalktılar, “Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir.
O’ndan başka hiçbir şeye ibadet etmeyeceğiz. İşte o zaman (O’na eş koşarsak,) çok zulümlü,
haksız bir söz söylemiş oluruz.”
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15- “İşte bu kavmimiz, O’ndan başka ilahlar edindiler. Neden o ilahları için apaçık güçlü bir
delil getirmiyorlar. Artık Allah’a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir?” dediler.

16- (Ve biri dedi ki:) “Siz o milletten ve Allah’tan başka ibadet ettikleri şeylerden ayrıldığınız
için, şu mağaraya sığının. (Sığınmanız lazım.) Sahibiniz olan Allah, size rahmetini yayar ve
işinizden faydalı bir durum sonuçlandırır.
17- Güneş doğduğu zaman, sağ taraflarından, mağaralarını sıyırarak geçer. Battığı zaman da
sollarını sıyırarak (ışık değmeden) batar.(*) Onlar o mağaranın geniş bir yerinde idiler. Bunlar, Allah’ın belgelerindendir. Allah kime yol gösterirse, o doğru yolu bulmuş demektir. Kimi
de saptırırsa, artık sen ona doğru yol gösterici bir sahip bulamazsın.
(*) Demek onlar kuzeye bakan bir mağara içinde idiler.
18- Onları uyanık ve ayık sanırdın, hâlbuki onlar uyumuşlardı. Ve Biz onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de kapının girişinde kollarını uzatıp durmuş idi. Eğer onların yanına
varsaydın, dönüp kaçardın ve kalbin onlardan korku ile dolardı.
19- İşte böylece onları dirilttik ki, aralarında birbirlerine sorsunlar. Onlardan biri: “Ne kadar
kaldınız?” diye sordu. Onlardan bir kısmı: “Bir gün veya yarım gün” dediler. Diğer bir kısmı:
“Sahibiniz olan Allah sizin ne kadar kaldığınızı çok daha iyi bilir. İşte birinizi bu paranızla
şehre gönderin. Bakınsın, kimin yemeği daha temiz ise, ondan size bir yiyecek getirsin. Nazik
davransın, kimseyi farkına vardırmasın.”
20- “Çünkü onlar, eğer sizi görüp yakalarlarsa ya sizi recm ederler veya sizi milletlerine
gerisin geriye katarlar. İşte o zaman asla felah bulamazsınız.” dediler.
21- Ve (o millet, “Ahiret var mıdır, yok mudur” diye) tartışırlarken, onları dirilttiğimiz gibi, o
milleti onlardan haberdar ettik. Ki: “Allah’ın vaadinin hak olduğunu, kıyamette hiç şüphe olmadığını bilsinler. Bir grup: “Bunların üstüne bir bina yapın, (öyle bırakın.) Rableri onların
durumunun ne olduğunu daha iyi bilir” dediler. İşe (duruma) hâkim olanlar: “Biz onların
üstünde bir mescid yapacağız” dediler.
22- “Onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir.” diyecekler. Ve gayba taş atarak: “Beştirler,
altıncıları köpekleridir” diyecekler. Ve “Yedidirler, sekizincisi köpekleridir” diyecekler. De ki:
“Rabbim, onların sayısını çok daha iyi bilir. Çok az insan, onların gerçek sayılarını bilir. Zahiri bir tartışmadan başka onlarla ilgili hiç tartışma ve onlar hakkında hiç kimseden de bir bilgi sorma!
23- Ve sakın sakın, “Yarın bu işi kesinkes yaparım,” deme!
24- “Eğer Allah dilerse…” de. Unuttuğun zaman, Rabbini an ve: “Yakında Rabbim, bana
bundan daha doğru bir haber verecektir,” de!
25- Ve (diyorlar:) “Mağaralarında üç yüz artık dokuz sene kaldılar.”
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26- De ki: “Allah, onların ne kadar kaldıklarını çok daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizlilikleri, O’nun bilgisindedir. O ne kadar iyi görür, ne kadar iyi işitir! O’ndan başka hiçbir sahipleri yoktur. Ve O, hüküm ve yargısına kimseyi ortak etmez.”
27- Ve Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Allah’ın yasaları için hiçbir değişiklik olmaz. O’ndan başka dayanılacak bir yer de bulamazsın.
28- Kendini, sabah-akşam, Rabbinin rızasını isteyerek Rablerine dua edip yalvaranlarla beraber tut. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan ayırma. İşi boş, isabetsiz,
azgınlık olan, heva ve hevesinin peşinde koşan, kalbini zikrimizden gafil bıraktığımız kişiye
sakın sakın uyma!
29- Ve de ki: “Hak ve doğru olan, Rabbinizden gelen bilgidir. Artık isteyen inansın, isteyen
inkâr etsin. Çünkü Biz, zalimler için, sınırları kendilerini kuşatan bir ateş hazırladık. Yardım
dileyecek olurlarsa, yüzleri kızartan, maden eriği gibi bir su ile imdatlarına gidilir. Ne kötü bir
içecek ve ne kötü bir ortamdır o!
30- İman edip salih ameller işleyenlere gelince, şüphesiz Biz, öyle güzel işler yapanların ücretini zayi etmeyiz.
31- İşte bunlar için, altlarında nehirler akan, ebedî ikamet cennetleri vardır. Altın bileziklerle
bezenirler, ince ve kalın dibadan elbiseler giyinirler. Orada koltuklara yaslanırlar. İşte en güzel
mükâfat budur. Ve en güzel ortam da budur.
32- Onlara iki adamın misalini ver ki; birisine iki üzüm bağını nasip ettik. O iki bağın
etraflarını hurma ağaçları ile kuşattık. Aralarında da ekin ekilecek bir saha kıldık.
33- İşte bu iki bağ, hiçbir şey eksiltmeden meyvelerini verdiler. Biz de ikisinin arasında bir
nehir fışkırttık.
34- O bahçeler sahibinin bol malı vardı. Arkadaşına gösteriş yaparak ona dedi ki: “Ben
servetçe, senden daha zenginim. Ve insan sayısınca da, senden daha güçlü ve şerefliyim.”
35- Ve kendine zulmettiği bir halde, bahçesine girdi. “Bu bağın asla helak bulacağını sanmam” dedi.
36- “Kıyametin kopacağını da sanmam; şayet Rabbimin huzuruna götürülsem de bundan daha
iyi bir yer kaparım” dedi.
37- Arkadaşı, onu cevaplayarak ona dedi ki: “Seni topraktan meni haline (getirip,) ondan
düzgün bir adam olarak yaratanı mı inkâr ediyorsun? (Nankörlük ediyorsun?)
38- Fakat ben: “Beni yaratan, sahibim olan Allah’tır” (diyor) ve hiçbir kimseyi O’na ortak
koşmuyorum.
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39- Bağına girdiğinde, neden “Maşaallah! Bütün kuvvet, yalnızca Allah’ındır,” demedin! Eğer
beni mal ve evlat yönünden daha küçük görüyorsan:
40- İşte pek yakında Rabbim, senin bağından daha yararlı bir bağ bana nasip edecektir,
seninkine de gökten bir ateş indirecek, o bağ kupkuru kaygan bir zemin olacaktır.
41- Veya o bağın suyu dibe çekilir de, onu arayıp bulamazsın.”
42- (Belalar) her taraftan (öbürünün) malını kuşattı. Çardaklarıyla beraber yerle bir olmuş o
bağın karşısına geçip, yaptığı masraflara üzülerek ellerini ovuşturup: “Keşke, Rabbime hiçbir
şeyi ortak koşmasaydım” demeye başladı.
43- Allah’a karşı, ona yardım edecek kimse olmadığı gibi, kendi kendine de yardımı dokunamadı.
44- İşte böyle bir durumda gerçekten sahip çıkmak, Hak olan Allah’a mahsustur. O, mükâfatlandırmak ve sonuçlandırmak açısından çok daha yararlıdır.
45- Onlara dünya hayatının örneğini söyle: “O, gökten indirdiğimiz bir su ile birbirine giren
yeryüzündeki bitkilere benzer. Ki yeşillik ve gelişmişlikten sonra rüzgârların savurduğu
çerçöpe dönüşür. Şüphesiz Allah her şeye muktedirdir. (Sizi de böylece öldürüp sonra haşir
baharında diriltecektir.)
46- Mal ve evlatlar, dünya hayatının süsüdürler. Ebedî kalacak faydalı işler ise, en iyi şekilde
mükâfatlandırılacak ve en iyi arzular onlardır.
47- Dağları yürüttüğümüz, yeryüzünü çırılçıplak gördüğün ve onları mahşerde topladığımız
gün, hiçbirini (toprak içinde) bırakmakla mağdur etmeyeceğiz.
48- O gün sıra sıra olarak Rabbine sunulacaklardır. Rableri onlara: “İşte ilk sefer sizi yarattığımız gibi, yine Biz’e geldiniz. Hâlbuki size hiçbir randevo vermediğimizi sanmıştınız” der.
49- Ve o gün kitap ortaya konulur, suçluların içinde oldukları ortamdan korktuklarını
görürsün. “Ne oluyor bu kitaba! Küçük büyük, kapsamadığı hiçbir şey bırakmıyor” derler. Ve
yaptıklarını önlerinde hazır bulurlar. Ve Rabbin hiç kimseye asla zulmetmez.
50- Hatırla ki, melekler için “Âdeme secde edin!” dedik. İblis hariç, hepsi secde ettiler. O cinlerden idi. Rabbinin emrinin dışına çıktı. Onlar size düşman oldukları halde onu ve zürriyetini, Benim yerime kendinize dostlar mı edinirsiniz? Zalimler için ne kötü bir değiştirme!
51- Onları, ne göklerin ve yerin yaratılmalarına ne de kendi yaratılmalarına şahit tutmadım.
Saptırıcı olanları da kendime destek edinmedim.
52- Allah’ın onlara: “İddia ettiğiniz ortaklarımı çağırın!” diye seslendiği gün, onlar şeriklerini
çağırırlar. Fakat o şerikler, onlara cevap vermezler. Ve aralarına, birbirlerini helak edecek bir
düşmanlık koyarız.
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53- Ve mücrimler, ateşi görürler, oraya gireceklerini anlarlar. Kaçacakları, kurtulacakları bir
yer de bulamazlar.
54- Biz bu Kur’anda, insanlar için her misali tekrar tekrar anlattık. Fakat en çok direnen, mücadele eden insanoğludur.
55- Kendilerine hak ve hidayet geldiğinde, insanları iman etmekten, Rablerinden bağışlanma
dilemekten alıkoyan tek şey, evvelkilerin başına gelen helak olma yasasını yahut çeşit çeşit
azabın açıkça başlarına gelmesini beklemeleridir.
56- Biz peygamberleri, ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. O kâfirler ise, boş ve
yanlış bir ideoloji ile hakkı ezmeye çalışıyorlar. Ayetlerimizi ve korkutuldukları azabı alaya
alıyorlar.

57- Rabbinin ayetleri kendisine bildirildikten sonra onlardan yüz çevirip, öz yaptıklarını unutandan daha zalim kim olabilir? Biz o mesajları anlamasınlar diye kalplerine kılıflar, kulaklarına ağırlıklar koyduk. Artık sen onları doğru yola çağırsan da, onlar o halleriyle asla ve asla
doğru yolu bulamazlar.
58- Fakat Rabbim çok bağışlayan ve rahmet sahibidir. Eğer yaptıklarından dolayı onları
yakalasaydı, hemen aceleden onlara azap verirdi. Fakat onlara vaadedilen bir zaman vardır;
ondan bir kurtuluş da bulamayacaklardır.
59- İşte bu şehirler ki, zulmettikleri zaman onları helak ettik. Biz onların helak olacakları yer
ve zamanı tayin etmiş idik.
60- Bir vakit Musa, hizmetçisine dedi ki: “İki denizin birleştiği yere varmadan veya yıllarca
dolaşmadan, durup dinlenmeyeceğim.
61- İki denizin birleştiği yere vardıkları zaman, balıklarını unuttular. Balık deniz içinde yol
alıp gitti.
62- (İki denizin birleştiği yeri) geçtiklerinde, Musa hizmetçisine: “Yemeğimizi getir. Andolsun! Bu seferimizde ağır bir yorgunluk çektik.” dedi.
63- Hizmetçi: “Gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman, işte ben balığı unuttum. Onu bana
yalnızca şeytan unutturdu. Balık da acayip bir şekilde denizde yol alıp gitti” dedi.
64- Musa: “İşte aradığımız bu idi” dedi. Ve izlerini takip ederek geri döndüler.
65- Kendi katımızdan bir rahmet verdiğimiz ve kendimizden ilim öğrettiğimiz, ibadımızdan
bir abdi (kulu) buldular.
66- Musa ona: “Doğru olarak öğretildiklerini bana da öğretmek üzere sana tabi olayım mı?”
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dedi.
67- O abd: “Sen, benimle beraber kalmaya, sabretmeye dayanmazsın” dedi.
68- “Bilgisini elde edemediğin bir şeye karşı nasıl sabredeceksin?” dedi.
69- Musa: “Allah dilerse, beni sabreden olarak bulacaksın ve hiçbir işte sana isyan etmeyeceğim” dedi.
70- O abd: “Eğer bana tabi olacaksan, ben sana hakkında bilgi anlatmadan, hiçbir şeyi benden
sorma!” dedi.
71- Ve ikisi çıktılar. Nihayet bir gemiye bindiklerinde, o abd gemiyi deldi. Musa: “İçindekileri
batırmak için mi deldin? Andolsun! Sen korkunç bir iş yaptın” dedi.
72- Abd: “Ben demedim mi, benimle beraber kalmaya sabredemezsin!” dedi.
73- Musa: “Unuttuğum bir şeyden dolayı beni sorumlu tutma. Fakat beni fazlasıyla zora koşturma!”
74- Ve yine ikisi çıktılar. Nihayet bir gence rastladıklarında, abd o genci öldürdü. Musa:
“Sapasağlam temiz bir şahsı haksız yere mi öldürdün, ha?! Andolsun, sen çok iğrenç bir iş
yaptın” dedi.
75- Abd: “Ben demedim mi, bana sabretmeye dayanamazsın!...” dedi.
76- Musa: “Eğer bundan sonra bir daha sana bir şey sorarsam, artık bana arkadaşlık yapma!
Şüphesiz benden yana bir mazereti elde etmiş oluyorsun” dedi.
77- Ve yine ikisi çıktılar. Nihayet bir şehre geldiler. Ahalisinden yemek istediler. Ahali, onları
misafir etmekten kaçındı. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Abd, onu düzeltti. Musa:
“İsteseydin bu yaptığına bir ücret alırdın” dedi.
78- Abd: “İşte bu, ikimizin arasındaki ayrılış(ın işaret ve sebebi)tır. Ben, sabredemediğin şeylerin yorumunu sana söyleyeceğim” dedi.
79- Amma o gemi ise, denizde çalışan bazı yoksulların idi. Ben onu kusurlu yapmak istedim.
Çünkü peşlerinde bütün (sağlam) gemileri gasp edip alan bir sultan vardı.
80- Amma o genç ise, onun ana-babası imanlı idiler. Ana-babasını azgınlık ve küfre boğacağından ürktük.
81- İstedik ki; Rableri onlara, onun yerine daha sağlam ve daha şefkatli birisini versin.
82- Amma o duvar ise, şehirde olan iki yetim gencin idi. O duvarın altında da onların olan bir
hazine vardı. Babaları da salih bir insan idi. Rabbin kendisinden bir rahmet olarak istedi ki;
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onlar ergenlik ve rüşd yaşlarına erişsinler, hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu, kendimden
yapmadım. İşte, sabretmesine dayanamadığın şeylerin tevil ve yorumu budur.
83- Ve sana Zül-Karneyn’i soruyorlar. De ki: “Ondan size mesaj yüklü bilgiler okuyacağım.”
84- Biz onu yeryüzünde iktidar sahibi yaptık. Ve her şeyi ona, araç ve gereç olarak verdik.
85- O da bir sebep ve aracın ardına (bir yola) düştü.
86- Nihayet güneşin battığı yere ulaştıklarında, güneşin sıcak, çamurlu bir çeşmenin içinde
battığını gördü. Ve orada bir toplum ile karşılaştı. Biz ona: “Ey Zül-Karneyn! Ya bunları azaplandıracaksın veya aralarında bir güzellik tutturacaksın” dedik.
87- Zül-Karneyn: “Kim zulmederse, biz onu azaplandıracağız. Sonra Rabbinin huzuruna
vardığında, O da onu ağır bir şekilde azaplandıracaktır.”
88- Kim de iman edip iyi işler yaparsa, ona güzel bir mükâfat vardır. Ve işlerimizden de ona
kolay şeyleri buyuracağız” dedi.
89- Sonra yine bir sebebin ardına düşüp gitti. (Yeni bir yola girdi.)
90- Nihayet güneşin doğduğu yere ulaştığında, kendilerine güneşe karşı hiçbir örtü kılmadığımız bir toplumun üzerine güneşin doğduğunu gördü.
[Vahşi ve güneşe karşı giyim-kuşam bilmeyen bir kavim kastedilmektedir.]
91- İşte onu böylece yürüttük. Yanında ne var ne yok, hepsini biliyorduk.
92- Sonra yine bir sebebin ardına düştü.
93- Nihayet iki dağın arasına vardığında, onların önünde bir toplum buldu. Nerede ise hiçbir
söz anlamayacaklardı.
[Çinlilerin dili değişik olduğu için anlaşma zor sağlanmıştır.]
94- Onlar dediler ki: “Zül-Karneyn! Yecüc ve Mecüc (Moğol ve Mançur) yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için bir vergi verelim mi?”
95- Zül-Karneyn: “Rabbimin bana verdiği imkân daha yararlıdır. Bana kuvvetinizle yardım
edin, sizinle onlar arasında bir yığma yapayım.
96- Bana demir parçalarını getirin” dedi. Nihayet iki dağın arasını düzeltince “körükleyin”
dedi. Nihayet o demirleri kızdırınca: “Getirin, üzerine bakır dökeyim” dedi.
97- Artık onu ne aşmaya güçleri yetti ne de delebildiler.
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98- “Bu, Rabbimin (mazlum milletler için olan) bir rahmetidir. Rabbimin sözü gerçekleştiği
(kıyamet koptuğu) zaman, bunu yerle bir eder. Şüphesiz Rabbimin sözü ve vaadi haktır.
99- O kıyamet günü insanları birbirine girmiş, çalkalanır bir halde bırakırız. İsrafil, borazanıyla emir verir, hepsini toplamış oluruz.
100- O gün, Cehennemi de kâfirler için ortaya çıkartıp teşhir ederiz.
101- O kâfirler ki; gözleri zikir ve mesajıma karşı perde içinde idi ve bizi dinleyemiyorlardı.
102- Kâfirler, beni bırakıp da kullarımı kendilerine sahip kabul ederek faydalanacaklarını mı
sandılar? Şüphesiz Biz, Cehennemi kâfirler için konak olarak hazırladık.
103- De ki: “Amel yönünden en zararlı çıkanları size haber vereyim mi?
104- Onlar ki, dünya hayatındaki çalışmaları kaybolup boşa gitmiştir. Hâlbuki onlar güzel
işler yaptıklarını sanıyorlardı.
105- İşte Rableri olan Allah’ın ayetlerini ve onunla karşılaşacaklarını (Allah’a ve ahirete
imanı) inkâr edenlerin bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü, onlar için tartıyı hiç
kaldırmayacağız. (Onlara hiçbir değer vermeyeceğiz.)
106- İşte Allah’ı ve ahireti inkâr ettikleri, ayetlerimi ve elçilerimi alaya aldıkları için, onların
cezaları Cehennemdir.
107- İman edip iyi işler yapanlar ise, onların konakları Firdevs Cennetleridir.
108- Orada ebedidirler, oradan asla ayrılmak istemezler.
109- De ki: “Eğer deniz, Rabbimin sözleri için mürekkep olsaydı ve bir o kadar da ilave getirseydik de Rabbimin sözleri bitmeden deniz bitecekti.
110- De ki: “Ben ancak sizin gibi bir insanım. Mabudunuz tek bir İlahtır diye bana
vahyediliyor. Artık kim Rabbiyle buluşmak istiyorsa, güzel ibadet ve iyi işler yapsın, Rabbine
yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin.
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19- Meryem Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 98 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Kaf, Hâ, Yâ, Ayn, Sad.
2- Bu, Rabbinin Zekeriyya kuluna olan rahmetinin anılmasıdır.
3- Hani gizli bir şekilde Rabbine yalvardı.
4- Şöyle dedi: “Ey Rabbim! Benim kemiklerim zayıfladı, başım ihtiyarlık yangınıyla tutuşmuştur. Ve sana ettiğim duadan hiç bedbaht olmadım. (Duam daima kabul oldu.)
5- Doğrusu, arkamdan benim yerime geçecek yakınlarım(ın iyi hareket etmeyeceğin)dan korktum. Hanımım da kısırdır. Artık Sen kendi katından, benim yerime geçecek bir yakın bana
ver.
6- Bana ve Yakup ehline varis olsun. Ve ya Rabbi! Onu rızana mazhar kıl.”
7- (Melekler:) “Ey Zekeriyya! İsmi Yahya olan bir erkek çocuğu sana müjdeliyoruz.. Daha
önce ona hiç eş ve benzer yapmadık” (dediler.)
8- Zekeriyya: “Nasıl evladım olacak? Hanımım kısırdır, ben de yaşlılıktan dolayı kupkuru
oldum!”
9- (Melekler:) “Bu iş böyledir. Rabbin; “Bu iş bana çok kolaydır. Şüphesiz sen hiçbir şey
değilken seni de önce yarattım” diye buyurur” dediler.
10- Zekeriyya: “Ey Rabbim! Bana bir belirti kıl” dedi. Allah: “Senin belirtin, işaretin, (şudur:
Sapasağlam olduğun halde) üç gün üç gece konuşamayacaksın” dedi.
11- Bunun üzerine Zekeriyya, mabedden kavminin karşısına çıkıp: “Sabah akşam Allah’ı tesbih edin” diye onlara işareten söyledi.
12- “Ey Yahya! (Allah’ın) kitabına sımsıkı sarıl” dedik. Ve henüz çocuk iken ona ilim ve
hikmet verdik.
13- Ve kendi katımızdan bir rahmet ve şefkat ile bir sağlamlık verdik. O (kendini) çok iyi koruyan idi.
14- Ana-babasına çok iyi idi. Zorba ve isyankâr değildi.
15- Doğduğu gün, öleceği gün ve sağ olarak dirileceği gün ona selam olsun!...
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16- Kitapta Meryem’i de an. Hani doğuya doğru ailesinden uzaklaştığı zaman..
17- Onlara karşı kendine bir perde edindi. Biz de Ruhumuzu ona gönderdik. Ona sapasağlam
bir insan olarak temessül etti.
18- Meryem: “Senden, Rahman olan Allah’a sığınırım. Eğer sakınan bir kimse isen (bana
dokunma!)
19- Ruh (melek:) “Ben, Rabbinin elçisiyim, başka bir şey değilim. Geldim ki tertemiz bir oğul
sana hibe edeyim” dedi.
20- Meryem: “Nereden oğlum olabilir? Şimdiye kadar insan bana dokunmadı, ben iffetsiz de
değilim” dedi.
21- Melek: “Bu iş böyledir. Rabbin dedi ki: “Ona evlat vermek, Bana çok kolaydır. Biz onu
insanlar için bir mucize yapacağız ve Biz’den onlara bir rahmet olacak.” Bu iş kesinleşmiştir”
dedi.
22- Bunun üzerine Meryem, o oğula hamile kaldı. Onunla çok uzak bir yere ayrıldı.
23- Doğum sancıları, onu bir hurma dalının yanına getirdi. “Keşke, daha önce ölseydim ve
hepten unutulmuş olsaydım.” dedi.
24- Oğul Meryem’in altından ona seslendi: “Sakın üzülme! Allah senin altında bir su arkı
yaratmıştır.
25- Hurma dalını kendine doğru salla! Taptaze hurmalar sana dökülsün.
26- Ye, iç ve gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen de ki: “Ben Rahman olan
Allah’a oruç (söz orucu) adadım. Artık hiçbir insanla konuşmayacağım.”
27- Sonra onu taşıyarak kavmine getirdi: “Ey Meryem! Andolsun, sen çok acayip bir şey getirdin.”
28- “Ey Harun’un kız kardeşi! Baban kötü bir adam değildi. Anan da iffetsiz değildi” dediler.
29- Meryem çocuğu işaret etti. Onlar: “Beşikte olan bir çocuk ile nasıl konuşalım?” dediler.
30- O çocuk: “Ben Allah’ın kuluyum, bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı.
31- Ve nerede olursam beni bereket ve rahmetine mazhar kıldı. Sağ olduğum müddetçe bana
namaz ve zekâtı emretti.
32- Bana, anama iyilik yapmamı da emretti. Beni zorba ve bedbaht etmedi.
33- Doğduğum gün, öleceğim gün ve sağ olarak dirileceğim gün bana selam olsun!...” dedi.
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34- İşte hakkında tartıştıkları Allah’ın gerçek bir sözü olan Meryemoğlu İsa budur.
35- Allah’ın evlat edinmesi olacak iş değil. O çok yücedir. O bir işi yapmaya karar verdiği
zaman, ona ancak ol der, o da oluverir.
36- Allah, benim de sizin de Rabbinizdir. Yalnızca O’na ibadet edin. İşte doğru yol budur.
37- Ondan sonra o gruplar, kendi aralarında ihtilafa düştüler. Büyük bir günün görünümünden
dolayı o kâfirlere yazıklar olsun!
38- Bize gelecekleri gün, çok iyi işitir ve çok iyi görürler. Fakat zalimler büyük bir sapıklık
içindedirler.
39- İş bittiğinde, hasret çekecekleri günü hatırlatarak onları uyar. Çünkü onlar gaflet
içindedirler. Ve inanmıyorlar.
40- Yeryüzünün ve üstündekilerin asıl varis ve sahibi Biz’iz. Ve hepsi Biz’e döneceklerdir.
41- Ve kitapta İbrahim’i de an. Şüphesiz o çok sadık ve peygamber idi.
42- Hani babasına: “Ey babacığım! İşitmeyen, görmeyen sana hiçbir faydası dokunmayan
şeylere neden ibadet ediyorsun?
43- Ey babacığım! Şüphesiz sana gelmeyen bilgi, bana geldi.. Bana uy, sana dosdoğru bir
yolu göstereyim.
44- Ey babacığım! Şeytana ibadet etme. Çünkü şeytan, Rahman olan Allah’a karşı isyan etti.
45- Ey babacığım! Ben Rahman olan Allah’tan sana bir azap dokunup şeytana dost olmandan
korkarım.” dedi.
46- Babası: “Ey İbrahim! İlahlarımızdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer buna son vermezsen, seni
taşlayacağım. Uzun bir süre benden ayrıl” dedi.
47- İbrahim: “Sana selam olsun! Senin için Rabbimden bağışlanmak dileyeceğim. Çünkü
Rabbim beni rahmetiyle kuşatmıştır.
48- Sizi ve Allah’ın dışında ibadet ettikleriniz şeyleri bırakacağım. Ve (sizin için) Rabbime
dua edeceğim. Rabbime yaptığım dualardan dolayı bedbaht olmayacağımı umarım”dedi.
49- Onları ve Allah’ın dışında ibadet ettiklerini bıraktığında, ona Yakub ve İshak’ı bağışladık.
Hepsini de peygamber yaptık.
50- Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk ve kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip
ettik.
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51- Kitapta Musa’yı da an. O halis bir yaradılışta idi. Peygamber ve resul idi.
52- Ona Tur dağının sağ tarafından seslendik. Ve özel konuşmak için kendimize yaklaştırdık.
53- Ve rahmetimizden kardeşi Harun’u peygamber olarak ona bağışladık.
54- Kitapta İsmail’i de an. O çok doğru sözlü idi. Ve peygamber ve elçi (resul) idi.
55- Ailesine namaz ve zekâtı emrederdi. Rabbinin katında O’nun rızasını kazanmış idi.
56- Kitapta İdris’i de an. O çok sadık ve peygamber idi.
57- Onu çok yüce bir makama yükselttik.
58- İşte bunlar, Âdem’in zürriyetinden, Nuh ile beraber (gemiye) yüklediklerimizin zürriyetinden, İbrahim ve İsrail’in (Yakup) zürriyetinden, hidayet edip seçtiklerimizden Allah’ın
onlara nimetler verdiği kişilerdir. Ki Rahman olan Allah’ın ayetleri onlara okunduğu zaman,
secde ederek ve ağlayarak yere kapanırlardı.
59- Fakat onlardan sonra yeni bir nesil geldi. Namazı kaybettiler, şehvetlerine uydular. Onlar
kötü bir ceza ile karşılaşacaklar.
60- Tevbe edip iman ederek iyi işler yapanlar hariç. İşte onlar Cennete gireceklerdir. Zerre
miskal zulmedilmeyeceklerdir.
61- Öyle ikamet Cennetleri ki; Rahman olan Allah, gıyaben kullarına onları vaadetmiştir.
Şüphesiz O’nun va’di gerçekleşecektir.
62- Onlar orada hiç boş bir şey işitmezler. Ancak selam işitirler. Ve sabah akşam rızıkları orada hazır bulunur.
63- İşte kullarımızdan muttaki olanlara miras bıraktığımız Cennet budur.
[Cebrail bir müddet vahiy getirmeyince, Peygamber ona: “Neden, daha bize vahiy getirmiyorsun?” diye sordu. Bunun üzerine şu ayet indi.]
64- “(Biz melekler) ancak senin Rabbinin emriyle ineriz. Geçmişimiz, geleceğimiz ve aralarındaki her şeyimiz O’nundur. Rabbin seni terk etmiş değildir.
65- O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin sahibidir. Yalnızca O’na ibadet et. Ve O’na ibadette
sebat et. O’nun bir eşi ve benzerini biliyor musun? (O’nun eşi ve benzeri yoktur.)
66- İnsan diyor ki: “Öleceğim de ondan uzun bir zaman sonra mı (kabrimden) sağ olarak
çıkacağım? (Bu olacak iş değil.)
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67- İnsan idrak etmiyor mu? O daha önce hiçbir şey değilken Biz onu yarattık.
68- İşte Rabbine andolsun, Biz onları ve şeytanları mahşerde toplayacağız. Sonra onları
dizüstü çökmüş bir halde Cehennem’in etrafında hazır bulunduracağız.
69- Sonra her fırkadan, Rahman olan Allah’a karşı en azgın olanlarını ayıracağız.
70- Sonra Biz, kimin o Cehenneme atılmaya layık olduğunu çok biliriz.
71- Sizden hiç kimse yok ki, oraya uğruyor olmasın. Bu, Rabbinin (geliştirme gereği olarak)
üzerine aldığı kesin bir hükümdür.
72- Sonra Biz, kendilerini koruyan muttakileri koruruz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak
orada bırakırız.
73- Ayetlerimiz apaçık olarak onlara okunduğu zaman o kâfir olanlar müminlere dediler ki:
“Hangimizin makamı ve mekânı daha yararlı ve meclis arkadaşları daha iyidir?”
74- Onlardan önce nice çağları helak ettik ki, onların görünüş ve evleri bunlarınkinden çok
daha güzel idi.
75- De ki: “Kim sapıklık içinde ise, Rahman olan Allah ona mühlet ve imkân tanısın (tanır.)
Nihayet kendilerine vaadedilen şeyleri: Ya azabı veya kıyameti gördüklerinde, işte o zaman
kimin yerinin daha kötü ve askerlerinin daha zayıf olduğunu bileceklerdir.
76- (İşte o gün) Allah, hidayette olanların hidayetini daha da arttırır. Çünkü ebedî olan yararlı
işler, Rabbin katında mükâfat yönünden daha yararlıdır ve sonuç bakımından da daha
iyidirler.
77- Ayetlerimizi inkâr eden ve şüphesiz bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü?
78- Gayba muttali mi oldu, yoksa Rahman olan Allah’tan bir söz mü aldı?
79- Hayır! Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabı ona uzattıkça uzatacağız.
80- Onun dediği mal ve evladı ondan alacağız. O yalnız başına Bize gelecektir.
81- Allah’tan ayrı olarak ilahlar edindiler ki, onlara izzet ve şeref olsun.
82- Hayır, hayır!... O ilahlar, onların yaptığı ibadeti inkâr edecekler ve onların zıddına gidecekler.
83- Görmedin mi? Biz şeytanları kâfirlerin üzerine göndeririz. Onları sarsarlar.
84- Artık sen, onlara azabın gelmesine acele etme. Biz ancak onların günlerini sayıyoruz.
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85- Kendilerini koruyanları Rahman olan Allah’ın huzurunda heyetler halinde topladığımız
gün(ü düşün!)…
86- O gün suçluları da susuz olarak Cehenneme sürükleriz.
87- İman edip Rahman olan Allah’tan bir söz alan hariç, hiç kimse o gün şefaate sahip olamaz.
88- O kâfirler, “Rahman olan Allah evlat edindi” dediler.
89- Andolsun! Onlar çok korkunç bir şey ortaya atıyorlar.
90, 91- Allah’a evlat isnad ediyorlar diye, nerede ise gökler patlayacak, yer parçalanacak,
dağlar yerle bir olacak.
92- Rahman olan Allah’ın evlat edinme ihtiyacı yoktur.
93- Göklerde ve yerde hiç kimse yoktur ki, kul olarak, Rahman olan Allah’ın huzuruna gelecek olmasın.
94- Andolsun! Allah onların hepsini kuşatmış, tek tek saymıştır.
95- Ve hepsi de kıyamet günü tek başlarına O’na geleceklerdir.
96- İman edip iyi işler yapanları, Rahman olan Allah sevecek ve sevdirecektir.
97- İşte Biz bu Kur’anı senin lisanınla kolaylaştırdık ki, kendini koruyanları müjdeleyesin ve
hakka şiddetle düşman olan bir toplumu uyarasın.
98- Onlardan önce nice çağları helak ettik. Onlardan kimseyi hissediyor musun? Veya cılız da
olsa, onlardan bir ses işitiyor musun?
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20- Tâhâ Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 135 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Ta, Hâ.
2- Biz Kur’anı, bedbaht olman için indirmedik.
3- O ancak, Rabbinden kesinkes korkan kişi için bir mesajdır.
4- Yeri ve yüksek gökleri yaratan bir zatın indirdiği vahiydir.
5- O Rahmandır (bütün mahlûkata şefkat eden, onları rızıklandırandır.) Arş’a (kâinatın bütün
idare merkezlerine) hâkim olandır.
6- Göklerdeki, yerlerdeki, aralarındaki ve yerin altındaki her şey yalnızca O’nundur.
7- (Dua ve ibadetlerde) sesini yükseltsen de, (bil ki Allah’ın yüksek sese ihtiyacı yoktur.)
Çünkü O, sırları da, ondan daha gizli olanı da bilir.
8- O, ondan başka hiçbir ilah olmayan bir ilahtır. Bütün güzel (yüce) isim ve sıfatlar O’nundur.
9- Ve Musa’nın haberi sana geldi mi?
10- Hani, bir ateş gördü. Ailesine: “Bekleyin! Ben bir ateş ile tanıştım. Belki ben ondan size
bir parça getiririm. Veya o ateş yanında bir hidayet bulurum” dedi.
11- Musa ateşe yaklaşınca: “Ey Musa!” diye ona seslenildi:
12- “Şüphesiz Ben, senin Rabbin ve sahibinim. Artık ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen,
mukaddes bir vadi olan Tuva’dasın.
13- Ben seni peygamberlik için seçtim. Artık sen, vahyedilenlere kulak ver.
14- Ben, Ben’den başka ilah olmayan bir Allah’ım. Artık yalnızca Bana kul ol ve Ben’i hatırlamak için, namazı doğruca kıl.
15- Şüphesiz kıyamet gelecektir. Nerdeyse onu ortaya çıkaracağım(*) ki, herkes çalışmalarından dolayı mükâfatını ve cezasını çeksin.
(*) Nesefi, Ebu Ubeyde.
16- O’na inanmayan, heva ve hevesinin peşinde koşan kişi, seni ona hazırlık yapmaktan cay#206

dırmasın. Yoksa sen helak olursun.
17- (Allah:) “Ey Musa! Şu sağ elindeki nedir?” diye sordu.
18- Musa: “O benim asamdır. Ona dayanıyorum, koyunlarımın üzerine onunla yaprak silkeliyorum. Ve onda başka ihtiyaçlarım da vardır” dedi.
19- Allah: “Ey Musa! Onu yere at!” dedi.
20- Musa onu atınca, yürüyen bir yılan oluverdi.
21- Allah: “Onu tut ve korkma! Biz onu ilk haline çevireceğiz.
22- Ve elini koynuna yapıştır, başka bir mucize olarak lekesiz, bembeyaz olarak ortaya çıksın.
23- Ki büyük ayet ve mucizelerimizden sana gösterelim.
24- İşte Firavuna git. Çünkü o azmıştır” dedi.
25- Musa: “Ey Rabbim! Gönlümü aç.
26- İşimi kolaylaştır.
27- Dilimdeki düğümü çöz.
28- (Ki) sözümü anlasınlar.
29- Ailemden bana bir yardımcı ver.
30- Kardeşim Harun’u.
31- Onunla kuvvetimi artır.
32- Onu işime ortak et.
33- Ki Sana çokça tesbih edelim.
34- Ve çokça zikredelim.
35- Şüphesiz Sen bizi görensin.” dedi.
36- Allah: “Senin isteklerin sana verildi.
37- Bir kere daha sana ikram ve ihsan etmiştik:
38- Hani annene, bildirilmesi gereken şeyi bildirdik:
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39- “Önce onu (çocuk olan Musa’yı) sandığa koy. Ardından onu hemen (Nil) denizine at;
deniz onu sahile vurur. Bana da ona da düşman olan biri onu alır” (dedik.) Ve senin üzerine
kendimden bir sevgi bıraktım. Ki sevilesin ve Benim gözetmemde kişiliğin oluşsun.
40- Hani kız kardeşin orda dolaşıp “Onu kendi ailesine katacak birini size haber vereyim mi?”
diyordu. Böylece Biz seni annene geri çevirdik ki göz (yaşları) dinsin ve üzülmesin. Ve sen
bir can aldın, Biz seni meraktan kurtardık. Seni çeşit çeşit imtihanlardan geçirdik. Medyen
ahalisi içinde yıllarca kaldın. Sonra belli bir programla buraya geldin. Ey Musa!
41- Seni özene özene seçtim.
42- Sen ve kardeşin, ayetlerimizle gidin. Mesajlarımı iletmekte bıkkınlık ve gevşeklik
göstermeyin.
43- Firavuna gidin. Çünkü o azmıştır.
44- Ona yumuşak bir söz söyleyin. Belki hatırlar, mesajları kabul eder veya gerçekleri görür,
çekinir.
45- Musa ile Harun. “Ey Rabbimiz! Şüphesiz biz, onun bize haksızlık etmesinden veya
tamamıyla azmasından korkarız” dediler.
46- Allah: “Korkmayın! Çünkü Ben, sizinle beraberim. İşitir ve görürüm.
47- Ona gidin, deyin ki: “Biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle gönder, onlara işkence çektirme. Biz, Rabbinden gelen bir mucize ile sana geldik. Selam ve esenlik,
doğruya tabi olana olsun!...”
48- “Azap, yalanlayıp haktan sırt çevirenin üzerinedir diye, gerçekten bize vahiy geldi” deyin.
49- Firavun: “Ey Musa! Rabbiniz kimdir?” dedi.
50- Musa: “Rabbimiz O zattır ki; her şeye özel bir şekil (ve cihazlar) veren, sonra (karmaşık
yollar içinde) ona doğru yol gösterendir” dedi.
51- Firavun: “İlk çağların hali ne olacak?” dedi.
52- Musa: “Onların hal bilgisi Rabbimin kitabında mevcuttur. Rabbim ne şaşırır ne de unutur.
(Hiç kimseyi kaybettirmez.)
53, 54- O Rabbim ki, yeri sizin için bir beşik kılmıştır. İçinde de sizin için yollar yaratmıştır.
Ve gökten su indirendir” dedi. (Ve Rabbinden şu mesajı ona aktardı:)
“Biz o su ile muhtelif bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak
bunlarda, akıl sahipleri için ibret alınacak ayetler vardır.
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55- Sizi yerden yarattık ve sizi ona iade ediyoruz. Yine bir daha sizi ondan çıkartacağız.”
56- Andolsun! Biz bütün ayetlerimizi (delillerimizi) ona gösterdik. O ise yalanladı ve imtina
etti.
57- “Ey Musa! Sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin?”
58- “Biz senin sihrinin aynısını sana getireceğiz. Orta bir yerde ne senin ne bizim gelmemezlik etmeyeceğimiz bir randevu ver bize!” dedi.
59- Musa: “Randevunuz, bayram günü olsun. Milletin kuşluk vaktinde orda toplatılmaları
şartıyla…” dedi.
60- Firavun bırakıp gitti, bütün hile ve gücünü topladı, sonra geldi.
61- Musa onlara dedi ki: “Yazıklar olsun size! Allah’a yalan yere iftira etmeyin, azap ile her
şeyinizi mahveder. Çünkü şimdiye kadar iftira edenler kaybetmiştir.”
62- Aralarında durumlarını tartıştılar. Ve gizlice fısıldaştılar.
63- Dediler ki: “Bunlar ancak iki sihirbazdır. Büyüleri ile sizi yurdunuzdan çıkarıp herkesçe
örnek alınan düzeninizi kaldırmak istiyorlar.”
64- “Artık bütün hile ve gücünüzü toplayın. Sonra sıra sıra gelin. Çünkü bugün kim üstün ise,
o kurtulmuş demektir.”
65- “Ey Musa! Ya sen atarsın veya ilk önce atan biz oluruz” dediler.
66- Musa: “Hayır, siz atın!” dedi. Birden yaptıkları sihirden dolayı halatları ve sırıkları sanki
yürüyorlarmış gibi ona hayal ettiriliyor gibi gördü.
67- Ardından Musa içinde bir korku hissetti.
68- Biz: “Sakın korkma! Çünkü sen, en üstün olacaksın..”
69- “Sağ elindekini at! O, onların yaptıkları sanatı yutacaktır. Onların yaptıkları, sihirbazın
tuzağından başka bir şey değildir. Ve sihirbaz nerede olursa olsun, iflah etmez” dedik.
70- Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. “Harun ve Musa’nın Rabbine
inandık” dediler.
71- Firavun: “Ben size izin vermeden ona inandınız. Demek o, size sihri öğreten
büyüğünüzdür. Ben ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim. Ve sizi hurma dallarına
asacağım. Ve hangimizin azabının daha sert olduğunu ve hangimizin ebedî kalacağını bileceksiniz.” dedi.
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72- Onlar: “Seni, bize gelen açık delillere ve bizi şekillendirip yaratan Rabbimize tercih etmeyeceğiz. Sen yapacağını yap. Sen ancak dünya hayatını bitirebilirsin.
73- Şüphesiz biz Rabbimize inandık ki; yanlışlarımızı ve bize zorla yaptırdığın büyüyü
bağışlasın. Allah daha yararlıdır ve asıl ebedî olan O’dur.” dediler.
74- Şüphesiz kim suçlu olarak Rabbinin huzuruna gelirse, kesinlikle onun için Cehennem
vardır. Orada ne tam ölecektir ne de tam dirilecektir.
75- Ve kim de iyi işler yapmış bir mümin olarak Rabbinin huzuruna gelirse, işte onlar için de
çok yüce dereceler vardır.
76- Onlar için içlerinde ebedî kalacakları, aralarında nehirler akan ikamet Cennetleri vardır.
Günahlardan arınanların mükâfatı işte budur.
77- Biz Musa’ya kesinlikle vahyettik ki: “Geceleyin kullarım (olan İsrailoğullarını) götür.
Onlar için denizde kuru bir yol aç. Ne onların size yetişmesinden korkacaksın ne de denizde
boğulmaktan ürkeceksin.”
78- Firavun da askerleriyle beraber onları takip etmeye koyuldu. Harika bir şekilde deniz onları örtüverdi.
79- Firavun milletini saptırdı. Çıkış yolu da bulamadı.
80- Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur dağının sağında sizinle randevulaştık.
Üzerinize bıldırcın ve kudret helvasını indirdik.
81- Artık size verdiğim rızıkların güzellerinden yiyin. Onda azgınlık etmeyin, üzerinize Benim gazabım düşer. Gazabım kimin üzerine düşerse, o kesinlikle uçuruma yuvarlanmıştır.
82- Ve kesinlikle Ben, dönüş yaparak iman edip salih ameller yaptıktan sonra, doğru yolda
gitmeye devam eden kişi için çok bağışlayanım.
83- (Allah:) “Ey Musa! Milletini bırakıp buraya gelmen için ne acelen vardı?” (dedi.)
84- Musa: “Onlar benim izimdedirler. Ey Rabbim, acilen geldim ki (bizden) razı olasın” dedi.
85- Allah: “Senden hemen sonra, onları fitneye (denemeye) attık. Samiri onları saptırdı.”
86- Bunun üzerine Musa, kızgın ve üzüntülü olarak kavmine döndü: “Ey kavmim! Rabbiniz
size güzel şeyler vaadetmedi mi? Araya uzun bir zaman mı girdi, yoksa Rabbinizden bir gazabın başınıza düşmesini mi istediniz. Ki bana verdiğiniz sözde durmadınız” dedi.
87- Onlar: “Kendi imkân ve gücümüzle sana verdiğimiz sözden caymadık. Fakat Mısırlılar’ın
mücevheratından bir kısım ağırlıkları beraberimizde taşıdık, onları (ateşe) attık” dediler.
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Samiri onlara öylece telkinde bulunmuştu.
88- O mücevherattan, böğüren cesetli bir buzağıyı onlar için ortaya çıkardı. Onlar: “İşte sizin
de Musa’nın da ilahı budur. Fakat Musa unutmuştur” dediler.
89- Görmüyorlar mı? Buzağı onlarla konuşamıyor. Onlara ne zarar ne de fayda vermeye gücü
yoktur.
90- Hâlbuki daha önce Harun onlara: “Ey kavmim! Siz bununla ancak imtihan edildiniz. Asıl
sahip ve mabudunuz, her şeyin rızkını veren Allah’tır. Artık bana uyun ve emrime itaat edin”
dedi.
91- İsrailoğulları: “Musa bize dönünceye kadar, biz bunun başından ayrılmayacağız” dediler.
92, 93- (Musa gelince) dedi ki: Ey Harun! Bunların saptığını görünce, benim izimde gelmekten seni alıkoyan neydi? Yoksa sen de mi emrime karşı geldin?
94- Harun: Ey anamın oğlu! Ne sakalımı tut ne de başımı. Ben senin, “İsrailoğullarının arasını
ayırdın, bana verdiğin söze sahip çıkmadın” demenden ürktüm” dedi.
95- (Musa Samiri’ye yönelerek:) Ey Samiri! Nedir bu yaptığın? dedi.
96- Samiri: Onların bilmediğini ben bildim. Elçinin eserinden (kitabından) bir tutam bilgi
aldım (o mücevheratın içine) atarak kullandım. İşte nefsim, bana böyle yapmamı hoş gösterdi,
dedi.
97- Musa: “Defol! Artık hayatın boyunca, sen “Bana dokunmayın,” diyeceksin. Ve senin için,
onu geçemeyeceğin bir gün vardır. Ve başında beklediğin bu ilahına da bak! Andolsun, biz
onu yakacağız, sonra onu denize savuracağız” dedi.
98- Mabudunuz yalnızca O Allah’tır ki, O’ndan başka ibadet edilecek hiçbir mabud yoktur. O
her şeyi ilmiyle kuşatmıştır.
99- İşte böylece, kesinlikle geçmiş olanların haberlerinden sana anlatıyoruz. Ayrıca kendimizden sana bir zikir (bilgi, mesaj, ibret ve anı) indirdik.
100- Kim ondan yüz çevirirse, o kıyamet günü büyük bir vebal ve ağırlık taşıyacaktır.
101- O yükün içinde ebediyyen kalacaklardır. İşte onlar için, kıyamet günü ne kötü bir yük
vardır.
102- O gün Sur’a üfürülür. Ve suçluları, gözleri körlükten masmavi olmuş olarak hasrederiz.
103- Kendi aralarında sessiz sessiz konuşurlar: On günden fazla kalmadınız” diye.
104- Biz onların ne kadar kaldıklarını çok iyi biliriz. Çünkü o gün, onların en iyi yoldaşları
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da: “Siz ancak bir gün kaldınız” derler.
105- Ve sana dağları soracak olurlarsa(*) de ki: “Rabbim onları kökünden kaydırır.
(*) Nesefi.
106- Onların yerlerini dümdüz, kaygan bırakacaktır.
107- Onların yerinde ne bir çukur ne de bir tepecik bulamazsın.
108- O gün mahşere çağırana uyarlar. Ona karşı yan çizmezler. Bütün sesler, Rahman olan
Allah için kısılmış durumdadır. O gün yere basmalarının sesinden başka bir şey işitmezsin.
109- Her şeyin rızkını veren Allah’ın izin verdiğinden ve konuşmasına razı olduklarından
başkasının şefaati asla fayda vermez.
110- Allah, onların geleceklerini ve geçmişlerini bildiği halde, onlar bilgileriyle O’nu
kuşatamıyorlar. (Ne O’nun zatını kavrayabiliyor ne de O’nun bilgisini kuşatabiliyorlar.)
111- (O gün) başlar Hayy ve Kayyum olan Allah’a eğilmiş olacak ve zulüm yüklenip (oraya
gelen) de hayal kırıklığına uğramış olacak.
112- Kim de inanmış olarak iyi işler yaparsa, o ne zulümden korkar ne de hakkının çiğnenmesinden.
113- İşte Biz, o mesajı Arapça bir Kur’an olarak indirdik. Onlara azap verileceğini tekrar
tekrar çeşitli ifadelerle haber verdik ki, sakınsınlar ve onlara bir bilgi, bir mesaj versin.
114- Gerçekten her şeyin sahip ve hükümdarı olan Allah, (seni sahipsiz bırakacağından veya o
zalimleri öylece salıvereceğinden) çok yücedir. Onun sana vahyedilmesi bitmeden, Kur’an
için acele etme ve “Ey Rabbim, ilmimi arttır” de.
115- Şüphesiz Biz, daha önce Âdem’e de tavsiye de bulunduk. Fakat Âdem unuttu. Biz onda
bir kararlılık görmedik.
116- Hatırla ki meleklere: “Âdem’e secde edin” dedik. İblis hariç, hepsi secde ettiler. O imtina
etti.
117- Biz dedik ki: “Ey Âdem! Bu, sana ve eşine düşmandır. Sizi Cennetten çıkarmasın. Böyle
bir durumda mutsuz olursunuz.
118- Orada (Cennette) senin için ne açlık ne çıplaklık vardır.
119- Ne susarsın ne de güneşin sıcağını hissedersin.
120- Şeytan onlara vesvese verdi. (Onlara, zıtlar dünyasına adım attırdı.) Dedi ki: “Ebediyyet
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ağacını ve yıpranmayan bir iktidarı size göstereyim mi?”
121- Bunun üzerine o ağaçtan (cinsellik ve nesil ağacından) yediler. Ayıp yerleri onlara
göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerine yapıştırmaya başladılar. Âdem Rabbine isyan
etti de yanlış bir işe düştü.
122- Sonra onun Rabbi olan Allah, onu toparladı. Onun tövbesini (doğruya yönelişini) kabul
etti de Âdem doğru yola girdi.
123- Rabbi onlara dedi ki: “Hepiniz birbirinize düşman olarak Cennetten inin! İşte eğer, benden size bir hidayet gelip de, kim Benim hidayetime (gösterdiğim doğru yola) uyarsa, o ne
sapar ne de mutsuz olur.
124- Kim de mesajımdan yüz çevirirse, ona (dünyada) dar bir geçim vardır. Kıyamet günü de,
Biz onu kör olarak haşrederiz.
125- “Ey Rabbim! Neden beni kör olarak haşrettin. Ben (dünyada) görüyor idim” der.
126- Allah: “İşte böyle! Ayetlerimiz sana geldi, sen onları terk ettin. İşte bugün,
terkedilirsin” der.

sen de

127- İşte Rabbinin ayetlerine inanmayıp hayatını boş yere harcayanları böylece (darlıkla)
cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı ise daha sert ve daha devamlıdır.
128- Onlara görünmedi mi? Meskenlerinde gezindikleri nice nesilleri, onlardan önce helak
ettik. Şüphesiz bunlarda, akıl sahipleri için büyük delil ve ayetler vardır.
129- Eğer Rabbinden bir mühlet verme sözü çıkmış olmasaydı ve vakti belirlenmiş (kıyamet
hadiseleri) olmasaydı, azap onlar için gerekli olacaktı.
130- Artık sen, onların dediklerine karşı sabret. Güneş doğmadan ve batmadan evvel, Rabbinin mükemmelliğini, kusursuzluğunu bildir. (Hamd ve tesbih et.) Gecenin bazı anlarında ve
gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et ki (ebedî mutluluğu hissedip) razı olasın.
131- Sakın, kendilerini denemek için, onlardan bazı çevreleri dünya hayatının çiçeğiyle faydalandırdığımıza gözünü dikme. Çünkü Rabbinin verdiği rızık daha yararlı ve daha süreklidir.
132- Ve ailene namazı ve dua etmeyi emret. Ve namaza devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni rızıklandıran Biz’iz. İyi sonuç takvanındır. (Kim kendini korursa, o muvaffak
olmuş demektir.)
133- “Neden, Rabbin bize bir mucize getirmiyor?” dediler. Evvelkilerin suhuflarındakinin
apaçık delili onlara gelmiş değil mi? (Kur’an onlara yeterli değil mi?)
134- Eğer bu Kur’andan önce onları helak etmiş olsaydık, diyeceklerdi ki: “Ey Rabbimiz!
Bize bir elçi gönderseydin de ezilmeden, alçalmadan, senin ayetlerine tabi olsaydık.”
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135- De ki: “Herkes bekliyor, siz de bekleyin bakalım. İlerde kimin dümdüz bir yolda
olduğunu, kimin doğru bir hedefe gittiğini bileceksiniz.”

21- Enbiya Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 112 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- İnsanların hesaba çekilecekleri (gün,) onlara yaklaştı. Hâlbuki onlar gaflet içinde (haktan)
yüz çeviriyorlar.
2, 3- Rableri olan Allah’tan onlara ne zaman yeni bir mesaj gelse onlar mutlaka oynayarak,
gönüllerini eğlendirerek o mesajı dinlerler. (Ciddi olarak dinlemezler.) O zalimler, gizlice
aldıkları kararlarını açıkladılar(*): “Bu (Muhammed,) ancak sizin gibi bir insandır, göz göre
göre büyüye mi katılacaksınız.”
(*) Böyle yayalım dediler. Ebu Ubeyde, Mecaz’ül-Kur’an.
4- (O da) dedi ki: “Rabbim gökteki ve yerdeki her sözü bilir. O, her şeyi işiten ve her şeyi
bilendir. (Onların sözünü işiten, gönüllerindekini bilendir.)
5- Hayır, hayır! (Onlar içlerinden “sihirdir” demiyorlar.) Belki, “karışık rüyalardır” veya “uydurmuştur” veya “bir şairdir. O da evvelkilerin (mucizelerle) gönderildiği gibi bize bir mucize
getirsin” dediler.
6- Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir şehir mucizelere inanmadı da bunlar mı inanacak?
7- Senden önce de, yalnızca kendilerine vahyettiğimiz bazı adamları peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, zikir ve ilim ehlinden sorun.
8- Onları yemek yemeyen cesetler de kılmadık. Onlar ebedî de kalmadılar.
9- Sonra onlara verdiğimiz sözü doğru çıkardık. Onları ve istediklerimizi kurtardık. Ve hayatlarını boş yere harcayanları da helak ettik.
10- Şüphesiz size, (hayatınız için gerekli bütün) bilgi ve uyarılar içinde olan bir kitap indirdik.
Neden düşünmüyorsunuz?
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11- Zulmeden nice şehirleri perişan ettik. Ve onlardan sonra başka toplumlar inşa ettik.
12- O helak olanlar, Bizim şiddetli azabımızın geldiğini hissettiklerinde, hemen ondan kaçıp
koşmaya başladılar.
13- (Biz:) “Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve evlerinize dönün. Çünkü sorguya çekileceksiniz” (dedik.)
14- Onlar: “Yazıklar olsun bize! Biz zalimlerden olduk” dediler.
15- Onlar böylece yalvarmaya devam ettiler. Nihayet onları biçtik, yakıp kül ettik.
16- Biz, göğü, yeri ve aralarındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
17- Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, kendimizden edinirdik. Fakat Biz, böyle bir şey yapan değiliz.
18- Hayır! Biz hakkı batıla saldırtırız, hak batılı ezer; bakarsın batıl yok olup gitmiştir. (Allah
hakkında) yaptığınız nitelemelerden dolayı size yazıklar olsun!
19- (Çünkü) göklerdeki ve yerdeki herkes O’nundur. O’nun katında olanlar, O’na ibadet etmekten büyüklenmezler ve bıkkınlık da göstermezler.
20- Hiç ara vermeden gece-gündüz O’nu tesbih ederler.
21- Yoksa o kâfirler, yerden birtakım putlar edindiler de, (ölüleri) onlar mı diriltecek?
22- Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, gökler ve yer(in nizamı) bozulacaktı. Bütün Arş (ve kâinatın) sahibi olan Allah, onların nitelemelerinden çok yüce ve
münezzehtir.
23- O, yaptıklarından sorumlu tutulmaz. Fakat onlar sorguya çekilirler.
24- Yoksa Allah’ın bir altında(*) ilahlar mı edindiler? De ki: “Açık delilinizi getirin. Bu
tevhid (birleme) akidesi, benim de benden öncekilerin de zikir ve mesajıdır. Fakat onların
çoğu hakkı bilmiyorlar ve ondan yüz çeviriyorlar.
(*) Ondan bir alt derecede..
25- Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki, Ona: “Benden başka ilah yoktur. Yalnızca
Bana ibadet edin” diye vahyetmiş olmayalım.
26, 27- Bütün canlıların rızkını veren, kendisi rızka muhtaç olmayan Allah için “evlat edindi”
dediler. Hayır, evlat dedikleri o melekler, ikrama mazhar kullardır. Sözde O’nun önüne
geçmezler ve yalnızca O’nun emriyle amel ederler.
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28- Allah onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Allah’ın razı olduğundan başkasına şefaat
yetkileri yoktur. Allah’ın verdiği dehşet ve haşyetten titriyorlar.
29- Onlardan kim Allah’ın bir altında “ben de bir ilahım” derse, işte ona Cehennem cezasını
veririz. Biz zalimleri böyle cezalandırırız.
30- O kâfirler görmediler mi? Gökler ve yer kupkuru idi. Biz, onları(n birini yağmur ile
diğerini bitkilerle) açtık(*): (Yani) her nevi canlıyı sudan yarattık. Artık inanmayacaklar
mıdır?
(*) Ebu Ubeyde, Mecaz’ül Kur’an, Nesefi.
31- Yer onları sarsmasın diye demirlenmiş gemiler gibi dağlar yarattık. Ve onlar arasında çok
geniş yollar açtık. Ki doğruca, gitmek istedikleri yere varsınlar.
32- Ve semayı (atmosferi) korunmuş bir dam yaptık. Fakat onlar, ondaki ayet ve delillerden
yüz çevirmiş durumdadırlar.
33- Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Onların her birisi ayrı bir yörüngede
yüzüyor.
34- Senden önce hiçbir insana (dünyada) ebedîlik vermedik. Sen öldün de onlar ebedî mi
kaldılar?
35- Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi kötülük ve iyilik ile deneyerek ne olduğunuzu ortaya
çıkartırız. Ve en son Bize döneceksiniz. [Yani, imtihan salonu kapanacak, Allah’ın egemenliğinin net bir şekilde görüleceği ahiret âlemine döndürüleceksiniz.]
36- O kâfirler seni gördükleri zaman, “ilahlarınıza laf atan bu mudur?” diye seni ancak alaya
alıyorlar. Hâlbuki onlar, her şeyin rızkını veren Allah’ın mesajını inkâr ediyorlar.
37- Sanki insan acelecilikten yaratılmıştır. Ben, (azap) ayetlerimi size göstereceğim. Sakın
Benden acilen gelmelerini istemeyin. (Acilen gelirse, siz zararlı çıkarsınız.)
38- “Eğer doğru iseniz, bu vaadettiğiniz kıyamet ne zaman olacaktır?” diyorlar.
39- Keşke o kâfirler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi alamadıkları ve kendilerine de yardım
edilmediği anı bir bilselerdi!
40- Hayır! O kıyamet onlara ansızın gelecektir. Onları şaşkına uğratacak. Ne onu geri çevirebileceklerdir ne de kendilerine mühlet tanınacaktır.
41- Şüphesiz senden önceki Allah’ın elçileriyle de alay edildi. Alaya aldıkları (o azap,) o elçileri hafife alanları kuşatmış oldu.
42- De ki: “Gece ve gündüzde sizi Rahman olan Allah’(ın azabın)dan kim koruyabilir? Hayır!
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Onlar ancak, sahipleri olan Allah’ın azabından yüz çevirmiş durumdadırlar.
43- Yoksa Bize karşı onları koruyacak ilahları mı var? (O ilahlar) kendi kendilerine yardım
edemiyorlar (ki onlara yardım etsinler.) Ve onlar Biz’den iltifat da görmezler.
44- Fakat Biz, onları da babalarını da yaşattık. Öyle ki ömürleri uzadı da ebedî olduklarını
sandılar. Görmüyorlar mı? Biz yere varıp etrafından onu eksiltiyoruz. [Savaşlarla, ölümle,
erozyonla yeri ve insanları azaltıyoruz.] Yoksa onlar, Bize karşı galip mi olacaklar!?
45- De ki: Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar, uyarıldıkları zaman çağrıyı
işitmezler.
46- Eğer Rabbinin azabından bir üfürücük dahi onlara dokunsa, “Yazıklar olsun bize! Biz zalimlerden olduk” diyecekler.
47- Kıyamet günü için Biz, çok adil teraziler koyarız. Kimseye hiçbir haksızlık edilmez.
Hardal tanesi ağırlığı kadar dahi olsa, onu getiririz. Hesap görücü olarak Biz yeteriz.
48- Andolsun! Biz Musa ve Harun’a, kendilerini koruyan muttakiler için mesaj ve ışık olan,
her şeyi açıklayıcı bir kitap verdik.
49- O muttakiler ki gıyaben, Rablerinin büyüklüğüne karşı irkilirler ve kıyametin kopmasından da çekiniyorlar.
50- Bu Kur’an da bereketli, kusursuz, indirdiğimiz bir mesajdır. Artık onu nasıl inkâr edersiniz?
51- Andolsun! Biz önceden İbrahim’e, doğru yolu bulma kararlılığını verdik. Biz onun (ehil
olduğunu) biliyorduk.
52- Hani, babasına ve toplumuna: “Başlarında durduğunuz bu heykeller nedir?” dedi.
53- Onlar: “Biz babalarımızın bunlara devamlı taptıklarını gördük” dediler.
54- İbrahim: “Andolsun! Siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz” dedi.
55- Onlar: “Bize, doğru, gerçek bir mesaj mı getirdin? Yoksa bizimle oynuyor musun?” dediler.
56- İbrahim: “Hayır! (Ben sizinle oynamıyorum.) Rabbiniz, sahibiniz, gökleri ve yeri yaratan,
onların Rabbi olan Allah’tır. Ben de bu konuda şahitlerdenim.
57- Ve Allah’a andolsun! Siz onları (mabette) bırakıp döndüğünüzde, ben onlara bir tuzak kuracağım.” dedi.
58- Gitti, hepsini parça parça etti. Fakat onların büyüğünü bıraktı ki, ona dönsünler.
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59- “Kim bunu ilahlarımıza yapmış? Bunu yapan şüphesiz zalimlerdendir” dediler.
60- “Onları diline dolayan, İbrahim denilen bir genç işittik” dediler.
61- “İnsanların gözü önünde onu getirin ki, ona şahit olup ibret alsınlar” dediler.
62- (Onu getirip:) “Ey İbrahim! İlahlarımıza bunu sen mi yaptın?” dediler.
63- İbrahim: “Belki, o yapmıştır. Bu büyükleri… Eğer konuşuyorlarsa, onlara sorun!” dedi.
64- Onlar kendilerine dönüp: “Şüphesiz siz, zulmettiniz”(*) dediler.
(*) İbrahim’e ve kendinize..
65- Sonra eski kafalarına geri döndüler. İbrahim’e: “Sen bunların hiç konuşmadıklarını iyi
bilirsin” dediler.
66- İbrahim: “Allah dışında, size ne bir fayda ne bir zarar vermeyen şeylere mi tapıyorsunuz?
67- Ben, sizden de Allah dışında ibadet ettiklerinizden de bıktım! Neden düşünmüyorsunuz?”
dedi.
68- Onlar: “Onu yakın ve ilahlarınıza yardım edin, eğer (bir şey) yapacaksanız…” dediler.
(Onlar, onu ateşe atınca;)
69- Biz: “Ey ateş, İbrahim’e serin ve selametli ol!” dedik.
70- Onlar ona kötülük etmek istediler. Biz onları daha zararlı çıkardık.
71- Onu ve Lut’u, insanlar için mübarek kıldığımız memlekete doğru kurtardık.
72- İshak ve Yakub’u da fazladan ona bağışladık. Ve hepsini de iyilerden kıldık.
73- Onları emrimizle yol gösteren önderler kıldık. Onlara iyilikler yapmanın, namaz kılmanın,
zekât vermenin yapılışını vahyettik. Onlar daima, Bizim namımıza hareket ettiler. (Bize kulluk ettiler.)
74- Lut’a hüküm ve ilim verdik. Pislikler yapan o şehirden onu kurtardık. Çünkü onlar
yasaları çiğneyen, kötülükler yapan bir toplum idiler.
75- Onu rahmetimizin himayesine aldık. Şüphesiz o iyilerdendir.
76- Nuh’u da an: “O Biz’e yalvardığında, onun duasını kabul ettik. Onu ve ehlini büyük bir
sıkıntıdan kurtardık.
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77- Ayetlerimizi yalanlayan o topluma karşı, ona yardım ettik. Çünkü onlar kötü bir toplum
idiler. Biz de hepsini boğduk.
78- Davud ve Süleyman’ı da an: Milletin koyunları tarlaya daldı diye, onun hakkında hükmettikleri zamanı (düşün.) Biz onların hükmüne şahit olduk.
79- Böylece hüküm etmeyi Süleyman’a öğrettik. Her birisine de hüküm ve ilim verdik.
Dağları ve kuşları, Davud ile beraber tesbih eder bir halde musahhar kıldık. Bütün bunları yapan Biz olduk.
80- Davud’a sizin için zirh yapma sanatını da öğrettik. Ki sizi savaşlarda korusun. Artık
şükretmeyecek misiniz?
81- Süleyman’a da, kasırga gibi esen rüzgârı, mübarek kıldığımız topraklara onun emriyle
akıp gidecek şekilde musahhar kıldık. Biz her şeyi çok iyi biliriz.
82- Şeytanlardan da onun için denize dalan ve ondan başka iş de yapanları onun emrine
verdik. O şeytanları (onun için) gözetim altında tutan Bizdik.
83- Eyyub’u da an: “Ey Rabbim! Zarar bana dokundu. Sen de Erhamürrahiminsin” demişti.
84- Biz de, kendimizden bir rahmet ve abitler için bir hatıra olarak, onun duasını kabul ettik,
ondaki hastalığı giderdik, ailesini ve bir o kadar daha onlarla beraber ona verdik.
85- İsmail, İdris ve Zül-Kifl’i de hatırla. Onların hepsi sabredenler idi. [Onun için bu kâfirlerin dedikodularına karşı sen de sabret.]
86- Onların hepsini rahmetimizin himayesine aldık. Şüphesiz onlar, iyilerden idiler.
87- Zünnun’u (Yunus’u) da an: Hani kızarak çıkmış idi. Başına bir mukadderat (bela) getirmeyeceğimizi sanmış idi. (Denize düştü, balık onu yuttu.) O da karanlıklar içinde: “Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Şüphesiz ben zalimlerden oldum” diye
yalvardı.
88- Biz de onun duasını kabul ettik, onu kederden kurtardık. İşte iman ile Bize sığınanları,
böylece kurtarırız.
89- Zekeriyya’yı da an: “Ey Rabbim! Beni yalnız bırakma. En iyi varis Sen’sin!” diye Rabbine yalvardı.
90- Biz de duasını kabul ettik. Ona Yahya’yı bağışladık. Hanımını onun için iyileştirdik.
Gerçekten onlar, hayırlı işlere koşarlardı. Hayırlar umarak, kötülüklerden sakınarak, Bize dua
(ve istiğfar) ederlerdi. Bizim için büyük bir saygı duyuyorlardı.
91- Irzını koruyan(Meryem)ı da an: Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu âlemlere bir
ayet yaptık.
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92- İşte bütün bu peygamberler tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdirler. Ve Rabbiniz de
Benim, yalnızca Bana ibadet edin.
93- Fakat sizler(*) aranızdaki işinizi parça parça ettiniz. (İhtilafa girdiniz.) Hepiniz Bana
döneceksiniz. (Cezanızı çekeceksiniz.)
(*) Nesefi, ayetin lafzını gaip, manasının muhatap olduğunu söylüyor. Bu da, anlaşılmak
şartıyla Arapça da edebî bir sanattır.
94- Kim inanmış olarak iyi işler yaparsa, onun çalışmasına karşı nankörlük edilmeyecektir.
Onun çalıştığının hepsini yazacağız.
95- (Azgınlıklarından dolayı) helak etmek istediğimiz bir şehrin hakka geri dönmesi de yasaktır. (Mümkün değildir. Öylece bozguncular çoğalır.)
96- Nihayet Yecüc ve Mecüc’ün önü açılır. Onlar her tepeden akın ederler.
97- Ve gerçek olan kıyamet kopma va’di yakınlaşmış olur. O koptuğu zaman, o kâfirlerin gözleri dışarı fırlar: “Yazıklar olsun bize! Biz bundan habersizdik. Hayır, biz zalimler idik” (derler.)
98- (Biz de deriz ki:) “Siz ve Allah dışında ibadet ettikleriniz, Cehennemin yakıtısınız. Siz
oraya varacaksınız.
99- Eğer bu taptıklarınız ilah olmuş olsalardı, oraya gitmemiş olacaklardı. Fakat onlar orada
ebedî olarak kalacaklardır.
100- Onlar orada ağlaşıp sızlarlar. Ve onlar orada hiçbir şey işitmezler. (Ki birbirlerine dahi
yardım etsinler.)
101- Kendilerine güzel bir vaat olarak Cenneti söz verdiklerimiz ise, işte onlar o Cehennemden uzak tutulurlar.
102- Onlar o Cehennemin uğultusunu dahi işitmezler. Onlar nefislerinin arzuladığı şeyler
içinde ebedî olarak kalacaklardır.
103- Kıyametin o korkunç halleri onları hüzünlendirmez. Size vaadedilen gün, işte budur!”
diye, melekler onları karşılar.
104- O gün, kitap tomarlarını dürer gibi göğü düreriz. İlk sefer yarattığımız gibi, yeniden
yaratırız. Bu, üzerimize aldığımız bir vaattir. Şüphesiz onu yerine getireceğiz.
[Nitekim kâinatın devrelerinde, dünya dönemlerinde, insanlık tarihinde, her senede, baharda
bu kıyamet sahnelerinin binlercesini görüyoruz. Yaz biter kış gelir, kış biter yaz gelir. İşte bir
örneği:]
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105- Zebur’da zikir(yasa ve bilgi)den sonra, “Yeryüzüne Benim iyi kullarım varis olacaklardır” diye yazdık.
106- İşte bunda, Bize kulluk eden bir toplum için bir mesaj (müjde) vardır.
[Yani, eğer İslam ümmeti de dinine bağlı olursa, yeryüzüne hâkim olacaktır.]
107- Evet, Biz seni (İslam’ı,) ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.
108- De ki: “İlahınız bir tek ilahtır diye bana vahyediliyor. Artık teslim olacak mısınız?”
109- Eğer sırt çevirirlerse de ki: “Hepinize eşit olarak haber verdim. Ben bilmiyorum,
vaadedildiğiniz (kıyamet) yakın mıdır, yoksa uzak mıdır?
110- Şüphesiz Allah, sizin açıkladığınız sözleri de gizlediğinizi de bilir.
111- Ben bilmiyorum, belki azabın gelmeyişi, sizi denemek ve bir süreye kadar yaşatmak
içindir.”
112- [Bu mesaj ve uyarılara rağmen, onlar peygambere kulak vermediler.] O da: “Ey Rabbim!
Sen hak ile hükmünü ver. Ve sizin nitelemenize karşı tek yardım dileyeceğim yer, her şeyin
razık ve sahibi olan Rabbim’dir” dedi.
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22- Hacc Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 78 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Ey insanlar! Rabbinizin azabından sakının. Şüphesiz kıyamet depremi çok büyük bir şeydir.
2- O kıyameti gördüğünüz gün, süt veren her anne bebeğini bırakıp unutur, bütün hamileler
karınlarındakini düşürürler; insanların sarhoş olduklarını görürsün; oysa onlar, asla sarhoş
değiller. Fakat o gün Allah’ın azabı çok şiddetlidir.
3- (Buna rağmen) insanlardan öyleleri var ki; ilmi bir delile dayanmadan Allah hakkında mücadele eder ve şerlerde direten her şeytana uyar.
4- Şeytanın kaderi odur ki; kim onu dost edinirse, işte o, onu sapıtır ve Cehennemin sert
ateşine vardırır.
5- Ey insanlar! Eğer diriliş konusunda töhmet ve şüphe içinde iseniz, işte Biz, sizi topraktan,
sonra meniden, sonra rahme asılan bir zigottan, sonra şekillenmiş ve şekillenmemiş bir et
parçasından yarattık. Nihayet sizi gül gibi açıp gösteriyoruz. (Yani) istediğimiz şeyi belli, bir
zamana kadar rahimlerde yerleştiririz. Sonra sizi çocuk olarak çıkartırız. Sonra siz ergenlik ve
kemale ulaşırsınız. Sizden bazıları (erken) vefat eder. Kimileri de ömrünün en alt basamağına
geri döndürülür. (Yani çocuk gibi olur.) Nihayet, bilgiden sonra hiçbir şey bilmeyecek duruma
gelir. Yeri de kupkuru sönük olarak görürsün. Fakat üzerine suyu indirdiğimiz zaman, titreşir,
kabarır ve her güzel çiftten bitirir.
6- İşte gerçek budur. Çünkü Allah haktır. Ve O, ölüleri diriltir ve O’nun her şeye gücü yeter.
7- Ve şüphesiz kıyamet de gelecektir. Onda hiçbir zan ve şüphe yeri yoktur. Ve muhakkak Allah, kabirdekileri diriltecektir.
8- (Hâlbuki) insanlardan öyleleri var ki, hiçbir ilmî delile dayanmadan hiçbir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah’ın yaptıkları hakkında tartışmaya girişir.
9- Sırf Allah yolundan saptırmak için kibir ve gurur içinde gelir, tartışır. Dünyada ona alçaltıcı
bir azap vardır. Kıyamette de yakıcı bir azabı ona tattıracağız.
10- Ona: “İşte bu, kendi ellerinle yaptıklarının cezasıdır. Ve hiç şüphesiz Allah, kullarına zulmedici değildir” (denilir.)
11- İnsanlardan öyleleri de var ki hep kenardan Allah’a ibadet eder. Eğer ona bir iyilik
dokunursa, onunla mutmain olur. Eğer denenmek için başına bir bela gelirse, yüzüstü geri
döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte, en büyük zarar budur.
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12- Allah’ın dışında, ona ne zarar ne de yarar vermeyen şeyleri çağırır. İşte en derin sapıklık
da budur.
13- Zararı faydasından daha yakın olan kişiyi çağırır. İşte, en kötü dost ve en kötü yardımcı, o
çağırdığı kişidir.
14- Şüphesiz Allah, iman edip iyi işler yapanları, altlarında nehirler akan Cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah, istediğini yapar.
15- Kim, Allah’ın dünya ve ahirette, ona (Peygamber’e ve kendisine) yardım etmeyeceğini
sanırsa, bir araç ile göğe yükselsin. Sonra ilişkisini kessin, baksın; yaptığı çare, onun (Allah’a
ve İslam’a olan) kinini giderebiliyor mu?
16- Biz böylece, bu Kur’anı açık ayetler olarak indirdik. Ve şüphesiz Allah, istediğini doğru
yola iletendir.
17- Şüphesiz Müminler, Yahudiler, Sabiiler, Hıristiyanlar, Mecusiler ve Allah’a eş koşanlar:
İşte kıyamet günü Allah, onların ihtilaf ettikleri konuları açıklığa kavuşturacaktır. Muhakkak
Allah, her şeye şahittir.
18- Görmedin mi? Göklerdeki ve yerdeki bütün melekler, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, bitkiler,
hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah’a secde ediyorlar. Diğer birçoğuna da azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa, artık ona değer verecek kimseyi bulamazsın. Muhakkak Allah
istediğini yapandır. [Onun için Allah, evlat edinmekten, acze düşmekten münezzehtir.]
19- İşte bunlar, (müminler ile diğerleri,) Rableri olan Allah hakkında çekişen iki hasımdırlar.
Rablerini inkâr edenlere, ateşten elbiseler biçilecektir, başları üzerinden çok sıcak su dökülecektir.
20- İç organları ve derileri onunla eritilir.
21- Ve onlar için demirden kamçılar vardır.
22- O ateşten, ondaki bunaltı ve kederden çıkmak istedikleri her seferinde oraya geri iade
edilirler ve “yakıcı ateşin azabını tadın!” (denilir.)
[Kâfirlerin durumu böyleyken, diğer tarafın durumu ise şöyledir:]
23- Şüphesiz, Allah, iman edip de iyi işler yapanları, altlarında nehirler akan Cennetlere koyacaktır; orada altın bilezikler ve inciler ile bezenirler. Elbiseleri de orada ipektir.
24- (Çünkü) onlara sözün güzeli gösterilmiş idi. Ve onlar çok yüce ve mükemmel olan Allah’ın yoluna iletilmişlerdi.
25- Şüphesiz Allah’ın yolundan ve gerek yerli gerek misafir bütün insanlar için eşit kıldığımız
Mescid’ül-Haram’dan (insanları) geri çeviren o kâfirlere (elim bir azabı tattıracağız.) (Çünkü)
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kim orda bir zulüm, bir engelleme yapmak isterse, Biz ona elem verici bir azabı tattırırız.
26- Ve hatırla ki; Biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini bir sığınak ve merkez yaptık. Ona: “Hiçbir
şeyi Bana eş koşma, evimi tavaf edenler, kıyam edenler, rükû ve secde edenler için temiz
tut” (dedik.)
27- Haccı insanlar arasında ilan et. Yaya olarak ve binekler üstünde, her uzak yoldan sana
gelirler.
28- Ki kendileri için faydalı olan şeyleri görsünler. Sayılı günlerde, Allah’ın onlara rızık
olarak verdiği dört ayaklı hayvanların (kesimi) üzerine Allah’ın ismini ansınlar. Artık o hayvanlardan yiyin ve zorda kalan fakirlere yedirin.
29- Sonra kirlerini gidersinler, kendilerine gerekli olan ibadetleri (kurbanları kesmekle) ifa
etsinler. (Allah’ın) en eski evi olan Kâbe’yi tavaf etsinler.
30- İşte bunları tam yapsınlar. Ve kim, Allah’ın yasaklarına tam saygı duyarsa, o saygısı Rabbinin katında onun için daha hayırlıdır. Ve haram edilmesi size okunanlar hariç, bütün hayvanlar size helal edildi. Artık pis olan o putlardan çekinin. Ve (Allah’a) yalan yere iftira etmekten (bir delil olmadan şu helaldir bu haramdır demekten) de çekinin.
31- Allah için tam doğru muvahhid olun. O’na hiçbir şey eş koşmayın. Kim ona eş koşarsa,
sanki gökten yere düşmüş de kuşlar onu kapıyor veya rüzgâr onu çok uzak bir yere sürüklüyor.
32- Bu da böyledir. Ve kim Allah’ın şeairine(*) (sembollerine) saygı duyarsa, muhakkak onlara saygı duymak, kalplerin takva ve bilincindendir.
(*) Kâbe, Arafat, Mina, kurban vs. hepsi İlahî sembollerdir.
33- O şeairlerde sizin için belli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra onları bırakır, Allah’ın
en eski evi olan Kâbe’ye varırsınız.(*)(1)
(*) Hac menasiki ve şeairleri, insanın toplumsal hayatını temsil ediyor. Kâbe de, insanın ruhî
ve manevi hayatını sembolize ediyor. İnsan, toplumsal hayatın fayda ve zararlarından sıyrılıp,
Kâbe ve namaz ile Allah’a yönelir, onda huzur bulur.
(1) Nesefi.
34- Her bir ümmet için kurban ibadetini farz kıldık. Ki Allah’ın onlara verdiği uysal hayvanların üzerine O’nun ismini ansınlar. “İşte (ey ümmetler!) hepinizin ilahı, bir tek ilahtır. Yalnızca O’na teslim olun” (de) ve o alçakgönüllü, samimi insanları müjdele!
35- Onlar ki; Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, başlarına gelene karşı sabırlıdırlar, namazı
doğruca kılarlar ve onlara verdiğimiz rızıktan nafaka verirler.
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36- Kurbanlık hayvanları da sizin için, Allah’a yaklaşma alametleri kıldık. Artık sıralar
halinde onların üzerine Allah’ın ismini anın. Ve yere serildikleri zaman, onlardan hem yiyin
hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen fakirlere yedirin. Biz bunları size böylece musahhar
kıldık ki şükredesiniz.
37- Onların ne eti ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat sizdeki takva O’na ulaşır. Allah bunları size böylece musahhar etmiştir ki Allah’ın size gösterdiği gibi O’na tekbir getiresiniz.
(O’nun büyüklüğünü idrak edesiniz.) Artık sen Allah’ın emirlerini güzelce uygulayanları
müjdele!
38- Muhakkak Allah, iman edenleri savunur ve muhakkak Allah, hiçbir hain ve nankörü
sevmez.
39- Kendilerine zulmedildiği için onlarla savaşılan müminlere savaş izni verildi. Ve şüphesiz
Allah, onlara yardım etmeye kadirdir.
40- Onlar ki, yalnızca “Rabbimiz Allah’tır” dedikleri için, haksız yere memleketlerinden
çıkartıldılar. Evet, eğer Allah’ın, bazı insanları, diğer bazılarıyla savunması olmasaydı, içlerinde çokça Allah’ın ismi zikredilen manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılırdı. Ve
muhakkak Allah, kendisine yardım edene yardım edecektir. Muhakkak Allah çok güçlüdür,
izzet ve şeref sahibidir.
41- Öyle müminler ki, onlara yeryüzünde imkân verdiğimizde namazı doğruca kılarlar, zekâtı
verirler, iyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar. Bütün işlerin (hayırlı) sonucunun Allah’a
ait olduğunu bilirler.
42- Eğer seni yalanlıyorlarsa, işte onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de yalanladı.
43- İbrahim kavmi ile Lut kavmi de.
44- Ve Medyen ehli de yalanladı. Musa da yalanlandı. Ben önce o kâfirlere mühlet verdim,
sonra yakaladım. İşte bak, Benim inkâr edenleri nasıl yakaladığımı gör!
45- Ahalisi zulmederken helak ettiğimiz nice şehirler var ki, duvarları tavanları üzerine çökmüştür. Ve onda nice kuyuları çalışmaz hale getirdik ve sağlam süslü sarayları boş bıraktık.
46- Yeryüzünde gezmiyorlar mı? Ki idrak edecek kalpleri olsun, işitecek kulakları olsun.
Çünkü gözler kör olmaz, fakat gönüllerde(*) olan kalpler kör olur.
(*) Sadr; baş ve gövde demektir. Onun için Sadr’ı gönül ile ifade ettik. Yoksa Sadr’dan kasıt
göğüs demek değildir ki kalpten maksat da kan pompası olan kalp olsun. Demek manevi kalp,
baş ve gövde (sinir sistemi) içinde saklı ruhî bir duyudur. İşte kör olan da budur.
47- Onlar senden, azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Hâlbuki Allah, sözünü değiştirmez. (Ne
zamana söz vermişse, o zaman getirecektir.) Ve Rabbinin katında (ebedî âlemde) bir gün, sizin
saydıklarınızdan bin yıl kadardır.
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48- Zulmettikleri halde kendilerine mühlet verdiğimiz nice şehirler vardı. Sonra onları
yakalayıverdik. Ve her şeyin varışı Bizedir. (Hiçbir şey Biz’den kurtulamaz.)
49- De ki: “Ey insanlar! Ben sizin için açıklayıcı bir uyarıcıyım (ve müjdeleyiciyim:)
50- (Yani) iman edip iyi işler yapanlar için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.
51- Bizden kurtulacaklarını sanarak ayetlerimizi bozmaya koşturanlar ise, işte onlar Cehennem hapishanesinin ehlidirler. (Orada yakalanacaklar.)
52- Senden önce hiçbir elçi ve peygamber göndermedik. İlla ki bir şey arzuladığında şeytan
onun arzusu içine bir şey katmış olmasın. Fakat Allah, şeytanın kattıklarını kaldırır, sonra (o
peygamber ve elçinin diliyle söylediği) ayetlerini sağlamlaştırır. Çünkü Allah, sonsuz ilim ve
hikmet sahibidir.(*)
(*) İnsanın beşeri düşünceleri, belli bir diyalektik sonucu oluştukları için, iyi tarafları yanında kötü ve şeytanî unsurları oluyor. Fakat Allah, peygamberlerin yanlışlarını ayıklatır ki
vahyin mesajlarına bulaşmasınlar. Onun için peygamberlerin İlahî itiraza maruz olmayan
bütün hal ve hareketleri bir yönden Allah’ın makbulü olduğu anlaşılır. Ve Allah tarafından
görevlendirme işi olmayan hiçbir beşeri düşünce, yanlış ve hatadan hali değildir.
53- (Allah, şeytana bu fırsatı verir ki) şeytanın o arzulara kattığını, kalplerinde hastalık olanlar
veya kalpleri katı olanlara bir imtihan ve deneme yapsın. Çünkü o zalimler çok derin bir
ayrılış içindedirler.
54- Ve ilim verilenler, bu Kur’anın hak olduğunu ve Rabbinin katından geldiğini bilsinler, ona
inansınlar, kalpleri ona saygı duysun. Çünkü Allah, iman edenleri dosdoğru bir yola iletir.
55- O kâfirler, bu Kur’ana karşı şüphe etmekten ayrılmayacaklar. Nihayet kıyamet onlara birden gelir veya sonucu onlar için akim olan bir günün azabı onlara gelecektir.(*)
(*) Nitekim sonuç itibariyle o kâfirler için çok zararlı olan Bedir günü geldi; onlara azap ve
helaket oldu.
56- O gün hâkimiyet (açıkça) Allah’ındır. Allah onlar arasında hükmünü verecektir. Artık
iman edip iyi işler yapanlar, nimet Cennetleri içinde olacaklar.
57- Kâfir olup da ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar için zillet verici bir azap vardır.
58- Allah yolunda hicret edip de öldürülenler veya ölenlere gelince, Allah onları çok güzel bir
şekilde rızıklandıracaktır. Muhakkak Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
59- Muhakkak Allah, onları razı olacakları bir makama koyacaktır. Ve şüphesiz Allah, her şeyi
çok iyi bilendir ve şefkatle muamele edendir.
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60- İşte bu böylece gerçekleşecektir. Ve kim de kendisine yapılan haksızlığın dengiyle karşılık
verirse, (aşırı gitmekten kendini alabilirse,) sonra kendisine saldırılırsa, muhakkak Allah ona
yardım edecektir. (Onun aşırı gitmesine lüzum yoktur.) Çünkü Allah affedendir, bağışlayandır.
61- Evet, bu böyledir. Çünkü Allah, geceyi gündüze, gündüzü geceye sokandır. (Kudreti, gücü
sonsuzdur.) Ve şüphesiz Allah, işiten ve görendir. (O’nun size yardım etmeye gücü yeter. Ve
yakarışlarınızı işitir, ihtiyaçlarınızı görür.)
62- Bu da böyledir. Çünkü hak olan, yalnızca Allah’tır. Ve Allah’tan başka çağırdıkları şeyler
de batıldır. Yüce ve büyük olan yalnızca Allah’tır.
63- Görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi. Yeryüzü onunla yemyeşil oluyor. Muhakkak
Allah, Latiftir, Habirdir. (Letafetiyle her şeye nüfuz eder, görür, haberdar olur, O’nun icraatı
gözle görülmez.)
64- Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. Böyle olan O Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir.
Bütün nimetler, övgü ve hamdler O’nundur.
65- Görmedin mi? Allah, sizin için her şeyi ve O’nun emriyle denizde akıp giden gemileri
musahhar kılmıştır. Göğü de, O’nun izni olmadıkça, yerin üzerinde düşmekten korur.(*)
Muhakkak Allah, insanlara çok şefkat eden ve çok acıyandır.
(*) Göğün, Allah’ın izniyle yerin üzerine düşmesinin iki anlamı olabilir: 1- Gökteki yağmur,
Allah’ın izniyle yerin üzerine düşer. 2- Gök taşları, Allah’ın izniyle atmosfere takılıp yerin üzerine düşmekten alıkonuluyorlar ki, Allah izin verdiği zaman, zemin üzerine nüzul ediyorlar.
66- O’dur sizi dirilten, sonra sizi öldürüp, sonra tekrar dirilten. Muhakkak insan çok
nankördür.
67- Her toplum için, uydukları bir yol tayin etmişiz. Artık onlar, idare konusunda seninle çekişmesinler. Ve sen Rabbine çağır. Muhakkak sen çok doğru bir yol ve mesaj üzeresin.
68- Eğer seninle mücadele ederlerse, de ki: “Allah sizin yaptıklarınızı çok iyi bilendir.
69- Allah, kıyamet günü ihtilaf ettiğiniz konular için aranızda hükmünü verecektir.”
70- Bilmedin mi? Allah gökteki ve yerdeki her şeyi bilir. Bütün bunlar gerçekten, bir kitapta
yazılıdır. Şüphesiz onları yazıp muhafaza etmek, Allah için çok kolaydır.
71- Allah dışında Allah’ın onun hakkında hiçbir delil indirmediği ve onların onun hakkında
hiçbir bilgiye sahip olmadıkları şeye tapıyorlar. İşte böyle zalimler için hiçbir yardımcı olmayacaktır.
72- Ayetlerimiz apaçık olarak onlara okunduğu zaman, o kâfirlerin yüzlerinde iğrençlik
görürsün. Nerede ise, ayetlerimizi onlara okuyanlara saldıracaklar. De ki: “Bu durumunuzdan
daha kötüsünü size haber vereyim mi? İşte ateş! Allah, o ateşi kâfir olanlara vaadetmiştir. Ve
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en kötü varılacak yer orasıdır.
73- Ey insanlar! Bir misal verilmiştir, ona kulak verin. Allah’ın dışında çağırdığınız her şey,
bir sineği dahi asla yaratamayacaklardır. Onların hepsi o iş için toplansalar da… Şayet sinek
onlardan bir şey alıp götürse, o şeyi geri alıp kurtaramazlar. İsteyen de zayıf, istenilen de!
74- Onlar Allah’ı gereği gibi tanımadılar. Muhakkak Allah, sonsuz kuvvet ve izzet sahibidir.
75- Allah, meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Şüphesiz Allah, (her sesi) işiten, (her şeyi)
görendir.
76- O, onların geleceklerini ve geçmişlerini bilir. Bütün işler Allah’a varır.
77- Ey iman edenler! Rükû ve secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayırlar işleyin ki kurtulasınız.
78- Ve Allah yolunda hakkıyla cihad edin. O sizi (bu iş için) seçti. Din konusunda size bir zorluk yaratmadı. Babanız İbrahim’in dinine uyun. Allah daha önce (İbrahim zamanında) ve bu
Kur’anda size Müslüman ismini verdi ki (İbrahim’in dinine uyma konusunda) Peygamber
size örnek ve şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. İşte bu şahitliğe göre; namaz kılın,
zekât verin ve Allah’a sımsıkı sarılın. (O’na hiçbir şey eş koşmayın.) O, sizin sahibinizdir. Ne
güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır O!

23- Mü’minun Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 118 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Şüphesiz, müminler kurtulmuşlardır.
2- Onlar ki, namazlarında sükûn ve huzur içindedirler.
3- Onlar ki, boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirirler.
4- Onlar ki, zekât için çalışırlar.
5- Onlar ki, ırzlarını korurlar.
6- Hanımları ve elleri altındaki cariyelerine karşı müstesna. Şüphesiz onlar bu konuda kınanacak değiller.
7- Kim de bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşanların ta kendileridir.
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8- Ve o müminler ki, emanetlerine ve verdikleri sözlerine riayet ederler.
9- Onlar ki, ibadet ve namazlarını devamlı korurlar.
10- İşte onlar, varislerin ta kendileridir.
11- Onlar ki, Firdevs Cennetine varis olurlar. Onlar orada ebedidirler.
12- Andolsun! Biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık.
13- Sonra onu sağlam bir yere (ana rahmine) yerleşmek üzere bir meni haline getirdik.
14- Sonra o meniyi, alaka (rahme asılan döllenmiş hücre) olarak yarattık. O alakayı bir
çiğnem ete çevirdik. O çiğnem eti de kemiklere dönüştürdük. Ve o kemiklere et giydirdik.
Sonra onu başka bir şekilde yapılandırdık. Demek, en güzel yaratan Allah, bütün kusurlardan
münezzehtir.
15- Şüphesiz, bundan sonra siz ölüyorsunuz. (Yani, yeni bir hayata çekirdek olabilecek şekilde uyarlanıyorsunuz.)
16- Sonra kıyamet günü diriltileceksiniz.
17- Andolsun! Üstünüzde yedi yol(*) yarattık. Ve Biz, yaradılıştan habersiz değiliz.
(*) Yedi gök veya yedi duyu.
18- Ve gökten belli bir miktar ile bir su indirdik. Onu yerde durdurduk. Ve şüphesiz onu gidermeye gücümüz yeter.
19- O su ile sizin için hurma ve üzüm bağlarını inşa ettik. Onlarda, sizin için nice yemişler
vardır. Ve onlardan yiyorsunuz.
20- Ve o su ile Tur-i Sina’da (dağlık bölgelerde) yağ çıkartan ve meyveleri, yiyenler için, azık
olan bir ağaç daha inşa ettik.
21- Ve sizin için, hayvanlarda bir ibret vardır. Size onların karınlarındakini içiriyoruz. Onlarda
sizin için nice faydalar da vardır ve onlardan yiyorsunuz.
22- Onlar üzerinde ve gemiler üzerinde taşınıyorsunuz.
23- Andolsun! Biz Nuh’u, onun kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara: “Ey kavmim!
Yalnızca Allah’a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Artık kendinizi (şirkten) korumayacak mısınız?” dedi.
24- Kavminden ileri gelen o kâfirler dediler ki: “Bu ancak sizin gibi bir insandır, size üstünlük
taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi, (insan değil de) melekler gönderirdi. Biz, eski ata#229

larımızda böyle bir şey işitmedik.”
25- “O ancak, kendisinde delilik olan bir adamdır. Belli bir zamana kadar onu gözetleyin.
(Onun ölümünü bekleyin)”
26- Nuh: “Ey Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et” dedi.
27- Biz de ona: “Kontrolümüzde ve bilgimizle gemiyi yap. Emrimiz gelip, tandır kaynadığında, elinin altındaki her çiftten ikişer tane ve aleyhlerinde azap sözü gerçekleşenler hariç, aileni
de o gemiye koy. Zalim olanlar hakkında Beni muhatap etme (Benden bir şey isteme.) Çünkü
onlar boğulacaklardır” dedik.
28- Sen ve seninle beraber olanlar, gemiye oturduğunuz zaman: “Bizi o zalim toplumdan kurtaran Allah’a hamdolsun!” de.
29- Ve de ki; ey Rabbim! Beni, bereketli güzel bir yere indir. Sen, misafirlere sahip çıkanların
en hayırlısısın.”
30- Şüphesiz bu Nuh konusunda, önemli ibret ve deliller vardır. Ve muhakkak Biz, denemekle
yıpratırız.(*)
(*) Bu cümle, Allah’ın insanları denemekle yıprattığını hatırlatmakla beraber, Allah’ın, ibret
ve deliller ile dolu olan gemiyi yıpratıp çürüttüğüne de işaret eder.
31- Sonra onların ardından, yeni bir çağ inşa ettik.
32- Onlara “Yalnızca Allah’a kulluk edin! O’ndan başka mabudunuz yoktur. Artık kendinizi
(küfür ve müşriklikten) korumayacak mısınız?” diyen ve kendilerinden olan bir elçi gönderdik.
33- Dünya hayatının nimetleri içinde boğulan, ahiret ile karşılaşmayı yalanlayan, kâfir olan
(yüce değerleri inkâr eden) o toplumun ileri gelenleri dediler ki: “Bu elçi, ancak sizin gibi bir
insandır; yediğinizden yer, içtiğinizden içer.”
34- “Eğer kendiniz gibi bir insana uyarsanız, işte o zaman gerçekten zararlı çıkarsınız.”
35- “Öldüğünüz, toprak ve kemikler olduğunuz zaman, sizin kabrin içinden çıkartılacağınızı
mı vaadediyor.”
36- “Heyhat! Bu vaadedildiğiniz çok uzak bir şey!”
37- “Olan, yalnızca dünya hayatımızdır. Bir nesil ölür, yeni bir nesil doğar. Bizim dirilme
imkânımız asla yoktur.”
38- “O ancak, Allah namına yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanmayız.”
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39- O elçi: “Ey Rabbim! Onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!” dedi.
40- Allah: “Onlar, çok kısa bir zaman içinde pişman olacaklardır” dedi.
41- Haklı olarak bir ses ve patlama, onları birden yakalayıverdi. Onları sel süprüntüsüne çevirdik. “Kahrolsun, o zalim toplum!” (dedik.)
42- Sonra, onların ardından da başka çağlar inşa ettik.
43- (Onlardan) hiçbir toplum (kendileri için mukadder olan) sürelerini ne geçebilirler ne de
ondan geri kalabilirler.
44- Sonra Biz, her topluma elçilerimizi bir bir gönderdik. Kendilerine gönderilen peygamberleri onlara geldikçe, onu yalanladılar. Onları birbirine kattık (helak ettik.) Onları efsanelere
çevirdik. Artık kahrolsun, inanmayan o toplumlar!
45, 46- Sonra Musa ve Harun’u ayetlerimizle ve apaçık bir delil ile Firavun ve meclisine
peygamber olarak gönderdik. Onlar, (mesajımıza karşı) büyüklük tasladılar. Onlar (dünyaca)
çok üstün bir toplum idiler.
47- Dediler ki: “Bizim gibi olan iki insana mı inanacağız? Hâlbuki onların kavimleri, bizim
kölelerimizdirler.”
48- Firavun ve kavmi, Musa ve Harun’u yalanladılar, helakete uğrayanlardan oldular.
49- Andolsun! Biz Musa’ya kitabı verdik. Ki (onun kavmi) doğru yolu bulsunlar.
50- Meryemoğlu İsa’yı ve anasını bir mucize kıldık. Onları, kalmaya elverişli, çeşmeli bir tepeye sığındırdık.
51- Ey peygamberler(in ümmetleri)! Güzel şeyleri yiyin, yararlı işler yapın. Şüphesiz Ben,
sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum.
52- Ve bu (anlatılan peygamberler zinciri) tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdir
(toplumunuzdur. Başka toplumunuz, milletiniz yoktur) ve Rabbiniz, sahibiniz Ben’im. Artık,
(benim emirlerim dışına çıkmaktan) sakının!” (dedik.)
53- Fakat aralarındaki birliği, değişik kitaplara dayanarak bozdular. Artık her bir grup, kendi
yanındaki (kitap ve ayrı fikir) ile seviniyordur.
54- Artık, onları o çöküntüleri içinde belli bir zamana kadar bırak.
55, 56- Yoksa onlara verdiğimiz mal ve evlatlar ile, yararlı işlerde onlar için koşturduğumuzu
mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkında değiller.
57- Gerçekten Rablerini büyük tanıyarak O’nun azametinden titreyenler…
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58- Ve onlar ki Rablerinin ayetlerine inanırlar…
59- Ve onlar ki Rablerine hiçbir şey eş koşmazlar…
60- Ve onlar ki Rablerinin huzuruna döneceklerine inandıklarından, verdikleri hayır ve
sadakaları kalpleri korku ile ürpererek verirler…
61- İşte iyiliklerde yarışanlar onlardır. Ve iyilik hedeflerine varanlar da onlardır.
62- Evet, Biz hiçbir insana kapasitesinden fazlasını yüklemeyiz. Yanımızda hak ve hukuku
dile getiren bir kitap vardır. Ve onlara asla zulmedilmeyecektir.
63- Fakat onların kalpleri bu gerçeğe karşı dalgınlık ve gaflet içindedir. Ve onların bu gerçeklerle uğraşmaktan başka uğraştıkları işleri vardır.
64- Nihayet, onların azgınlarını azap içinde yakaladığımızda, onlar hemen çığlık atmaya
başlarlar.
65- (Biz onlara:) “Boşuna bağırıp yalvarmayın. Hiç şüphesiz Biz’den size bir yardım
gelmeyecektir.”
66- “Ayetlerimiz size okunduğunda, siz ökçeleriniz yönünde gerisin geriye gidiyordunuz.
67- O Kur’ana karşı büyüklük taslayarak sabahlara kadar saçmalıyordunuz.”(*)
(*) Ve fahiş değerlendirmelerde bulunuyordunuz.
68- Acaba o sözü (Kur’anı) düşünmediler mi? Yoksa onlara, eski atalarına gelmeyen bir kitap
geldi diye mi (böyle davranıyorlar?)
69- Yoksa kendilerine gelen elçiyi tanımadılar mı? Ki onu tanımamazlıktan geliyorlar. (Bunun
ne olduğunu bilemedik. Şair midir, sihirbaz mıdır, diyorlar.)
70- Yoksa (onun için;) “Onda delilik var!” mı diyorlar? Hayır! O peygamber onlara hak ve
doğruluk ile gelmiştir. Fakat onların çoğu hakka karşı isteksizdirler.
71- Eğer Hak, onların heva ve heveslerine uymuş olsaydı, gökler, yer ve onlardaki kişiler
bozulmuş olacaktı. Hayır! Biz hayatlarının düzeni için lazım olacak bütün bilgileri (zikri) onlara verdik. Onlar ise, o bilgi ve mesajlardan yüz çeviriyorlar.
72- Yoksa sen bu mesajlara karşı onlardan bir vergi mi istiyorsun? (Yani istiyor değilsin.)
Çünkü Rabbinin sana vereceği mükâfat, onlarınkinden çok daha iyidir. O Rabbin, rızık verenlerin en iyisidir.
73- Ve hiç şüphesiz, sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun.
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74- Hâlbuki ahiret hayatına inanmayan o kâfirler, o doğru ve hak yoldan yan çiziyorlar.
75- Eğer biz, onlara acıyıp da onlardaki zararı giderseydik, azgınlıkları içinde bocalamaya
devam edeceklerdi.
76- Andolsun! Biz onları azap ile yakaladık. Fakat onlar, sahipleri olan Allah’a boyun
eğmediler ve hala da (O’na) yalvarmıyorlar.
77- Nihayet onlara şiddetli bir azaba sahip bir bela (kıtlık) kapısını açtık da, o azap içinde
mahrum, kupkuru ve ümitsizce kaldılar.
78- Ey insanlar! Allah’tır size kulaklar, gözler, kalpler yaratan. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!
79- O Allah’tır, sizi yerde eken… Hepiniz (bir daha dirilip) O’na döneceksiniz.
80- O’dur dirilten ve öldüren. Gece ve gündüzün değişikliği, yalnızca O’nun elindedir. Artık
idrak etmeyecek misiniz?
81- Fakat onlar, eskilerin dediği gibi dediler:
82- “Öldüğümüz, toprak ve kemikler olduğumuz zaman mı dirilip çıkacağız?”
83- “Andolsun! Bu, bize de, daha önce babalarımıza da vaadedildi. Bu, eskilerin efsanelerinden başka bir şey değildir” dediler.
84- De ki: “Eğer biliyorsanız (ilmî bir dayanağa dayanıyorsanız,) söyleyin bakalım: Yer ve
içindekiler kimindir?”
85- Onlar (ister istemez,) “Allah’ındır” diyecekler. De ki: “Madem böyledir. Neden düşünmüyorsunuz?
86- “Yedi göğün ve Arş-ı Azam’ın(*) sahibi kimdir?” diye sor.
(*) Kâinat ve idare merkezi..
87- Onlar (ister istemez,) “Allah’tır” diyecekler. De ki: “Madem böyledir. Neden (azaba müstahak olmamak için) kendinizi (israftan, itaatsizlikten) korumuyorsunuz?”
88- De ki: “Eğer biliyorsanız (ilmî bir deliliniz varsa,) söyleyin bakalım; her şeyin iç yüzü
kimin elindedir, koruyup kolladığı halde kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir?”
89- Onlar (ister istemez) “Allah” diyecekler. De ki: “Madem öyledir, nedir bu
büyülendiğiniz? (Gerçeği görmemeniz?)”
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90- Evet, Biz onlara hak ve doğruyu getirdik. Fakat onlar devamlı olarak yalanlıyorlar.
91- Allah asla evlat edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da olmamıştır. Öyle olsaydı,
her ilah yaptığını alıp götürecekti, birbirlerine üstünlük kurmak isteyeceklerdi. Allah, o kâfirlerin tavsiflerinden çok mukaddes ve münezzehtir.
92- O, görünen ve görünmeyen âlemleri bilendir. O, kâfirlerin kendisine eş koşmalarından
çok yücedir.
93- De ki: “Ey Rabbim! Eğer onlara vaadedilen azabı bana gösterecek isen;
94- Ey Rabbim! Beni, o zalim kavim ile beraber kılma.”
95- Ve Şüphesiz onlara vaadettiğimiz azabı sana göstermeye gücümüz yeter.
96- Sen, en güzel bir yol ile kötülüğe karşı koy. Biz onların ne yaptıklarını, ne dediklerini çok
iyi biliyoruz.
97- Ve de ki: “Ey Rabbim! Şeytanların verdikleri sarsıntılardan Sana sığınırım.”
98- Ve ey Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım.”
99- (Onlar böylece azabı beklerler.) Nihayet onlardan birine ölüm geldiğinde; “Ey Rabbim!
Beni geri gönder.
100- Belki, ayrıldığım dünyada yararlı işler yaparım” der. Hayır! (O gelemeyecektir.) Bu, yalnızca söylediği bir sözdür. Ve arkalarında dirilecekleri güne kadar (dünyaya gelmemek için)
bir engel vardır.
101- Sur’a (İsrafil’in borazanına) üfürüldüğü zaman, artık o gün, aralarında aşiretçilik ve
akrabalık olmayacaktır ve birbirlerini de soramayacaklardır.
102- O gün kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar asıl kurtulmuş olanlardır.
103- Kimin de tartıları hafif kalırsa, işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar Cehennemde ebedî olarak kalacaklardır.
104- Ateş, onların yüzlerini savrulup yakar da, onlar o Cehennemde dudakları açık, yanık ve
kavruk olarak kalırlar.
105- (Onlara:) “Ayetlerimiz size geldiğinde onları yalanlayanlar değil miydiniz?” (denilir.)
106- Onlar: “Evet, ey Rabbimiz! Bedbahtlığımız üstün çıktı. Biz yanlış yolda olan bir toplum
olduk.”
107- “Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha o yalanlamalara dönersek, işte o zaman
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gerçekten zalimlerden olmuş oluruz. (O zaman azabı gerçekten hak etmiş oluruz)” derler.
108- Allah da buyurur ki: “Orada alçakça kalıp susun ve Benimle konuşmayın!”
109- Çünkü kullarımdan bir grup: “Ey Rabbimiz! Bizi bağışla, bize acı! Sen, rahmet edenlerin
en hayırlısısın” derlerdi.
110- Siz onları o kadar horladınız ki, onlar size mesajımı almayı unutturdular. Çünkü siz onlara gülüyordunuz. (Onları hafife alıyordunuz.)”
111- “İşte sabrettiklerinden dolayı, bugün onları asıl kazançlılar olarak çıkarmakla mükâfatlandırdım.”
112- Allah onlara: “Yıllar hesabıyla yeryüzünde ne kadar kaldınız?” diye buyurur.
113- Onlar: “Bir veya yarım gün kaldık. Sen bu işi hesap yapanlara sor” derler.
114- Allah: “Gerçekten çok az kaldınız. Keşke daha önce bilmiş olsaydınız!” der.
115- Yoksa siz, Bizim sizi başıboş olarak yarattığımızı ve Bize bir daha dönmeyeceğinizi mi
sandınız?
116- Her şeyin hak ve mutlak sahibi ve hâkimi olan Allah, böyle bir şeyden çok yücedir, ondan başka hiçbir ilah (mabud, yaratan) yoktur. O, çok güzel olan Arşın (kâinatın idare
merkezinin) sahibidir.
117- Artık kim, Allah ile beraber, hakkında hiçbir delili olmayan başka bir ilaha yalvarırsa,
onun hesabı Rabbinin katında (ebedî âlemde) görülecektir. Şüphesiz kâfirler kurtulamayacaklardır.
118- De ki: “Ey Rabbim! Bağışla, merhamet et. Sen, merhamet edenlerin en hayırlısısın.”

24- Nur Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 64 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Bu, indirdiğimiz ve (uygulamasını) farz kıldığımız bir suredir. Öğrenip idrak edesiniz diye
onda apaçık ayetler indirdik.
2- Zina eden kadın ve erkekten her birisinin vücuduna yüz değnek vurun. Eğer Allah’a ve
ahiret gününe inanmış iseniz, şefkatiniz sizi Allah’ın dinini (yasasını) uygulamaktan alıkoymasın. Ve müminlerden bir cemaat, onlara verilen azaba şahit olsun.
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3- Zina eden erkek, ancak zina eden veya müşrike olan bir kadın ile yatar. Zina eden kadın da
ancak zina eden bir erkek veya bir müşrik ile yatar. Böyle bir evlenme, müminler için gerçekten haram edilmiştir.
4- Namuslu kadınlara zina suçunu atıp da sonra dört şahit getiremeyenlerin vücutlarına seksen
değnek vurun. Ve asla onların şahitliğini kabul etmeyin. Onlar fasıkların (yasaları çiğneyenlerin) ta kendileridir.
5- Onlardan bu suçtan sonra tevbe edip ıslah-ı hal edenler müstesna… Çünkü Allah, Gafur ve
Rahimdir. (Bağışlar ve acır.)
6- Kendi hanımlarına zina suçu isnad edip de kendisinden başka dört şahit getiremeyenlerden
birisinin şahitliği, kendisinin doğrulardan olduğuna dair dört defa Allah’a yemin ederek yapacağı şahitliktir.
7- Beşinci şahitliği de “Eğer ben yalancılardan isem, Allah’ın laneti benim üzerime olsun!”
demesidir.
8- Kadının da, dört defa Allah’a yemin ederek kocasının yalancılardan olduğunu söylemesi,
9- Ve beşincisinde “Eğer kocam doğru söylüyorsa, Allah’ın gazabı üzerime olsun!” demesi,
ondan cezayı kaldırır.
10- Eğer Allah’ın size olan iyiliği ve rahmeti olmasaydı ve Allah tevbeleri kabul etmeseydi ve
yasalarını hikmetli yapmış olmasaydı (ne yapardınız?)
11- O iftirayı ortaya atanlar, sizin içinizden bir grupturlar. Siz böyle hadiseleri kendiniz için
kötülük sanmayınız. Aksine o sizin için hayırdır. O iftira edenlerden her biri kazandığı günahın cezasını çekecektir. Onlardan iftiranın en büyüğünü üstlenene ise büyük bir azap vardır.
(*)
(*) O (Abdullah b. Übeyy) hem iftiracı idi hem de münafık.
12- Bu hadiseyi işittiğiniz zaman, mümin erkek ve mümine kadınlar, kendilerinden iyilik
düşünüp de, neden “bu apaçık bir iftiradır” demediler?
13- Böyle bir hadise için, dört şahit getirmeleri gerekli değil miydi? Mademki şahitler getirmediler, işte onlar yalancıların ta kendileridir.
14- Eğer dünya ve ahirette Allah’ın size olan fazl ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu
hadisede, size büyük bir azap dokunacaktı.
15- Çünkü siz, o haberi dilden dile alıyordunuz. Ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığınız
bir meselede, yalnızca yanlış laflar söylüyordunuz. Bunu kolay sanıyordunuz. Hâlbuki o, Allah katında çok büyük idi.
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16- Neden, bu hadiseyi işittiğiniz zaman; “Böyle konuşmak bize yakışmaz. Seni tenzih ederiz.
Bu, apaçık bir iftiradır” demediniz?
17- Eğer inanmış iseniz, Allah size öğüt veriyor ki asla böyle bir şeye dönmeyesiniz.
18- Allah ayetlerini size açıklıyor. Şüphesiz Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.
19- Onlar ki, müminler arasında fahiş şeylerin yayılmasını arzulayıp istiyorlar, dünyada da
ahirette de onlar için elem verici bir azap vardır. Şüphesiz, Allah’ın ilmi, bilgisi sonsuzdur. Siz
ise bilmiyorsunuz. (Kimin ne niyet ile yaygara kopardığını bilmiyorsunuz.)
20- Eğer Allah’ın size olan iyiliği ve rahmeti olmasaydı ve Allah, şefkat ve rahmet sahibi olmasaydı (size büyük bir azap dokunacaktı…)
21- Ey iman edenler! Şeytana ayak uydurmayın. Kim şeytanın izinden giderse, kesinlikle
bilsin ki; şeytan, fahiş ve iğrenç şeyleri emreder. Eğer Allah’ın size olan iyiliği ve rahmeti olmasaydı, sizden hiç kimse asla temiz kalamazdı. Fakat Allah, istediğini temize çıkarıyor.
Muhakkak ki Allah, (her sesi) işiten ve (her şeyi) bilendir.
22- Sizden ikram ve zenginlik sahibi olanlar, akrabalara, düşkünlere, Allah yolunda hicret
edenlere hiçbir şey vermemek için yemin etmesinler, affetsinler, vazgeçsinler. İşte siz, Allah’ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Hâlbuki Allah, çok bağışlayan ve acıyandır.(*)
(*) İftiraların, fahiş ve iğrenç şeylerin toplum içinde yayılmasının sebebi, şeytanlaşmış münafık kişilerdir. Toplum içinde kişiliğini isbat edememiş fakir fukara da, şayia olan şeyleri aktarmayı bir marifet bilip o şeytanlara alet oluyorlar. Onun için ayet-i kerime, böylelerin
bağışlanmasını emrediyor. Böyleler, eğer gerçekten ard niyetli iseler, Allah’ın onları rahmetinden mahrum bırakması, onlara lanet etmesi, azap olarak yeter.
Bu geçen ayetlerde anlatılan iftira hadisesinin asr-ı saadette kimin ile ilgili olduğu ayetlerden
anlaşılmıyor. Şayet bu hadise, peygamberin hanımlarıyla ilgili olsa dahi, yolculukla ilgili
değildir. Çünkü 27. ayette, “kimse, başkasının evine izinsiz girmesin” deniliyor. İftira konusunun evde olmakla ilgili olduğuna işaret ediyor.
23- Hiçbir şeyden haberleri olmayan namuslu, imanlı kadınlara iftira atanlar, dünyada da
ahirette de lanete uğramışlardır. Onlar için ayrıca büyük bir azap vardır.
24- O günde ki; dilleri, elleri ve ayakları, yaptıklarına, onların aleyhine olarak şahitlik edecektir.
25- O gün Allah, onlar için tahakkuk eden cezalarını tam olarak verecektir. Ve onlar, Allah’ın
bütün hak ve hukukun yegâne takipçisi olduğunu bileceklerdir.
26- Pis laflar, ancak pis insanlara yakışır. Pis insanlar da pis laflarla uğraşırlar. Hoş laflar, hoş
ve iyi insanlara yakışır. Hoş insanlar, güzel ve hoş sözlerle uğraşırlar. İşte böyle iyi ve hoş
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olan insanlar, o pislerin laflarından, iftiralarından müberradırlar. Onlar için bağışlanma ve
güzel bir rızık vardır.
27- Ey iman edenler! Evlerinizin dışındaki evlere, kendinizi tanıtmadan, içindeki insanlara
selam vermeden girmeyin. Bu, sizin için daha hayırlıdır. Artık düşünüp anlayın!
28- Eğer o evde kimse bulamazsanız, size izin verilmeden girmeyin. Eğer size “dönün!” denilirse, dönün. Bu, sizin için daha temiz bir durumdur. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı çok iyi
bilendir.
29- Oturulmayan, fakat onlarda sizin için fayda ola evlere girmenizde size bir günah yoktur.
Allah, sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de çok iyi bilir.
30- Mü’min, inanmış erkeklere de ki: Bazı bakışlarını kıssınlar, ırzlarını korusunlar. Bu, onlar
için daha temizdir. Hiç şüphesiz Allah, onların yaptıkları sanatlarından çok iyi haberdardır.(*)
(*) Ayette geçen “Yesneun” kelimesi, sanayi yoluyla teşhirciliğin, cinsel basın ve yayının artacağına işaret ediyor.
31- İnanmış kadınlara da de ki: Bazı bakışlarını kıssınlar, ırzlarını korusunlar, görünmesi
gereken hariç, diğer süslerini göstermesinler, başörtülerini (elbiselerinin) yırtmaçları üzerine
sarkıtsınlar. Süslerini, ancak kocalarına veya babalarına veya kocalarının babalarına veya
oğullarına veya kocalarından olan (üvey) oğullarına veya kardeşlerine veya kardeşlerinin
oğullarına veya kızkardeşlerinin oğullarına veya kendilerinden olan (mümin) kadınlara(*)
veya cariye ve kölelerine veya kadınlara ihtiyaç duymayan, evlerde dolaşan erkek (fakir ve
ihtiyarlara) veya kadınların mahrem yerlerinin farkına varmayan çocuklara gösterebilirler,
başkasına sakın göstermesinler..
Gizli olan süslerini bildirmek için, ayaklarını hızla yere vurmasınlar. İşte ey müminler! Kadın
erkek hepiniz Allah’a yönelin ki kurtuluşa eresiniz.
(*) Kâfir kadınlara gösterilmez.
32- İçinizden evli olmayanları ve kölelerinizden ve cariyelerinizden uygun olanları evlendirin.
Eğer fakir iseler, Allah, ikram ve iyiliğinden onları zengin eder. Çünkü Allah’ın imkânları
geniş ve ilmi sonsuzdur. [Böyle bir Zatın her şeye gücü yeter.]
33- Evlenebilecek bir imkân bulamayanlar, Allah onları ikram ve iyiliğiyle zengin edinceye
kadar, iffetlerini korusunlar. Kölelerinizden sizinle azadlık anlaşmasını yapanlarla anlaşın,
eğer yararlılıklarını (hürce yaşayabileceklerini) bilirseniz… Allah’ın size verdiği maldan onlara da verin. Dünya menfaatini elde etmek için, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa
zorlamayın. Kim onları zorlarsa, muhakkak Allah, bu zorlamalarından sonra da (o cariyeler
için) Gafur ve Rahimdir.
34- Andolsun! Biz açıklayıcı ayetler (hükümler) ve sizden önce geçmiş olanlardan bir misal
ve kendilerini koruyanlar için bir öğüt indirdik. [Onun için evlilik, insanlarla ilişkiler ve
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dünya faydalarını elde etmek konusunda ne yapacağınızı bilmiş oldunuz. Ona göre sorumlusunuz.]
35- Allah, göklerin ve yerin nurudur. (Neyin ne olduğunu, hükmünün nasıl olduğunu gösteriyor.) O’nun nurunun örneği, içinde lamba olan kandildir. Ki o lamba, bir cam içindedir. O
cam, inci misali parlayan bir yıldız gibidir. O yıldız, ne doğudan gelen ne de batıdan gelen,
mübarek bir ağacın yağından tutuşturulur. Ateş dokunmadan dahi, nerede ise onun yağı tutuşacaktır. O nur üstüne nurdur.(*) Allah, nurunu istediğine gösterir. Ve Allah, insanlar için
örnekler veriyor. Hiç şüphesiz Allah, her şeyi çok iyi bilendir.
(*) Burada elektriğe işaret vardır. Elektrik de, ateş dokunmadan tutuşuyor. Elektriğin yanması, peşpeşe gelen akımlardır. Elektrik şebekesi, bir ağaç gibidir. Elektrik, ne şarkın malıdır
ne de garbın. Her yerde bulunur. Şehir içinde ampuller, adeta birer yıldız gibidirler. Allah’ın
hidayeti de elektrik gibidir, her yerde bulunur. Zorlanmaya, tutuşturmaya ihtiyacı yoktur. Bir
niyet ile parlamaya başlar.
36- Bu nur, Allah’ın içlerinde şan ve şerefinin yükselmesini O’nun isminin zikredilmesini
istediği evlerdedir. O evlerde sabah-akşam O’nun için, öyle erler tesbih ederler ki;
37- Ne bir ticaret ne de alışveriş, onları Allah’ı zikretmekten, namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin döndürüldüğü bir günden korkarlar.
38- Nihayet Allah, yaptıklarının en güzeliyle onları mükâfatlandırır. Ve fazlından fazlasını da
verir. Çünkü Allah istediğine hesapsız rızık verendir.
39- O kâfir olanların ise, yaptıkları işler, düz bir arazide görünen bir serap gibidir. Susamış
adam, onu su sanır, ta onun olduğu yere gelir, hiçbir şey bulamaz. Fakat Allah’ı yanında bulur.
(*) Allah da onun hesabını görür. Allah, hesapları çok seri görendir.
(*) Dünya hayatı, çölde oluşan bir serap gibidir. İnsan susayıp peşinde koşar, nihayet hiçbir
şey olmadığını anlar. Fakat iş işten geçer. Çünkü Allah, artık onun canını almıştır, hesabını
görmektedir. Bazıları için de dünya hayatı:
40- Engin bir denizin karanlıkları gibidir. O denizi üst üste dalgalar ve dalgaların üstünü de
bulut örter. İşte kat kat karanlıklar! (Öyle ki) insan elini çıkardığı zaman, nerede ise onu bile
göremeyecektir. İşte Allah, kime bir nur vermemişse, artık onun için bir nur (ışık) bulunmaz.
[Küfrün en önemli sebebi, insanın kâinattaki ayetleri görmemesidir. Şu gelen ayetler, sıra ile
bu ayetleri okutuyor.]
41- Görmedin mi? Göklerdeki ve yerdeki melekler ve sıra sıra kuşlar Allah’ı tesbih ederler.
(O’nun kusursuzluğunu ilan ederler.) Hepsi nasıl dua edeceklerini ve tesbih edeceklerini
(doğal görevlerini ve çevreyi kirletmemeyi) öğrenmişlerdir. Allah, onların ne yaptıklarını çok
iyi bilendir.
42- Göklerin ve yerin hâkimiyet ve malikiyeti Allah’ındır. Bütün varışlar Allah’adır. (Her
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şeyin mercii O’dur.)
43- Görmedin mi? Allah bulut sevk eder, sonra onu birleştirir, sonra onu üst üste yığar, içinden yağmur çıktığını görürsün. Allah, gökteki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir, dilediğine
isabet ettirir, dilediğinden de uzak tutar. O bulutun şimşeğinin parlaklığı nerede ise gözlerin
nurunu alacaktır.
44- Allah, gece ve gündüzü çeviriyor. Muhakkak bunda, göz sahipleri için önemli bir ibret
vardır.
45- Ve Allah, yürüyen her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üzerinde, kimi iki ayağının üzerinde yürür, kimi de dört ayağı üzerinde yürür. Allah, istediğini yaratıyor. Muhakkak Allah,
her şeye gücü yetendir.
46- Andolsun! Biz açıklayıcı ayetler indirdik. Evet, Allah, (bu ayetlerle) istediğini doğru yola
iletiyor.
47- “Allah’a ve Resulüne inandık ve itaat ettik” derler. Sonra onlardan bir grup, bunun ardından sırt çevirir. İşte onlar, mümin olmaya layık ve ehil değiller.
[İnsanların üçüncü bir grubu, münafıklardır. Daha önce mümin ve kâfirlerden söz edildi. Burada da münafıklardan söz ediliyor:]
48- Kendi aralarında hüküm vermek için, Allah’a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, bakarsın,
onlardan bir grup sırt çevirirler.
49- Eğer hak, kendi lehlerine olursa, Allah’ın Resulüne koşarak, boyun eğerek gelirler.
50- Kalplerinde hastalık mı var, yoksa şüphe içinde midirler, yoksa Allah ve Resulünün onlardan intikam alacaklarından mı korkuyorlar? Hayır! Onlar, yalnızca zalimlerdir. (Hakkı bile
bile inkâr ediyorlar.)
51- Müminler, Allah ve Resulü tarafından yargılanmak için çağrıldıkları zaman, dedikleri şey
yalnızca; “işittik ve itaat ettik” sözüdür. İşte asıl kurtuluşa erenler onlardır.
52- Kim, Allah’a ve Resulüne itaat ederse, (geçmişte yaptıklarından dolayı) Allah’a karşı ürperirse ve (gelecekte) kendini korursa, işte gerçekten kazançlı olanlar onlardır.
53- Var güçleriyle Allah’a yemin ettiler ki: “Eğer onlara emredersen, onlar seninle beraber
çıkacaklar” diye. Sen de ki: “Yemin etmeyin. Ne kadar itaat ettiğiniz işte görünüyor. Şüphesiz
Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”
54- De ki: “Allah’a da, Resulüne de itaat edin. Eğer sırt çevirirseniz, onun yükü ona, sizin
yükünüz size. Fakat O’na itaat ederseniz, (faydanıza olur) doğru yolu bulursunuz. Ve Allah
Resulünün üstündeki görev, mesajı apaçık ulaştırmaktan başka bir şey değildir.
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55- Allah sizden iman edip yararlı işler yapanlara vaadetti ki; onlardan öncekileri halife bıraktığı gibi, onları da yeryüzünde halife (idareciler olarak) bırakacaktır. Onlardan beğenip razı
olduğu dinlerini, onlar için (yeryüzüne) yerleştirecektir. Ve onların korkusunu emniyete çevirecektir. Onlar, Bana hiçbir şey eş koşmadan, yalnızca Bana ibadet edecekler. İşte bundan
sonra kimler inkâr ederse, onlar, (İslami) yasaları çiğneyenlerdir.(*)
(*) Bu ayette gaybi bir ihbar var. İslam devleti Medine’de her taraftan kuşatma altında iken,
İslam dininin yeryüzüne hâkim olacağını, Müslümanların putperestliği tamamıyla temizleyeceğini haber vermektedir.
56- İşte (Ey müminler!) Namazı tam kılın, zekâtı verin, Allah’ın Resulüne itaat edin ki; rahmete mazhar olasınız.
57- Sen, sakın o kâfirlerin yeryüzünde Bizi aciz bırakıp Biz’den kurtulacaklarını sanma. Onların son sığınağı Cehennemdir. Ve varılacak en kötü yer orasıdır.
58- Ey iman edenler! Köleleriniz ve buluğa ermemiş çocuklarınız, üç kere (üç vakitte) sizden
izin istesinler: Sabah namazından önce ve öğleyin elbiselerinizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra… Bunlar, başkalarının görmemesi gereken üç zamandır. Bu üç zamanın
dışında izinsiz olarak birbirinizi ziyaret ederken ne size ne de onlara bir günah yoktur. İşte Allah, ayetlerini böylece açıklıyor. Şüphesiz Allah, her şeyi en iyi bilen, her şeyi yerli yerinde
yapandır.
59- Sizden olan çocuklar, ergenliğe girdiklerinde onlardan öncekileri izin istedikleri gibi, onlar da izin istesinler. İşte Allah, ayetlerini siz böylece açıklıyor. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen,
her şeyi yerli yerinde yapandır.
60- Evlenme umudu olmayan, (aybaşı âdetinden ve çocuk yapmaktan kesilmiş olan) kadınların, kendilerini süsleyip teşhir etmedikleri takdirde, dış elbiselerini bırakmalarında bir günah
yoktur. Eğer iffetli davranıp giyinirlerse, onlar için daha hayırlıdır. Şüphesiz Allah, işiten ve
bilendir.
61- Köre bir vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Size de bir vebal
yoktur. Ki kendi evinizden, babalarınızın evlerinden, analarınızın evlerinden, kardeşlerinizin
evlerinden, kızkardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden,
dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde olan evlerden veya dostunuzun evinden toplu olarak veya fert fert olarak yemenizde size bir günah yoktur. Evlere
girdiğinizde, sizden olan ahalisine, Allah katından hoş, mübarek güzel bir selam ile selam
verin. İşte Allah, ayetlerini böyle açıklıyor ki, akıl edip idrak edesiniz.(*)
(*) Burada, savaşa gidemeyen kör, topal ve hastalara sosyal yapı içinde sahip çıkılmasına,
onların bir nevi akraba kabul edilmesine işaret ediliyor. Sosyal bağların geliştirilmesinin
gerekliliğini, akrabalar ve samimi dostlar arasında yabancılığın olmayacağını açıklıyor.
62- Gerçek müminler, ancak onlardır ki; Allah’a ve Resulüne (Peygamberine) inanırlar. O
Peygamber ile beraber, insanların kendisi için toplanması gereken bir iş (savaş gibi) üzere
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oldukları zaman, Peygamberden izin istemeden gitmezler. Senden izin isteyenler, işte gerçekten Allah’a ve Resulüne inananlar onlardır. Artık bazı işleri için, senden izin istedikleri zaman,
onlardan istediğine izin ver. Ve onlar için Allah’tan bağışlanma dile. Muhakkak Allah, Gafur
ve Rahimdir.
63- Allah’ın elçisinin size olan çağrısını, birbirinize olan çağrınız gibi görmeyin. Şüphesiz Allah, sizden arkadaşlarını kendisine siper yaparak savaştan kaçmak isteyenleri çok iyi bilir.
Artık Onun emir ve çağrısına karşı çıkanlar, başlarına, onları deneyen bir bela veya elem verici bir azabın gelmesinden çekinsinler.
64- İyi bilin ki göklerdeki ve yerdeki her şey, hiç şüphesiz Allah’ındır. O, üzerinde olduğunuz
durumu, çok iyi bilir. Allah’a döndükleri gün, O, onların ne yaptıklarını onlara haber verecektir. Çünkü O, bütün her şeyi bilendir.

25- Furkan Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 77 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Âlemlere (insanlık dünyasına) uyarıcı olsun diye, kulunun üzerine, hak ile batılı birbirinden
ayıran Kur’anı indiren Allah, sonsuz mükemmellik sahibidir ve bütün eksiklik ve kusurlardan
münezzehtir.
2- Göklerin ve yerin idare ve mülkiyeti O’nundur. O, asla evlat edinmemiştir, tedbir ve
idarede O’nun ortağı yoktur. O, her şeyi yaratan, her şeye bir plan ve kader tayin edendir.
3- Hâlbuki insanlar, O’nun dışında birtakım ilahlar edindiler. O ilahlar, hiçbir şey yaratamadıkları gibi kendileri yaratılıyorlar. Kendilerine hiçbir zarar ve menfaat vermeye malik
değiller, ellerinden ne ölüm(*) gelir ne yaşam ne de diriltme.
(*) Her ölüm, yeni bir hayatın başlangıcı olduğundan, hayata sahip çıkamayan ölüme de
sahip çıkamaz.
4- O kâfirler, Kur’an için: “Bu, ancak uydurduğu bir iftiradır, başka bir toplum, bu iftirayı uydurmakta ona yardım etmiştir” dediler, (böylece) büyük bir yalan ve haksızlık ile ortaya çıktılar.
5- Ve: “Eskilerin efsaneleridir, onları bolca yazmış, sabah-akşam ona okunuyor” dediler.
6- De ki: “Göklerdeki ve yerdeki bütün gizlilikleri bilen Allah, onu indirmiştir.(*) (O, bütün
iyilikleri ve kusurları bilendir. Fakat) O, çok bağışlayan ve çok acıyandır.
(*) Kur’anın sayısal bazı özellikleri gösteriyor ki, Kur’anı indiren Allah, sonsuz bir ilim
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sahibidir. Yoksa o düzeni tutturmak mümkün değildir. (Bak. Kur’anda Ahenk kitabı)
7- Ve dediler: “Bu ne biçim peygamber! Yemek yiyor, çarşı pazarda dolaşıyor. Onunla beraber, uyarıcı olması için ona bir melek indirilmeli değil mi idi?”
8- “Veya (gökten) ona bir hazine atılmalı veya ondan yiyeceği bir bahçesi olmalı değil mi
idi?” Ve o zalimler: “Ancak, büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz!” dediler.
9- İşte bak! Senin için nasıl benzetmeler yaptılar, sapıttılar, çıkış yolunu da bulamıyorlar.
10- Allah, bol bereketler sahibidir ve çok yücedir. İsterse, bu dediklerinden daha yararlı, altlarında nehirler akan Cennetleri sana verir. Sana (ahirette) saraylar yaratır.(*)
(*) Nitekim dünyada dahi, Allah, Dicle ve Fırat’ın içinden aktığı münbit arazileri, Bizans ve
İran iktidarlarının saraylarını Müslümanlara nasip etti.
11- Fakat onlar, kıyametin kopacağını, (her gündüzün akşamı, her gecenin sabahı olacağını)
yalanladılar. Biz de kıyametin kopmasını yalanlayanlar için, yakıcı Cehennem ateşini hazırladık.
12- Bu ateş, uzak bir mesafeden dahi onlarla karşılaşınca, ondan, şiddetli bir kin sesini ve
kendilerini içine çekecek bir nefes çekişini işitirler.
13- Elleri bağlı olarak o ateşin dar bir yerine atıldıkları zaman, orada yok olmak için yalvarırlar.
14- (Onlara:) “Siz bir kere yok olmakla kurtulacağınız bir işe düşmediniz… Müteaddit defa
yok olmayı isteyeceğiniz bir durumdasınız.” (denilir.)(*)
(*) Nesefi.
15- De ki: “Bu mu daha yararlı, yoksa muttakiler için vaadedilen Cennet mi daha yararlı? O
Cennet ki, muttakiler için mükâfat ve varış yeri olacaktır.
16- Orada ebedî olarak her istedikleri onlara vardır. Bu, olmasına çokça dua edilen, Rabbin
tarafından verilmiş bir sözdür.
17- Allah, onları ve Allah’ın dışında taptıklarını mahşerde topladığı zaman: “Siz mi kullarımı
sapıttınız, yoksa onlar mı yollarını şaşırdılar?” diye buyurur.
18- Onlar: “Allah’ım! Seni tenzih ederiz. Sen’den başka dostlar edinmek, (kendimize taptırmak) bize yakışmaz. Fakat Sen, onları ve atalarını öyle nimet içinde yaşattın ki mesajı unuttular ve helak olan bir toplum oldular” derler.
19- (Allah o ilahlara tapanlara:) “İşte, ilahlarınız dahi dediklerinizi yalanladılar. Artık sizler ne
azabı geri çevirebilirsiniz nede kendinize yardım edebilirsiniz. Demek, sizden kim zulmederse
#243

(Allah’a eş koşarsa,) ona büyük bir azap tattırırız.
20- Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de, hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda
dolaşırlardı. Sabreder misiniz diye, sizi birbirinizle imtihan ediyoruz. Şüphesiz Allah, her şeyi
görendir. (Eğer bu imtihan hikmeti olmasaydı, peygamberler yemez, içmez, melekler gibi
olurlardı.)
21- Bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar: “Bu peygamberin üzerine melekler indirilmeli
veya Rabbimizi açıkça görmeli değil miydik?” derler. Andolsun! Onlar, gönüllerinde kibir ve
gurur duydular ve büyük bir azgınlığa giriştiler.
22- Onlar melekleri gördükleri gün (Melekler:) “Suçlular için, bugün hiçbir müjde yoktur ve
siz mahrum kalacaksınız mahrum!” derler. (*)
(*) “Onlar melekleri gördükleri gün, suçlular için hiçbir müjde olmayacaktır. Ve “Eyvah! Bizi
koruyan yok mu, Allah bizi korusun” diyecekler” şeklinde de meal verilebilir.
23- Onların yaptıkları her şeyi ele alırız. O yaptıklarını tozduman haline getiririz.
24- O gün Cennet ehlinin yeri ne kadar da yararlıdır ve onlar ne güzel bir söyleşi(*)
içindedirler.
(*) Veya istirahat içindedirler.
25- Ve göğün bulutlar halinde yarıldığı(*) ve meleklerin indirildiği gün;
(*) Kıyamet günü, aşırı sıcaktan her şey buharlaşıp bulut haline gelecektir. Dünyanın göğü
sayılan atmosfer tabakası da, bulut şeklinde buharlaşıp gidecektir.
26- İşte o gün, gerçek ve hak olan idare ve iktidar, Rahman olan Allah’ındır. Ve o kâfirler için
de zor bir gün olacaktır.
27- Ve bil ki; o gün zalim olan, pişmanlıktan dolayı ellerini ısıracak: “Keşke, peygamber ile
beraber bir yol tutunsaydım!
28- Yazık bana! Keşke, o adamı dost edinmeseydim.
29- Andolsun! Mesaj ve bilgi bana geldikten sonra, o beni ondan saptırdı” der. Şüphesiz şeytan, insanı böylece ümitsiz ve mahrum bırakır.
30- Ve o Peygamber: “Ey Rabbim! Benim kavmim, bu Kur’anı büsbütün terk ettiler” der.(*)
(*) M. Kur’an.
31- Biz böylece, her peygamber için, azgın mücrimlerden bir düşman yaparız. Artık doğru yol
gösterici ve yardım edici olarak sahibin ve terbiyecin olan Allah yeter.
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32- O kâfirler: “Neden bu Kur’an, bir defada toplu olarak indirilmedi?” dediler. Evet, senin
kalbini onunla sağlamlaştıralım diye, onu peyderpey indirdik. Ve onu ağır ağır okuduk.
33- Onlar sana hiçbir benzetmede bulunmazlar ki, Biz onun gerçek bir cevabını ve daha güzel
bir yorumunu sana getirmiş olmayalım.
34- Yüzükoyun Cehenneme sürülüp toplanacak olanlar, işte onların yerleri çok kötüdür ve
onlar tamamıyla yoldan sapmışlardır (helak olmuşlardır.)
35- Andolsun! Biz Musa’ya Kitabı verdik. Onunla beraber kardeşi Harun’u da, ona yardımcı
yaptık.
36- Onlara: Ayetlerimizi yalanlayan o kâfir topluma gidin!” dedik. (Gittiler, tebliğ ettiler. Yola
gelmeyince,) Biz onları yerle bir ettik.
37- Nuh kavmini de, peygamberleri yalanladıklarında, onları suda boğduk, onları insanlara bir
ibret yaptık. Ve Ahirette zalimler için, elem verici bir azap hazırladık.
38- Ad, Semud kavimlerini, Ress halkını(*) ve bu arada nice çağları da helak ettik.
(*) Ress, kuyu demektir. Bunlar Semud kavminden sonra Yemame’de yaşayan bir toplumdur.
(Muhtar-us Sıhah)
39- Onların her birisine örnekler ve öğütler verdik, (yola gelmediler,) sonuçta hepsini yok ettik.
40- Andolsun! Onlar, o kötülük yağmuruna maruz kalan o şehirden geçtiler. Yoksa onu
göremediler mi? Hayır, onlar dirilmeyi ummayan, (dolayısıyla hiçbir şeyden ibret almayan)
bir toplumdurlar.
41- Seni gördükleri zaman, ancak alaya alıyorlar. “Allah’ın elçi olarak gönderdiği adam bu
mudur?”
42- “Eğer ilahlarımızın yanında sebat etmeseydik, nerede ise bizi onlardan saptıracak idi”
dediler. Onlar azabı gördükleri zaman, kimin çok daha sapık olduğunu bileceklerdir.
43- Heva ve hevesini kendisine ilah edineni görmedin mi? Yoksa onu kollayıp koruyan sen mi
olacaksın?
44- Hayır! Sen, onların çoğunun söz dinleyeceğini veya akıl edeceğini sanıyorsun. Fakat onlar, ancak hayvanlar gibidir. Belki daha da şaşkındırlar.
45- Görmedin mi? Rabbin nasıl gölgeleri uzatır. Eğer dileseydi, o gölgeyi durgun kılardı. Sonra, o gölgenin görünmesi için, güneşi bir delil yaparız.
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46- Sonra onu kendimize doğru kolayca çekeriz.(*)
(*) Zaman bir film şeridi olduğuna göre her mahlûkun bir negatifi vardır. Güneş ışınları olunca, o yaratığın negatifinin basit bir belirtisi olan gölgesi görünür. Sonra Allah’ın katı ile
ifade edilen “ebedî âleme” geçer.
Bu iki ayetin (45 ve 46.), önceki ayetlerle olan ilişkisi de şudur: İslam dini, bir güneş gibidir.
Karanlıklar zamanı olan fetret dönemi, İslam ile aydınlanınca, insanların negatifleri olan
kusur ve eksiklikleri ortaya çıkmıştır. Allah, Kur’an güneşi ile o kusurları kolayca kaldırmıştır.
Ayrıca gölge ile ilgili bu iki ayette, gölgenin özellikle sıcak memleketlerde önemli bir nimet
olduğuna, eşyanın hareketliliğinin faydalarına işaret ediliyor.
47- Geceyi bir örtü, uykuyu bir istirahat yapan, gündüzü dağılıp rızık aramanız için (bir meydan) kılan O’dur.
48- Rüzgârları, rahmeti (olan yağmurun) önünde müjdeleyici olarak gönderen O’dur. (O
rüzgârlardan sonra) size temiz bir su indiriyoruz.(*)
(*) Kur’anda bu ayette ve başka birçok yerde görüldüğü gibi, konuşma üslubu 3. şahıstan 1.
şahsa geçiyor. Bu sayede zihin harekete geçmiş oluyor. Ve Arapçada bu, edebî bir sanattır.
Ayrıca Ebu Ubeyde’nin Mecaz-ül Kur’anda (C: 2, Sh: 72) ifade ettiği gibi, yaygın bir zaman
içinde olan işlerde kullanılan mazi fiilleri, muzari manasına gelir. Onun için biz bu mealimizde 45., 46. ve 48. ayetlerde geçen mazi fiilleri muzari olarak tercüme ettik. Çünkü anlatılan
işler, geçmişte olmuş bitmiş değil, halen de devam etmektedirler.
49- Ki bir şehrin arazilerini onunla diriltiriz ve o suyu, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara içiririz.
50- Andolsun! Biz, mesaj alsınlar diye, o suyu aralarında kullandık. Fakat insanların çoğu
nankörlük yapmaktan başka hiçbir nimete şükretmediler.
51- Eğer dileseydik, her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik. [O kâfirler; “Her şehre ayrı
bir peygamber gelmeli değil mi idi?” diyorlar.]
52- Fakat sen, o kâfirlerin isteklerine boyun eğme! Ve bu Kur’an ile onlara karşı büyük bir
mücadele ver.
53- İki denizi salıveren O’dur. Biri çok tatlı, diğer çok tuzlu ve acıdır. (Birbirine karışmamaları için) Allah aralarına bir engel ve görünmez bir perde yaratmıştır.
54- Sudan insanı yaratan, (onun neslinin devamını) nesep ve hısım olarak kılan O’dur. Şüphesiz O Rabbinin gücü her şeye yetendir.
55- Allah’ın dışında, onlara ne fayda ne de zarar vermeyen şeylere tapıyorlar. Şüphesiz insan
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Rabbine karşı kötülüğe yardımcıdır.
56- Ve Biz, seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
57- De ki: “Ben bu hizmetime karşı, sizden bir ücret istemiyorum. Ben ancak, dileyen kişinin
Rabbine doğru bir yol tutmasını istiyorum.
58- Sen, hiç ölmeyecek ve daima diri olan Allah’a tevekkül et. Ona hamd ve tesbih et. (Onun
kusursuzluğunu ve mükemmelliğini bildir.) Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması
yeter!
59- O, öyle bir haberdar ki, gökleri ve yeri ve aralarındakileri altı günde yaratıp Arş’a
hâkimiyetini kurandır. O, Rahmandır. (Her şeyin varlığını ve rızkını veren O’dur.) Sen O’nu
bir bilene sor!
60- Onlara: “Rahman olan Allah’a secde edin!” denildiği zaman: “Rahman da nedir? Bize
emrettiğine mi secde edeceğiz?” derler. Ve bu emir, onların nefretini arttırır.
61- Gökte burçlar kılan, onlarda parlak bir lamba (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratan Allah,
her nevi kusurdan münezzehtir.
62- Gece ve gündüzü de, ibret almak ve şükretmek isteyenler için peşpeşe yaratan O’dur.
63- Rahman olan Allah’ın kulları, öylelerdir ki, yeryüzünde mütevazıca yürürler. Cahiller onlarla muhatap olduklarında “selam” derler (geçerler.)
64- Onlar ki, gece boyunca Rableri için secde ve kıyamda bulunurlar
65- Onlar ki: “Bizden Cehennem azabını çevir! Doğrusu onun azabı, kendisinden kurtuluş
olmayan bir helakettir.
66- Orası ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır!” derler.
67- Onlar ki, harcama yaptıkları zaman, ne israf ederler ne de tamamıyla kısarlar. O arada,
orta bir kıvamda harcama yaparlar.
68- Onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah’ın yasak ettiği canı haksız
yere almazlar. Ve zina etmezler. Artık kim bu günahları yaparsa, cezasını bulur.
69- Kıyamet günü azap onlar için iki kat arttırılır. Zelil bir halde orada ebedî olarak kalırlar.
70- Tevbe eden, iman edip salih ameller işleyenler müstesna. İşte Allah, onların kötülüklerini
iyiliklere çevirir. Şüphesiz Allah, Gafur ve Rahimdir. (Bağışlar ve acır.)
71- Kim tevbe edip yararlı işler yaparsa, o (makbul bir kul olarak) Allah’a dönüş yapmış demektir.
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72- Onlar ki; yalancı şahitlikte bulunmazlar, boş sözlerle karşılaştıklarında, kendilerini bulaştırmadan geçip giderler.
73- Onlar ki; Rablerinin ayetleriyle uyarıldıkları zaman, sağır ve körler olarak onların üstüne
düşmezler.
74- Onlar ki: “Ey Rabbimiz! Hanımlarımızdan ve zürriyetimizden gözümüzü dindirecek bir
sevinç ver. Bizi muttakiler için önderler kıl.” derler.
75- İşte onlar, sabrettiklerinden dolayı yüksek Cennet sarayları ile mükâfatlandırılacaklar ve
orada hep tebrik ve selamlar ile karşılanacaklar.
76- Orada ebedî olarak kalacaklar. Orası ne güzel bir karargâh ve ne güzel bir makamdır.
[Bütün bunların sebebi, insanın Allah’a yönelmesi ve O’na yalvarmasıdır.]
77- De ki: “Eğer dua ve ibadetiniz olmasaydı, Rabbim olan Allah, ne diye size değer verecek… İşte siz O’nu yalanladığınız için, azap yakanızı bırakmayacaktır. (Yani, size değer vermeyecektir.)(*)
(*) Celaleyn.

26- Şuara Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 227 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Ta, Sin, Mim.
2- Bunlar, apaçık olan O Kitabın (Kur’anın) ayetleridir.
3- O kâfirler inanmadılar diye, nerede ise kendini helak edeceksin.
4- Eğer istersek, gökten öyle bir mucize indiririz ki, ona boyun eğmeye başlarlar.(*)
(*) Mecaz-ül Kur’anda böyle meal verilmiştir.
5- Her şeyin yaratıcısı ve rızık vereni olan Allah’tan onlara yeni bir mesaj gelmez ki, onlar
isteyerek ondan yüz çevirmiş olmasınlar.
6- İşte yalanladılar. Fakat kendisiyle alay ettikleri mesajın haberleri yakında onların başına
gelecektir; (gerçekleşecektir.)
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7- Yeryüzünü görmediler mi? Onda nice güzel, faydalı çeşit çeşit bitkiler bitirmişiz.
8- Şüphesiz bunda, önemli bir ayet vardır. Fakat onların çoğu inanmadılar.
9- Ve şüphesiz, terbiyecin ve sahibin olan Allah, izzet, kudret ve rahmet sahibidir. (O’nun bu
sıfatları, insanlara peygamber göndermesini gerektirir.)
10, 11- Hatırla ki, Rabbin, Musa’ya: “Sakınmayacaklar mı diye, o zalim toplum olan Firavun
milletine git” diye seslendi.
12- Musa: “Ey Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkuyorum.”
13- “Gönlüm daralıyor, dilim açılmıyor. Sen bu görevi Harun’a ver.”
14- “Onlara karşı bir suçum da var. Beni öldürmelerinden korkuyorum” dedi.
15- Allah: “Hayır! Bizim ayetlerimizle gidin. Biz, sizinle beraber onları dinleyeceğiz.”
16, 17- “Firavuna gidin. “Biz, âlemlerin Rabbinin elçisiyiz. O, İsrailoğullarını bizimle beraber
göndermeni emrediyor” deyin.
18- Firavun: “Biz, seni çocuk olarak büyütmedik mi? Sen içimizde yıllarca kalıp yaşamadın
mı?”
19- “Ve o yaptığını yaptın. (Bizden bir adam öldürdün.) Ve işte sen nankörlerdensin.” dedi.
20, 21- Musa: “O işi yaparken ben yanlış yolda olanlardan idim. Korktuğumda, sizden firar
ettim. Allah, bana ilim ve hikmet verdi. Ve beni peygamberlerden kıldı.”
22- “Başıma kaktığın bu nimet dahi, İsrailoğullarını köleleştirmeden kaynaklanıyordu.” dedi.
[Firavun, İsrailoğullarının erkek çocuklarının başlarını kesip kadınlarını iş ve hizmet için
kullanınca, Hz. Musa, anası tarafından nehre atıldı. Sonra Firavun onu alıp sarayında büyüttü.]
23- Firavun: “Âlemlerin Rabbi de nedir?” dedi.
24- Musa: “O, göklerin ve yerin ve aralarındakilerin Rabbi ve sahibidir. Eğer araştırırsanız
(bilirsiniz.)
25- Firavun, etrafındakilere. “İşitiyor musunuz?” dedi.
26- Musa: “O, sizin ve ilk atalarınızın Rabbidir” dedi.
27- Firavun: “Size gönderilen bu Peygamberiniz, hiç şüphesiz delidir” dedi.
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28- Musa: “O, doğunun, batının ve aralarındakilerin Rabbidir. Eğer akıl ediyorsanız (bunu
bilirsiniz.)” dedi.
29- Firavun: Ey Musa! Eğer benden başka bir ilah edinirsen, hiç şüphesiz seni zındanlıklardan
yaparım, dedi.
30- Musa: “Eğer sana apaçık bir delil getirsem de mi?” dedi.
31- Firavun: “Eğer doğrulardan isen, o delilini getir” dedi.
32- Musa, asasını attı. Birden büyük bir ejderha oluverdi.
33- Elini koynundan çıkardı, bakanlar için bembeyaz ışık saçan (bir lamba gibi) oluverdi.
34- Firavun, etrafındakilere: “Bu bilgili bir sihirbazdır.”
35- “Büyüsüyle sizi memleketinizden çıkarmak istiyor. Siz ne buyuruyorsunuz?” dedi.
36- Onlar: “Onu ve kardeşini oyala, şehirlere toplayıcılar gönder.”
37- “Sana bütün bilgili büyücüleri getirsinler.” dediler.
38- Büyücüler belli bir günün buluşması için toplatıldılar.
39, 40- İnsanlara: “Siz de toplanacak mısınız? Eğer sihirbazlar üstün gelirse, belki o sihirbazlara uyarız” diye seslenildi.(*)
(*) Firavun yönetimi ile çağdaş devletler arasında önemli benzerlikler vardır: a) Metafizik
hadiselere inanmazlar. b) Dinî olguları büyü olarak görürler. c) İnanmadıkları bu dinî konuları kitlelere ulaşmak için araç olarak kullanırlar, halk kitlelerinin dinî duygularını sömürürler.
41- Sihirbazlar gelince, Firavuna: “Eğer biz üstün gelirsek, şüphesiz bize bir mükâfat olacak
mı” dediler.
42- Firavun: “Evet. Ve şüphesiz siz, benim yakınlarımdan (devlet adamlarından) olacaksınız”
dedi. (Bunun üzerine)
43- Musa: “Siz atacağınızı atın” dedi.
44- Onlar, halatlarını ve asalarını attılar: “Firavun şerefiyle, şüphesiz biz üstün geleceğiz”
dediler.
45- Musa, asasını atınca, onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı.
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46- Sihirbazlar secde ederek yere kapandılar.
47, 48- “Bütün âlemlerin sahibi olan Allah’a, Musa ve Harun’un Rabbine inandık” dediler.
49- Firavun: “Ben size izin vermeden mi ona inandınız? O, size büyüyü öğreten
büyüğünüzdür. İlerde bileceksiniz. Ben, el ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim ve hepinizi asacağım.” dedi.
50- Onlar: “Zararı yok. Biz Rabbimize dönüyoruz.
51- İlk inananlardan olmamız hesabıyla, Rabbimizin hatalarımızı bağışlamasını umuyoruz”
dediler.
52- Ve Biz, Musa’ya. “Kullarımı geceleyin al götür. Şüphesiz siz takip edileceksiniz” diye
vahyettik.
53- Firavun bütün şehirlere toplayıcılar (propagandacılar) gönderdi. (Şöyle diyorlardı:)
54- “Bu Musa ve taifesi çok az bir grupturlar.
55- Onlar bizi kızdıracak işler yapıyorlar.
56- Hâlbuki biz, çok dikkatli ve savunması kuvvetli bir toplumuz.”
57- Biz de onları bağlı, bahçeli, çeşmeli saraylardan,
58- Zenginlikler ve güzel makamdan (iktidardan) çıkardık.
59- Böylece onları İsrailoğulları’na miras bıraktık:
60- (Yani) şarka doğru onları takip etmeye başladılar.
61- İki toplum birbirini görünce, Musa’nın arkadaşları. “Biz yakalanacağız” dediler.
62- Musa: “Hayır! Rabbim benimle beraberdir. O bana yol gösterecektir” dedi.
63- Biz de Musa’ya vahyettik ki: “Asanı denize vur!” (O vurunca, deniz ikiye ayrıldı.) Ayrılan
her taraf büyük dağ gibi oldu.
64- Diğerlerini de oraya topladık.
65- Musa ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık.
66- Sonra diğerlerini suda boğduk.
67- Şüphesiz bunda önemli bir delil vardır. Fakat çokları inanmadılar.
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68- Ve şüphesiz Rabbin, izzet, kudret ve rahmet sahibidir.
69- Onlara, İbrahim’in haberini de oku!.
70- Hani, babasına ve kavmine: “Neye tapıyorsunuz?” dedi.
71- Onlar: “Birtakım putlara tapıyoruz. Onlar için durup bekliyoruz” dediler.
72- İbrahim: “Onları çağırdığınızda sizi işitiyorlar mı?
73- Veya size bir fayda ve zarar veriyorlar mı?” diye sordu.
74- Onlar: “Hayır! Fakat biz, babalarımızın böyle yaptıklarını gördük” dediler.
75, 76- İbrahim: “Sizin ve önceki atalarınızın taptıklarını gördünüz mü?!
77- İşte âlemlerin sahibi olan Allah’tan başka, onların hepsi benim düşmanımdırlar.
78- O Allah ki, beni yarattı ve yalnızca O bana yol gösteriyor.
79- Ve yalnızca O, beni yedirip içiriyor.
80- Hastalandığım zaman, yalnızca O bana şifa veriyor.
81- O’dur beni öldürecek sonra diriltecek olan.
82- Ahiret günü hatalarımı affedeceğini umduğum O’dur.
83- Ey Rabbim! Bana ilim ve hikmet bağışla ve beni salihlere (iyilere) kavuştur.
84- Bana, sonra gelecek nesiller içinde iyilikle anılmayı nasip et.
85- Beni, nimetleri bol olan Cennetin varislerinden kıl.
86- Babamı da affet. Çünkü o sapıklardan idi.
87- İnsanların dirileceği gün, beni mahcup etme.
88- O gün ki, ne mal ne de evlatlar fayda verir.
89- Sağlam bir kalp ile Allah’ın huzuruna gelen hariç.
90- O gün Cennet, kendilerini koruyanlar için yakınlaştırılır.
91- Cehennem de sapıklar için ortaya çıkartılır.
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92, 93- Onlara: “Allah’tan başka taptıklarınız nerede? Size yardım mı ediyorlar, yoksa yardım
mı arıyorlar?” diye söylenilir.
94, 95- Onlar ve onlara kananlar ve şeytanın bütün askerleri, tepetaklak o Cehenneme atılırlar.
96- Onlar orada birbiriyle tartışırlarken şöyle derler:
97- “Şüphesiz biz, apaçık bir sapıklık içindeymişiz.”
98- “Çünkü biz sizi, âlemlerin Rabbi olan Allah ile eşit tutuyorduk.”
99- “O azgınlardan başka hiç kimse bizi saptırmadı.”
100, 101- “Artık bizim için, ne bir şefaatçi ne de sıcak (samimi) bir dost bulunur.”
102- “Keşke bir kere daha dünyaya dönseydik de müminlerden olaydık.”
103- Şüphesiz bunda önemli bir ayet (delil) vardır. Fakat onların çoğu inanmadılar.
104- Ve şüphesiz, izzet, kudret ve rahmet, yalnızca Rabbin olan Allah’ındır..
105- Nuh kavmi de, Allah’ın elçilerini yalanladı.
106- Hani, kardeşleri Nuh onlara: “Sakınmayacak mısınız?”
107- “Ben, size gelen güvenilir bir elçiyim.”
108- “Artık Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının. (Yani) bana itaat edin.”
109- “Ben bu görevime karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Ücretim, yalnızca Rabb-ül
âlemin olan Allah’a aittir.”
110- “Artık Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının ve bana itaat edin!” dedi.
111- Onlar: “Bütün düşükler sana uymuşken, biz nasıl sana inanalım?” dediler.
112- Nuh: “Ben, onların ne iş yaptıklarını (mesleklerini) bilmem. (Bakmam da. Ben yalnızca
inanıp inanmadıklarına bakarım.)”
113- “Onların hesabı, Rabbim olan Allah’a aittir. Eğer idrakiniz varsa (anlarsınız.)”
114- “Ve ben, inananları kovamam.”
115- “Ben ancak, apaçık bir uyarıcıyım.”
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116- Onlar: “Ey Nuh! Eğer bu yaptıklarına son vermezsen, şüphesiz recmedilenlerden olursun” dediler.
117, 118- Nuh: “Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı. Benimle onlar arasında hükmünü ver.
Beni ve benimle beraber inananları kurtar..” dedi.
119- Biz de onu ve onunla beraber inananları o dolu gemide kurtardık.
120- Sonra bunun ardından, diğer geride kalanları suda boğduk.
121- Şüphesiz bunda, önemli bir ayet (belge-delil) vardır. Fakat çokları inanmadılar.
122- Ve şüphesiz senin Rabbin, izzet, kudret ve rahmet sahibidir.
123- Ad kavmi de peygamberleri yalanladı.
124- Hani kardeşleri Hud onlara şöyle dedi: “Sakınmayacak mısınız?
125- “Ben, size gönderilen güvenilir bir elçiyim.
126- Artık, Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının. (Yani) bana itaat edin.”
127- “Sizden, bu görevime karşı bir ücret de istemiyorum. Ücretim Rabb-ül âlemin olan Allah’a aittir.”
128- “Her yüksek dağ ve tepeye anlamsız, gereksiz, onlarla oynadığınız işaretler mi inşa
ediyorsunuz.”
129- “Ve (dünyada ebedî) kalacakmışsınız gibi kaleler ediniyorsunuz.”
130- “Vurduğunuz zaman da, zorba cebbarlar gibi vurursunuz.”
131- “Artık, Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının ve bana itaat edin.”
132- “Bildiğiniz şeyleri size bol bol veren.”
133, 134- “Size hayvanlar ve evlatlar, bağlar ve çeşmeler bağışlayan O Allah’ın yasalarını
çiğnemekten sakının.”
135- “Ben, sizin için büyük bir günün azabından korkarım.”
136- Onlar. “Öğüt vermen veya öğüt verenlerden olmaman bizim için birdir.
137- Bu yaşamımız, eskilerin geleneğinden başka bir şey değildir.
138- Ve biz, azaplandırılacak da değiliz..” dediler.
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139- Hud’u yalanladılar. Biz de onları helak ettik. İşte bunda önemli bir ayet ve delil vardır.
Fakat çokları inanmadılar.
140- Ve şüphesiz Rabbin olan Allah, izzet, kudret ve rahmet sahibidir.
141- Semud kavmi de peygamberleri yalanladı.
142- Kardeşleri Salih, onlara: “Sakınmayacak mısınız?
143- Ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim.
144- Artık Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının. (Yani) bana itaat edin.
145- Ben, bu görevime karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Ücretim, Rabbül-alemin olan
Allah’a aittir.
146, 147, 148- Siz burada, bağlar ve bostanlar, ekinler, meyveleri ermiş hurmalıklar arasında
güven içinde bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz?
149- Ve dağlardan ustaca güzel evler yontuyorsunuz.
150- Artık Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının ve bana itaat edin.
151- Ve o aşırı israfçıların (boş düşünenlerin) emrine uymayın.
152- O müsrifler ki, yeryüzünü bozarlar. Ve (bozduktan sonra da) düzeltmezler..” dedi.
153- Onlar: “Sen ancak büyülenmişlerdensin.
154- Sen bizim gibi bir insan olmaktan başka bir şey değilsin. Eğer doğrulardan isen, bize bir
mucize getir..” dediler.
155- Salih. “İşte bu, dişi bir devedir. Onun su içme hakkı vardır. Belli bir gün sizin de içme
hakkınız vardır.
156- Ona kötülükle dokunmayın, büyük bir günün azabı sizi yakalar..” dedi.
157- Onlar ise; o devenin el ve ayaklarını kestiler, ardından pişman oldular.
158- Bunun üzerine azap onları yakalayıverdi. Şüphesiz bunda önemli bir ayet (ve delil, mucize) vardır. Fakat çokları inanmadılar.
159- Ve şüphesiz Rabbin olan Allah, izzet, kudret ve rahmet sahibidir.
[Peygamberleri göndermeye, onları korumaya gücü yeter.]
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160- Lut kavmi de peygamberleri yalanladı.
161- Hani, kardeşleri Lut onlara: “Sakınmayacak mısınız?
162- Şüphesiz, ben, size gönderilen güvenilir bir elçiyim.
163- Artık, Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının. (Yani) bana itaat edin.
164- Ben, bu görevime karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Ücretim, âlemlerin sahibi olan
Allah’a aittir.
165, 166- Rabbiniz olan Allah’ın size yarattığı hanımları bırakıp da insanlar içinde erkeklere
mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir toplumsunuz.” dedi.
167- Onlar: “Ey Lut! Eğer bu yaptıklarına son vermezsen, şüphesiz sürgün edilenlerden olursun.” dediler.
168- Lut: “Şüphesiz ben sizin yaptığınıza kızanlardanım.”
169- “Ey Rabbim! Beni ve ailemi, onların yaptıklarından kurtar!” dedi.
170, 171- Kâfirler içinde kalan bir koca karı hariç, onu ve bütün ailesini kurtardık.
172- Sonra diğerlerini yerle bir ettik.
173- Ve onların başına (bir bela) yağdırdık. İşte, uyarılanlara yağan bela ne kötü bir şeydir!
174- Şüphesiz bunda, önemli bir ayet ve delil vardır. Fakat çokları inanmadılar.
175- Ve şüphesiz Rabbin, izzet, kudret ve rahmet sahibidir.
176- Ormanlık ehli de peygamberleri yalanladılar.
177- Hani Şuayb onlara: “Sakınmayacak mısınız?
178- Ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim.
179- Artık, Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının ve bana itaat edin.
180- Bu görevime karşı, sizden bir ücret de istemiyorum. Ücretim ancak, âlemlerin sahibi
olan Allah’a aittir.
181- Ölçerken tam verin ve zarar ettirenlerden olmayın.
182- Ve doğru bir terazi ile tartın.
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183- İnsanlara eşyalarını eksik olarak vermeyin. Ve yeryüzünde bozguncular olarak koşturmayın.
184- Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının.” dedi.
185- Onlar: “Sen ancak büyülenmişlerdensin.
186- Ve sen bizim gibi bir insan olmaktan başka bir şey değilsin. Biz kesinlikle senin
yalancılardan olduğunu sanıyoruz.
187- Eğer doğrulardan isen, üstümüze gökten (azap) parçaları indir.” dediler.
188- Şuayb: “Rabbim sizin yaptığınızı çok daha iyi bilir.” dedi.
189- Bunun üzerine onlar, yine onu yalanlayınca, üzerlerine gölge yapan bir azap onları
yakalayıverdi. Şüphesiz o, büyük bir günün azabı idi.
190- Şüphesiz bunda önemli bir ayet ve mucize vardır. Fakat çokları inanmadılar.
191- Ve şüphesiz Rabbin olan Allah, izzet, kudret ve rahmet sahibidir. (Peygamberlerini
korur.)
192- Ve şüphesiz bu Kur’an da (anlatılan o peygamberlerin mesajları gibi) âlemlerin sahibi
olan Allah katından gelmedir.
193, 194, 195- O Kur’anı, güvenilir ruh olan Cebrail, uyarıcılardan olman için, apaçık bir
Arapça ile senin kalbine indirdi.
196- Ve şüphesiz o, eskilerin kitaplarında da vardır.(*)
(*) “Ondaki mesajlar eski kitaplarda da aynen vardır.” (Nesefi)
197- İsrailoğullarının âlimlerinin onu tanıyıp bilmesi, onlar için belli bir delil olmadı mı?
198, 199- Eğer Biz, bu Kur’anı yabancı birisine indirmiş olsaydık, O Kur’anı onlara okusaydı, ona yine de inanacak değillerdi. [Böyle edebî, harika bir kitabın acemi birisinden çıkamayacağını, bunun ancak Allah’ın indirmesi olacağını idrak edemeyeceklerdi.]
200- İşte Biz, böylece o inançsızlığı, o azgın kâfirlerin kalbine soktuk.
201- Onlara elem verici azap gelmeden, ona inanmayacaklardır.
202- Nihayet o azap, onlar farkına varmadan birden gelecektir.
203- “Acaba, bize mühlet verilecek mi?” diye yalvaracaklar.
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204- Yoksa onlar, azabımızın acilen gelmesini mi istiyorlar.
205- Görmedin mi? Onları yıllarca yaşatsak da,
206- Sonra, onlara vaadedilen azap başlarına gelince,
207- O uzun yıllar faydalanıp yaşamaları, onlara bir fayda vermeyecektir.
208- Kendilerine uyarıcı peygamberler gelmeden, Biz hiçbir şehri helak etmedik.
209- Bu helak edişimiz, başkaları için bir ikaz oldu. Ve Biz, zulmedenler olmadık. [Onlar
helak olmayı hak ettikleri için helak oldular.]
210- Bu Kur’anı şeytanlar da getirmiş değildir.
211- Böyle bir şey, ne onlara yakışır ne de yapabilirler.
212- Onlar (gökleri) dinlemekten azledildiler.
213- Sakın, Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme, azap edilenlerden olursun.
214- Ve en yakın aşiretini uyar.
215- Ve sana uyan müminler için, kanatlarını ger.
216- Eğer sana isyan ederlerse: “Ben, sizin yaptıklarınızdan beriyim.” de.
217- İzzet, kudret ve rahmet sahibi olan Allah’a tevekkül et.
218- O Allah ki, sen kıyam ettiğinde seni görür.
219- Ve namaz kılanlarla beraber eğilip kalkmanı da görür.
220- Şüphesiz O, işiten ve bilendir.
221- Size haber vereyi mi, şeytanlar kimin üzerine iner?
222- Günahkâr, iftiracı olan herkesin üzerine inerler.
223- Haber almak için, kulaklarını (göklere) dayatıverirler. Ve çoğu da yalancıdırlar.
224- Şairlere gelince, onlara da (ancak) aldananlar uyar.
225- Görmedin mi? Onlar her vadide koşturuyorlar. (Hedefsiz gidiyorlar.)
226- Ve onlar yapmadıkları şeyleri söylüyorlar.
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227- İman edip salih ameller işleyen, Allah’ı çokça zikreden, zulmedildikten sonra düşmanına
karşı (şiir ile) mukabele etmek isteyenler hariç. Ve onlara zulmedenler, nasıl bir inkılâp ile
devrileceklerini bileceklerdir (göreceklerdir.)

27- Neml Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 93 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Tâ, Sin. Bunlar Kur’anın ve apaçık olan bir kitabın ayetleridir.
2- İnananlar için hidayet ve müjdedirler.
3- O inananlar ki, namazı tam kılarlar, zekâtı verirler ve onlar ahiret hayatına kesin olarak
inanırlar.
4- Biz şüphesiz, ahirete inanmayanlara yaptıkları işleri güzel gösterdik. Onun için onlar o
yanlış yaptıkları işler içinde şaşkın şaşkın bocalıyorlar.
5- İşte bunlar için, azabın en kötüsü vardır ve ahirette en zararlı çıkacak olanlar onlardır.
6- Ve şüphesiz sen bu Kur’anı, her şeyi hikmet ile yapan, her şeyi bilen Allah tarafından alıyorsun.
7- Hatırla ki Musa, ailesine: “Ben bir ateş ile tanıştım. Ondan size bir haber getireceğim veya
bir parça alıp bir meşale ile size geleceğim ki ısınasınız.” dedi.
8- Musa o ateşe gelince: “Ateşin içinde bulunan da çevresinde olan da hayırlı ve bereketli
olalar. Ve âlemlerin sahibi olan Allah, (görünmekten) çok yücedir!” diye Musa’ya seslenildi.
9- “Ey Musa! Şüphesiz Ben, izzet, kudret ve hikmet sahibi olan Allah’ım!
10- Sen asanı at!” (dedi.) Musa, asasını bir yılan gibi titreştiğini görünce, sırt çevirip kaçtı.
Arkasına dönüp bakmadı. “Ey Musa! Sakın korkma! Çünkü peygamberler, Benim yanımda
korkmazlar.
11- “Ancak zulmedip de yaptığı kötülüğün yerine iyilik ve güzellik yapan olursa,(*)
muhakkak Ben, Gafur ve Rahimim.” (Bağışlar ve acırım)
(*) Peygamberler Allah ile karşılaştıklarında korkmazlar. Hz. Musa ise, bir adam öldürmüştü.
Onun için korktu. Fakat Allah, onun tevbesini kabul etti. Yaptığı iyiliklerin, onun o kusurunu
affettirdiğini bildirdi.
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12- “Ve elini koynuna sok, lekesiz bembeyaz olarak çıkar. Dokuz mucize ile kuşanarak Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar, İlahî yasaları çiğneyen bir toplum oldular.”
13- Ayetlerimiz (mucizelerimiz) apaçık olarak onlara geldiğinde: “Bunlar, besbelli bir
büyüdür” dediler.
14- Vicdanları o mucizelere tam inandığı halde, onlar zulmen ve azgınlık olarak o mucizeleri
yalanladılar. İşte bak, bozguncuların sonunun nasıl olduğunu gör!
15- Andolsun! Biz, Davud ve Süleyman’a da ilim verdik. “Bizi, mümin kullarının çoğundan
üstün tutan Allah’a hamdolsun!” dediler.
16- Ve Süleyman, Davud’a varis oldu. “Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi, her şeyden
bize bir nasip verildi. Şüphesiz bu, apaçık bir üstünlüktür” dedi.
17- Süleyman’ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan olan askerleri, onun huzurunda toplandılar. Ve düzenli olarak sevk ediliyorlardı.
18- Nihayet, karınca vadisine geldikleri zaman, dişi karınca (kraliçe:) “Ey karıncalar! Evlerinize girin. Süleyman ve askerleri farkına varmadan sizi ezmesinler.” dedi.
19- Süleyman, onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve: “Ey Rabbim! Bana ve ana babama ettiğin nimetlere şükretmem ve razı olacağın işler yapabilmem için bana düzenli bir imkân ver.
Ve rahmetinle, beni salih kulların içine kat.” dedi.
20- Ve kuşları teftiş etti. “Ne oluyor? Hüdhüdü bulamıyorum. Yoksa kaybolanlarda mı oldu?
21- Ben ona şiddetli bir azap vereceğim veya onu boğazlayacağım veya o bana apaçık bir
delil getirecektir.” dedi.
22- Çok geçmeden (hüdhüd geldi:) “Senin kuşatmadığın (bilmediğin) bir şeyi bildim ve Sebe’den sana kesin bir haber getirdim” dedi. (Ve şöyle devam etti:)
23- “Şüphesiz ben, onlara hükümdarlık eden bir kadın gördüm. Bütün imkânlara sahipti.
Büyük bir tahtı vardı.
24, 25- Onun ve kavminin, Allah’ın dışında güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan, onların
yaptıklarını onlara güzel göstermiş, doğru yolun önünde onlara engel olmuştur. Artık onlar,
göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri çıkaran,(*) gizlediklerini ve açıkladıklarını bilen Allah’a
secde etmeye yol bulamaz olmuşlar.(**)
(*) Hüdhüd kuşu, yerin içinde gizli olan suyu çıkardığı için, Allah’a bu sıfatı yakıştırmıştır.
(*) Nesefi.
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26- Hâlbuki Allah’tan başka ilah yoktur. O, Arş-ı Azim olan kâinatın Rabb ve sahibidir.”
27- Süleyman: “Bakacağız: Doğru mu söylüyorsun, yoksa yalancılardan mısın?
28- Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra onlardan uzaklaş, bak bakalım ne cevap verecekler?” dedi.
29- Kraliçe: “Ey meclis! Şüphesiz bana çok güzel bir mektup atıldı.
30- Süleyman’dan gelme ve “Bismillahirrahmanirrahim” ile başlıyor.
31- ‘Bana karşı üstünlük taslamayın ve Müslüman olarak bana gelin!’ diyor.” dedi.
32- Ve (şöyle) devam etti: “Ey meclis! Bu işimde bana bir görüş bildirin. Siz şahit olmadan
ben hiçbir işi kesinleştirmiş olmadım.”
33- Meclis: “Biz kuvvet sahibi ve iyi savaşçı bir milletiz. Emir senindir. Artık ne buyuracağını
sen düşün.” dediler.
34- Kraliçe: “Şüphesiz, krallar bir şehre girdiklerinde orayı bozarlar ve oranın eşrafını rezil,
zelil ederler. (Herhalde) onlar da böyle yapacaklardır.
35- Ben şimdi bir hediye göndereceğim. Bakalım elçiler ne ile geri dönecekler.” dedi.
36- Elçi, Süleyman’a gelince, Süleyman: “Siz bana mal ile mi katkıda bulunursunuz? Hâlbuki
Allah’ın bana verdiği, size verdiğinden daha yararlıdır. Böyle hediyelerle ancak siz
sevinirsiniz.
37- Sen o kavme dön; onlara, karşı konulmaz askerlerle geleceğiz. Onları zelil ve esir ederek
o memleketten çıkarırız.” dedi. (Elçi geri döndü.)
38- Süleyman, (etrafındaki) meclise: “Onlar bana teslim olarak gelmeden, hanginiz onun
tahtını bana getirebilir?” dedi.
39- Cinlerden bir ifrit: “Sen bu makamından kalkmadan onu sana getireceğim. Benim onu
korumaya gücüm yeter. Ve ben güvenilirim.” dedi.
40- Kitaptan yanında bir bilgi olan adam da: “Gözünü açıp kapamadan onu sana getiririm.”
dedi. Süleyman, tahtın kendi yanında durduğunu görünce “Bu, Rabbimin bana olan fazl ve
ihsanıdır. Şükredip etmeyeceğim diye, beni deniyor. Ve kim şükrederse, o kendi faydasına
şükreder. Kim de nankörlük ederse, muhakkak Rabbim olan Allah, hiç kimsenin şükrüne
muhtaç değildir. Ve ikramı boldur.” dedi.
41- Ve devamla: “Onun için tahtını değiştirin, bakalım yol bulacak mı yoksa bulamayanlardan
mı olacak?” dedi.
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42- Belkıs (Kraliçe) geldiğinde: “Tahtın böyle mi idi?” diye soruldu. O: “Sanki odur” dedi.
Ve: “(Süleyman’ın bizden üstün olduğuna dair) önceden bize bilgi verildi. Biz de teslim olanlardan olduk.” (diye cevap verdi.)
43- Fakat Allah’ın dışında taptıkları şeyler, Allah yolunda ona engel olmuş idi. Çünkü o, kâfir
bir toplumdan idi.
44- Ona: “Avluya gir” denildi. O, avluyu görünce, derin bir su sandı. Ve bacaklarını açtı. Süleyman. “O camdan yapılmış dümdüz bir zemindir” dedi. Bunun üzerine Kraliçe: “Şüphesiz
ben kendime zulmettim. İşte Süleyman ile beraber Rabb-ül Âlemin olan Allah’a teslim oluyorum.” dedi.
45- Andolsun! Semud kavmine “Yalnızca Allah’a ibadet edin!” diye, kardeşleri olan Salih’i
gönderdik. Fakat hemen, birbiriyle çekişen iki gruba ayrıldılar.
46- Salih: “Neden iyilikten önce acilen kötülüğün gelmesini istiyorsunuz? Allah’ın rahmetine
mazhar olmak için, neden O’ndan bağışlanmak dilemiyorsunuz?” dedi.
47- Onlar: “Senden ve seninle beraber olanlardan dolayı uğursuzluğa uğradık” dediler. Salih:
“Nasibiniz Allah katından gelir. (Bu başınıza gelen uğursuzluk değil,) belki denenmeye tabi
tutulan bir kavim olduğunuz içindir.”
48- Ve şehirde, yeryüzünü bozan, ıslahat yapmayan dokuz kabile vardı.
49- Onlar: “Onu (Salih’i) ve ailesini geceleyin öldüreceğimize, velisine: “Ailesinin nerede
yok olduğunu görmedik. Biz doğru şahitleriz” diyeceğimize dair Allah’a yemin edelim.”
dediler.
50- Onlar bir tuzak kurdular. Biz de onlar farkına varmadan karşı tuzak kurduk.
51- İşte tuzaklarının sonunun nasıl olduğunu gör: Biz onları ve kavimlerinin tümünü yerle bir
ettik.
52- İşte, zulmettiklerinden dolayı boş olarak duran evleri! Şüphesiz bunda, bilen bir toplum
için, önemli bir ayet (belge, delil) vardır.
53- Ve inanıp da kendilerini koruyanları kurtardık.
54- Lut’u da peygamber olarak gönderdik. Hani kavmine: “Siz göre göre fahişelik, hayâsızlık
mı yaparsınız?
55- Nasıl, kadınların dışında erkeklere şehvetlenerek yaklaşırsınız? Hayır, siz ancak cahil bir
toplumsunuz.” dedi.
56- Fakat onun kavmi ona ancak şu cevabı verdi: “Lut’u şehrinizden çıkarın. Çünkü onlar
temiz duran, (bizim yaptığımızı yapmayan) bir grupturlar.”
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57- Biz de onu ve ailesini kurtardık. Hanımı hariç. Onun geride (azaba uğrayanların içinde)
kalmasını takdir ettik.
58- Ve onların başına acayip bir yağmur yağdırdık. İşte uyarılıp da yola gelmeyenlerin başına
gelen yağmur ne kötü bir yağmurdur!
59- De ki: Bütün hamd ve övgü Allah’ındır. Selam ve esenlik, Allah’ın seçtiği kullarınadır.
Allah mı hayırlı, yoksa O’na eş koştukları şeyler mi?
60- (Onlar mı,) yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten su indiren mi? Biz o su ile ağaçlarını
yeşertmeye gücünüzün yetmediği nice güzel bahçeler bitirdik. Yoksa Allah ile beraber başka
ilah mı var? Hayır, onlar sapıklıkta direnen bir toplumdurlar.
61- (O putları mı,) yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, onun aralarında nehirler oluşturan, o yerin istikrarı için, gemi direkleri gibi dağlar yaratan, iki deniz arasında bir engel koyan
mı? Yoksa Allah ile beraber başka bir ilah mı var. Hayır, onların çoğu (doğruyu) bilmezler.
62- (Onlar mı,) yoksa zorda kalanın O’na dua ettiği zaman duasını kabul eden, ondaki sıkıntı
ve kötülüğü gideren, sizi yeryüzüne halifeler yapan mı? Yoksa Allah ile beraber başka ilah mı
var? Ne kadar da az düşünüp idrak ediyorsunuz.
63- (Onlar mı,) yoksa kara ve denizin karanlıklarında size yol gösteren, rahmetinin önüne
rüzgârları müjdeleyici olarak salıveren mi? Yoksa Allah ile beraber başka ilah mı var? Allah,
onların eş koştuklarından çok yücedir!
64- (Onlar mı,) yoksa yaratan, sonra o yarattıklarını tekrarlayan, gökten ve yerden sizi rızıklandıran mı? Yoksa Allah ile beraber başka ilah mı var? De ki: “Eğer doğrulardan iseniz,
delilinizi getirin.”
65- De ki: “Allah’tan başka, göklerdeki ve yerdeki hiç kimse, gaybı (gizli olan şeyleri) bilemez. Ve ne zaman dirileceklerini de bilemezler.
66- Doğrusu, ahiret hakkında onlar için yeteri kadar bilgi toplandı. Fakat onlar, o ahiret
hakkında tereddüt içindedirler. Hayır, onlar o ahiretin olacağını görmekten yana kördürler.
67- O kâfirler. “Biz ve babalarımız toprak olduğumuz zaman mı (topraktan) çıkartılacağız?
68- Andolsun! Bize de, daha önce atalarımıza da bu vaat yapıldı. Bu vaat, eskilerin efsanelerinden başka bir şey değildir.” dediler.
69- De ki: “Yeryüzünde gezin, o azgın suçluların sonucunun nasıl olduğunu görün!”
70- Ve sakın onlara üzülme. Onların yaptığı hile ve tuzaklarından dolayı da sıkıntı içinde
olma!
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71- Ve: “Eğer doğru söylüyorsanız, bu vaad ne zaman olacak?” derler.
72- De ki: “Aceleden istediğiniz o azap va’dinin bir kısmı, belki de peşinize takılmıştır.”(*)
(*) Veya “yakında başınıza gelecektir.”
73- Ve şüphesiz Rabbin, insanlara karşı bol ihsan ve ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu
şükretmezler.
74- Ve şüphesiz sahibin olan Allah, onların içlerinde gizlediklerini de açıkladıklarını da çok
iyi bilmektedir.
75- Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki, Kitab-ı Mübinde (ana kitapta)
mevcut olmasın.
76- Şüphesiz bu Kur’an, İsrailoğullarının ihtilaf ettikleri konuların çoğunu, onlara doğruca
anlatmaktadır.
77- Ve şüphesiz bu Kur’an, inananlar için iyi bir rehber ve rahmettir.
78- Şüphesiz Rabbin, özel hükmüyle (adaletiyle) onların arasında hükmünü verecektir. Onun
her şeye gücü yeter. Ve O, her şeyi en iyi bilendir.
79- Sen, artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz sen, apaçık, hak olan bir yol üzeresin.
80- Arkalarını çevirip kaçtıkları zaman sen, bu çağrıyı ne ölü olanlara ne de sağır olanlara işittiremezsin.
81- Sen, körleri sapıklıklarından kurtarıp onlara yol gösterecek de değilsin. Sen ancak, ayetlerimize inanan ve (hakka) teslim olanlara bu mesajı işittirebilirsin.
82- Azap sözü başlarında gerçekleştiği zaman, yerden onlar için bir canlı çıkartırız. “İnsanlar
ayetlerimize gerçekten inanmadılar.” diye onlarla konuşur.
83- Hatırla o günü ki, her ümmetten (toplumdan) ayetlerimizi yalanlayan grupları toplarız.
Onlar mahşere sevk edilirler.
84- Nihayet oraya geldikleri zaman, Allah: “Ayetlerim hakkında hiçbir bilgi elde etmeden mi
onları yalanladınız? Yoksa başka ne iş yapmakta idiniz?” der.
85- Ve zulmettiklerinden dolayı, azap sözü başlarında gerçekleşir. Artık onlar konuşamazlar.
86- Dinlensinler diye geceyi (karanlık) ve (çalışsınlar diye) gündüzü aydınlık olarak yarattığımızı görmediler mi? Şüphesiz bunda, inanan bir toplum için önemli deliller (belgeler)
vardır.
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87- Sur’a üfürüleceği, (dolayısıyla) Allah’ın dilediği hariç, göklerdeki ve yerdeki herkesin
dehşete kapılacağı günü hatırla! O gün, herkes boyun eğerek, zelil olarak O’na gelirler.
88- Ve dağları durgun, donuk sanırsın. Hâlbuki onlar, her şeyi sağlamca yaratan Allah’ın
sanatı olarak, bulutların yürüdüğü gibi yürürler. Şüphesiz O, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
89- Kimler iyilik ile gelirse, onlara o yaptıklarından daha yararlı bir mükâfat vardır. Ve onlar,
o günün dehşetinden güven içinde olurlar.
90- Kimler de kötülük ile gelirse, işte onlar yüzüstü ateşe dökülürler. (Onlara:) “Yaptıklarınızdan başka bir şey ile cezalandırılmıyorsunuz.” (denilir.)
91- (De ki:) “Ben, saygın kıldığı bu şehrin sahibi ve her şey O’nun elinde olan Allah’a kulluk
etmekle emrolundum. Ve Müslümanlardan olmakla da emrolundum.
92- Ve Kur’an okumakla da emrolundum. Artık kim doğru yolu bulursa, o kendi lehine bulmuş demektir. Kim de sapıtırsa, sen de ki: “Ben ancak, uyarıcılardan bir uyarıcıyım.”
93- De ki: “Bütün hamd ve kemalat, Allah’ındır. O, size ayetlerini gösterecektir. Siz de onları
tanıyacaksınız. Ve sahibin olan Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.”

28- Kasas Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 88 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Ta, Sin, Mim.
2- Bunlar, apaçık olan o Kitabın ayetleridir.
3- Biz inanan bir toplum için, Musa ve Firavun olayından bir kısmını doğru bir şekilde sana
okuyacağız.
4- Şüphesiz Firavun, memlekette üstünlük sağlamıştı. (İktidarı eline almıştı.) Ahalisini partilere bölmüştü. Onlardan bir grubun erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını yaşatarak onları
zayıf ve fakir bırakıyordu. Çünkü o, her yönüyle bozgunculardan idi. (Bütün yaptıkları, bozgunculuğa yönelik idi.)
5- Biz ise, memlekette güçsüz bırakılanlara iyilik etmek, onları imamlar yapmak ve onları
oraya varis bırakmak istiyorduk.
6- Onları memlekete yerleştirip, Firavun ve Haman’a(*) ve askerlerine, İsrail Oğullarından
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sakındıkları şeyi (iktidarlarının ellerinden gitmesini) onlara göstermek istiyorduk.
(*) Kral ve başbakan..
7- Ve Musa’nın anasına: “Onu emzir. Korktuğun zaman onu denize at. Sakın korkma ve
üzülme! Biz, onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız.” diye vahyettik.
8- (Musa’nın anası onu atınca,) Firavun ailesi onu (denizde) buldu. Nihayet o, onlar için düşman ve üzüntü kaynağı oldu. Çünkü Firavun, Haman ve askerleri yanlış bir yolda idiler. [İsrailoğullarının erkek çocuklarını öldürüyorlardı.]
9- Ve Firavunun hanımı: “Bu, bana da sana da bir göz nurudur. Sakın onu öldürmeyin. Belki
bize faydalı olur veya onlar farkına varmadan onu evlat ediniriz.” dedi.
10- Ve Musa’nın annesinin gönlü boş bulundu. Bize inananlardan olması için onun kalbine
sebat vermiş olmasaydık, nerede ise onun kendi evladı olduğunu açıklayacaktı.
11- Ve Musa’nın kızkardeşine: “Onu takip et” dedi. O da onlar farkına varmadan onu gözetledi.
12- Ve anasından önceki bütün sütannelerinin sütünü ona yasak ettik (emdirtmedik.)
Kızkardeşi: “Ben sizin için ona sahip çıkacak, onu eğitecek bir aileyi size göstereyim mi?”
dedi.
13- Böylece onu annesine geri çevirdik. Ki annesinin gözü dinsin, üzülmesin ve insanların
çoğunun bilmemesine rağmen, Allah’ın va’dinin hak ve doğru olduğunu bilsin (görsün.)
14- Ve Musa, erginliğine ulaşıp olgunlaşınca, Biz ona hüküm ve ilim verdik. Biz iyilik ve
güzellik ile davrananları böylece mükâfatlandırırız.
15- Ve Musa, şehirdekilerin habersiz oldukları bir sırada şehre girdi. Birbiriyle dövüşen iki
adam gördü. Biri kendi partisinden, diğeri düşman partisinden idi. Kendi partisinden olan
adam, düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa onu yumruklayıp işini bitirdi. “Bu, şeytanın işi oldu. Şüphesiz o, saptırıcı, apaçık bir düşmandır.” dedi.
16- “Ey Rabbim! Şüphesiz ben kendime zulmettim. Sen beni bağışla!” dedi. O’nun terbiyecisi
ve sahibi olan Allah da onu affetti. Şüphesiz O, çok bağışlayan ve çok acıyandır.
17- Musa: “Ey Rabbim! Bana verdiğin bu imkân ve nimetler ile suçlulara yardımcı olmayacağım.” dedi.
18- Ve korkarak, şehirde etrafı gözetlemeye başladı. Baktı, dün ondan yardım dileyen adam,
onu yine çağırıyor. Musa ona: “Sen apaçık bir aldatıcısın.” dedi.
19- Ne zaman ki Musa, ikisine de düşman olan o adamı şiddetle yakalamak istedi. Adam: “Ey
Musa! Dün bir can aldığın gibi, benim canımı da mı almak istiyorsun? Sen ancak memlekette
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bir diktatör olmak istiyorsun, barıştıranlardan olmak istemiyorsun.” dedi.
20- Ve şehrin uzak bir mahallesinden bir adam koşarak geldi. “Ey Musa! Meclis seni
öldürmek için görüşüyor. Sen hemen çık. Şüphesiz ben senin iyiliğini istiyorum.” dedi.
21- Musa korkarak, etrafı gözetleyerek oradan çıktı. “Ey Rabbim! Beni bu zalim toplumdan
kurtar!” dedi.
22- Medyen tarafına yönelince “Umarım Rabbim beni doğru yola iletir.” dedi.
23- Musa, Medyen suyuna varınca, hayvanlarını sulayan bir insan topluluğunu gördü. Gerilerinde de hayvanlarını sudan meneden iki hanım gördü. Musa: “Nedir bu haliniz?” dedi. Onlar: “Çobanlar, hayvanlarını sudan çekmeden biz hayvanlarımıza su vermeyiz. Babamız da
çok yaşlıdır.” dediler.
24- Musa, onlar için hayvanlarını suladı. Sonra gölgeye geri döndü. Ve: “Ey Rabbim! Şüphesiz ben, Senin bana indirdiğin (önüme getirdiğin) hayra çok muhtacım.” dedi.
25- Ve hemen o iki hanımdan biri utana utana yürüyerek ona geldi. “Babam, hayvanlarımızı
suladığının ücretini sana vermek için seni çağırıyor” dedi. Musa, onun babasına gelip başından geçen olayı anlatınca o, Musa’ya: “Sakın korkma! Sen o zalim toplumdan kurtulmuşsun.”
dedi.
26- O kızlardan biri: “Ey babacığım! Bu adamı ücretli olarak tut. Çünkü ücretle çalıştırmak
istediğin en iyi kişi, güçlü ve güvenilir olan bu adamdır.” dedi.
27- Kızların babası: “Bana sekiz sene hizmet etmenin karşılığında, kızlarımdan birini seninle
evlendirmek istiyorum. Eğer on seneye tamamlarsan, o senden bir iyilik olur. Fakat sana zorluk çıkarmak istemiyorum. Allah dilerse, benim iyilerden olduğumu göreceksin.” dedi.
28- Musa: “Bu, benimle senin aranda olacak. Hangi süreyi bitirirsem, bana haksızlık
edilmeyecektir. Ve Allah konuştuklarımıza kefildir.” dedi.
29- Musa, süreyi bitirip ailesini götürünce, Tur dağı tarafından bir ateş ile tanıştı. Ailesine:
“Bekleyin. Çünkü ben bir ateş ile tanıştım. Umarım ondan, ya bir haber getiririm veya ısınasınız diye kor bir parça ateş getiririm.” dedi.
30- Musa o ateşe gelince, o mübarek bölgenin vadisinin sağ tarafında ağacın içinden Musa’ya
şöyle seslenildi: “Ey Musa! Şüphesiz Ben Allah’ım, bütün âlemlerin terbiyecisi ve
sahibiyim.”
31- “Ve asanı at!” Musa asasının, yılanmış gibi hareket ettiğini görünce, arkasını dönerek
kaçtı ve geriye dönüp bakmadı. (Biz ona:) “Ey Musa! Dön ve korkma! Şüphesiz sen, emniyet
içinde olanlardansın.”
32- “Elini koynuna sok. Hiçbir leke olmadan bembeyaz olarak çıkacaktır. Ve korku salan
#267

kanadını takın. İşte bu asa ve el, Rabbin olan Allah’tan, Firavun ve meclisine gösterilmek
üzere iki açık ve kuvvetli delildirler. Çünkü Firavun kavmi, ilahî yasaları çiğneyen bir
toplumdur.” (dedik.)
33- Musa: “Ey Rabbim! Ben onlardan bir can öldürdüm. Onların beni öldürmelerinden korkarım.
34- Ve kardeşim Harun, dilce benden daha fasihtir. Tasdik edici, yardımcı ve koruyucu olarak
onu de benimle beraber gönder. Ben onların beni yalanlamalarından korkarım” dedi.
35- Allah: “Senin pazunu kardeşinle destekleyeceğiz. Size güçlü bir delil vereceğiz. Mucizelerimiz sayesinde(*) onlar size dokunmayacaklardır. Siz ve size tabi olanlar, gerçekten
üstün ve galip olacaksınız.” dedi.
(*) Veya: “Onlara ayetlerimiz açıklandığından dolayı, onlar size el uzatamayacaklardır.”
Şeklinde de meal verilebilir.
36- Musa, apaçık mucizelerimizle onlara geldiği zaman: “Bu, uydurulan bir büyüden başka
bir şey değildir. Biz, eski atalarımızda böyle bir şey işitmedik.” dediler.
37- Ve Musa: “Rabbim, kimin O’nun katından hidayet (doğru bir iş) getirdiğini, neticede
memleketin kime kalacağını çok daha iyi biliyor. Şüphesiz zalimler iflah bulmaz” dedi.
38- Ve Firavun: “Ey meclis! Kendimden başka sizin için bir mabud bilmiyorum. Ve ey
Haman(*)! Çamurları tutuştur (tuğla yap.) Bana bir kule inşa et. Belki Musa’nın ilahının
yanına çıkarım. Fakat ben onun yalancılardan olduğunu sanıyorum.
(*) Firavunun başbakanı.
39- O ve ordusu, haksız yere yeryüzünde büyüklük tasladılar. Ve Bize hiç dönmeyeceklerini
sandılar.
40- Biz de onu ve askerlerini yakaladık. Onları denize attık. İşte bak, zalimlerin sonunun nasıl
olduğunu gör!
41- Ve onları ateşe (Cehenneme) çağıran önderler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım
edilmeyecektir.
42- Bu dünyada onların ardına lanet bıraktık. Kıyamet günü de onlar kovulmuş, suçlu ve
kabahatlilerden olacaklar.
43- Andolsun! İlkçağları helak ettiğimizden sonra, insanlar için sağlıklı görüşler veren, onlara
hidayet ve rahmet olan o kitabı (Tevrat’ı) Musa’ya verdik. Ki o insanlar, düşünüp idrak etsinler.
44- Musa’ya işi (vahyi) yönelttiğimiz zaman, sen (Tur dağının) batı tarafında değildin. Ve
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(orayı) görenlerden de olmadın.
45- Fakat Biz birtakım çağlar inşa ettik. Ömürleri uzadı da uzadı… (Musa’nın getirdiği mesaj
kayboldu.) Ve Medyen ehli içinde oturup da onlara ayetlerimizi okuyan değildin. Bu haberleri
sana gönderen yalnızca Biz’iz.
46- Tur tarafında Musa’ya seslendiğimiz zaman da orada değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak bunları sana vahyediyoruz ki senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir
toplumu uyarasın. Ola ki düşünüp idrak ederler.
47- Kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde: “Ey Rabbimiz! Bir
peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve inananlardan olsaydık.” dememeleri için;
48- Kendi katımızdan onlara hak ve doğru din geldiği zaman: “Neden, Musa’ya verilenler
gibi buna da (mucizeler) verilmedi?” dediler. Acaba daha önce Musa’ya verilenleri yalanlamadılar mı? (Musa ve Muhammed için:) “Birbirini destekleyen iki büyücüdürler” dediler.
(“Ne Kur’anı ne Tevratı) hiçbirini kabul etmiyoruz” dediler.
49- De ki: “Öyle ise, eğer doğru iseniz, Allah katından bu iki kitaptan daha doğru bir kitap
getirin de ben ona tabi olayım.”
50- Eğer sana cevap vermezlerse, bil ki onlar ancak heva ve heveslerine uyarlar. Artık Allah’tan bir bilgi ve hidayet olmadan kendi hevasına uyandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz
Allah, zalim olan bir toplumu doğru yola iletmez.
51- Andolsun! Biz peşpeşe birbirlerini destekleyen bir sözü (Kur’anı) onlara ulaştırdık ki,
idrak edip düşünsünler.
52- Bu Kur’andan önce kitap verilenler, ona gerçekten inanırlar.
53- Bu Kur’an, onlara okunduğu zaman; “Biz ona inandık, o Rabbimiz katından gelen bir
haktır. Biz ondan önce de Allah’a teslim olanlardan idik.” derler.
54- İşte onlar, sabrettiklerinden dolayı, onlara iki kere ücretleri verilecektir. Onlar, kötülüğe
karşı iyilikle mukabele ederler. Ve onlara verdiğimiz rızıktan, başkasına harcarlar.
55- Boş lafları işittikleri zaman, ondan yüz çevirirler. Ve: “Bizim yaptıklarımız bize, sizin
yaptıklarınız size. Üzerinize selam olsun! Biz cahilleri istemeyiz.” derler.
56- Şüphesiz sen, istediğini doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, istediğini doğru yola iletir.
O, kimin hidayete ve doğru yola gelmek istediğini çok daha iyi bilir.
57- Ve: “Eğer seninle beraber gösterdiğin yola uyarsak, yurdumuzdan atılırız.” dediler. Hâlbuki Biz onlara güvenli, saygın bir bölgeyi (Mekke’de Kâbe çevresini) sağlamadık mı? Kendi
katımızdan bir rızık olarak, bütün meyvelerden oraya celbedilmiyor mu? [Evet, böyledir.]
Fakat çokları bilmez, cahil kişilerdir.
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58- Biz, refah içinde şımarmış nice şehirleri helak ettik. İşte meskenleri! Çok azı hariç, kendilerinden sonra oralarda hiç oturulmadı. Her şeylerine yalnızca Biz varis olduk.
59- Ana şehre, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermeden, terbiyecin ve sahibin
olan Allah, etraftaki şehirleri helak edici değildir. Ve ahalisi zalim olmadan, Biz şehirleri yok
edici değiliz.
60- Şimdiye kadar size verilen şeyler, dünya hayatının yaşamı ve süsüdür. Allah’ın katında
olan ise daha yararlı ve daha bakidir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız?
61- Şu halde, kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuzdan hemen sonra o vaadedilen şeye
kavuşan zat, dünya hayatının nimetleriyle yaşattığımız, fakat sonra (kıyamet günü) sorgu için
ihzar edilenler içinde olan kişi gibi mi olur?
62- Bir gün Allah, onlara seslenecek: “Ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz şeyler nerede?”
diyecektir.
63- O gün, kendileri için azabın tahakkuk ettiği kişiler: “Ey Rabbimiz! İşte aldattığımız bunlar! Kendimiz aldandığımız gibi, onları da aldattık. (Onlardan) Sana sığınıyoruz. Zaten onlar
bize ibadet etmiyorlardı. [Kendi hevalarına tapıyorlardı.]
64- Ve: “Allah’a eş koştuklarınızı çağırın!” denilir. Onlar, o eş koştuklarını çağırırlar. Fakat o
putlar, kendilerine cevap vermezler. İşte o zaman azabı görürler… Keşke daha önce doğru
yola gelmiş olsalardı!
65- Allah’ın onlara seslenip: “Peygamberlere ne ile cevap verdiniz?” diyeceği günü hatırlat!
66- İşte o gün, bütün haberler onlardan gizlenmiş olacak. (Hiçbir cevap veremeyeceklerdir.)
Birbirlerinden de soramayacaklar.
67- Fakat böyleler içinde tevbe eden, iman edip iyi işler yapan olursa, onun kurtuluşa ermesi
kuvvetle muhtemeldir.
68- Rabbin olan Allah, istediğini yaratır ve seçer. Seçme yetkisi onlarda değildir. Allah onların
eş koşmalarından çok münezzeh ve çok yücedir.
69- Ve Rabbin, onların gönüllerinde gizlediklerini de açıkladıklarını da çok iyi bilir.
70- İşte O, (her şeyin yaratanı olan) Allah’tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da
ahirette de bütün hamd ve kemalat, yalnızca O’nundur. Hüküm ve yargı, yalnızca O’nundur.
Ve Hepiniz yalnızca O’nun huzuruna döneceksiniz.
71- De ki: “Düşündünüz mü? Eğer Allah, geceyi kıyamete kadar üzerinizde devamlı kılsaydı.
Allah’tan başka hangi ilah, size ışık getirebilir? Artık dinlemeyecek misiniz?
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72- De ki: “Düşündünüz mü? Eğer Allah, gündüzü kıyamete kadar üzerinizde devamlı kılsaydı, Allah’tan başka hangi ilah, içinde sükûnete ereceğiniz geceyi size getirebilir? Artık
görmeyecek misiniz?
73- Ve Allah kendi rahmetinden, gece ve gündüzü sükûnete ermeniz, O’nun fazlından
rızkınızı aramanız için yaratmıştır. İşte artık şükretmeniz umulur!
74- Allah’ın, onlara seslenip: “Ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz (o putlar) nerede? Diyeceği günü hatırla!
75- Ve (o gün) her bir ümmetten bir şahit çıkarırız. “Delilinizi getirin!” deriz. Onlar, bütün
haklılığın Allah’ın olduğunu bileceklerdir. Ve iftira ettikleri şeyler, onlardan kaybolup gidecektir.
76- Şüphesiz Karun, Musa’nın kavminden idi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz hazinelerden
öylece ona vermiş idik ki; ancak kuvvetli bir topluluk o hazinelerin anahtarlarını taşıyabilirdi.
Hani onun kavmi ona: “Şımarma! Allah şımaranları sevmez.”
77- “Allah’ın sana vermiş olduğu mal ile ahiret yurdunu iste! Dünyadan da nasibini unutma.
Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuğu arama. Şüphesiz
Allah, bozguncuları sevmez.” dedi.
78- O ise: “Bu (servet,) ancak bendeki ilim ve bilgi üzere bana verildi” dedi. Bilemedi mi ki,
Allah ondan önce, ondan daha güçlü ve topladıkları malca daha zengin nice nesilleri kesinlikle yok etti. Ve (bilemedi mi?) azgın suçlular, günahlarından dolayı sorguya çekilmezler.
(Sorgulanmadan azaplandırılırlar.)
79- Bunun üzerine Karun süs ve debdebe içinde, kavminin yanına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar: “Keşke Karun’a verilenlerin bir benzeri bize de verilseydi, şüphesiz o, büyük bir haz
ve pay sahibidir.” dediler.
80- Kendilerine ilim verilenler ise: “Yazıklar olsun size! İnanıp salih işler yapanlar için, Allah’ın vereceği mükâfat daha yararlıdır.” Fakat bu söz, ancak sabredenlere söylenir.(*)
(*) Yani, ancak sabredenler bu sözü anlayabilir.
81- Nihayet Biz, onu da evini de yere batırdık. Allah’tan başka, ona yardım edecek bir cemaati olmadı. Kendi kendine de yardım edemedi. (Kendi imkânları da ona bir fayda vermedi.)
82- Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler, şöyle demeye başladılar: “Yazıklar olsun
bize! Allah’ın istediğine rızkı açtığını, istediğine de kıstığını anlamadık. Eğer Allah bize iyilik
etmeseydi, bizi de yere batırırdı. Çok yazık, kâfirlerin hiçbir kurtuluş yönü yoktur.”
83- İşte şu ahiret yurdu! Onu, yeryüzünde üstünlük kurmak istemeyen ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere nasip ederiz. Ve hayırlı sonuç, kendi (ruhunu) koruyanlarındır.
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84- Kim bir iyilik ile gelirse, ona ondan daha iyisi vardır. Kim de bir kötülük ile gelirse, işte
kötü şeyler yapanlar, yaptıklarından başka hiçbir şey ile cezalandırılmazlar.
85- Bu Kur’anı(n tebliğ ve yaşamını) sana farz kılan Allah, hiç şüphesiz seni ahirette diriltecektir. De ki: “Terbiyecim ve sahibim olan Allah, kimin doğru yolda olduğunu ve kimin de
apaçık sapıklık içinde olduğunu çok daha iyi bilir. [Hiçbir şeyi değersiz bırakmaz. Benim bu
görevimin de mükâfatını verecektir.]
86- Sen, bu kitabın sana tebliğ edileceğini ummuyordun. Bu Kur’an, ancak Rabbinden gelen
bir rahmettir. Artık, sakın o kâfirlere yardımcı olma!
87- Ve ayetlerimiz sana indirildikten sonra, sakın o kâfirler, seni onlardan alıkoymasınlar. Ve
Rabbinin yoluna davet et. Sakın müşriklerden olma!
88- Sakın Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma. Allah’tan başka (tesir sahibi) hiçbir ilah
yoktur. O’nun zatından başka her şey fanidir. (Yok olmaya mahkumdur.) Hüküm ve yetki,
yalnızca O’nundur. Ve her şey, (sonunda) O’na dönecektir.

29- Ankebut Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 69 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elif, Lam, Mim.
2- İnsanlar imtihan edilmeden, “inandık” demekle kurtulacaklarını mı sandılar?
3- Andolsun! Biz onlardan öncekileri de imtihana tabi tuttuk. Elbette Allah, doğru olanları da
ortaya çıkaracaktır, yalancı olanları da ortaya çıkaracaktır.
4- Yoksa o kötülükleri yapanlar, Bizi geçeceklerini mi (Bizden kurtulacaklarını mı) sandılar?
Ne kötü bir yargıda bulunuyorlar!
5- Kim, Allah ile buluşmayı umuyorsa, işte kesinlikle bilsin ki; Allah’ın tayin ettiği ecel (süre)
mutlaka gelecektir. O Allah (her isteği) işiten, (her şeyi) bilendir.
6- Kim cihad ederse, o ancak kendi yararına cihad eder. Çünkü Allah’ın insanlara (yaratıklara)
hiçbir ihtiyacı yoktur.
7- İman edip yararlı işler yapanlar ise, şüphesiz Biz, kötülüklerini onlardan sileceğiz. Ve yaptıklarından daha güzeli ile onları mükâfatlandıracağız.
8- Biz insan için, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. “(Ona:) “Eğer, hakkında hiçbir
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bilgiye sahip olmadığın şeyleri, Bana eş koşman için çalışırlarsa, sen onlara itaat etme! Hepinizin dönüşü yalnızca Bana’dır. Sizin yaptıklarınızı(n iç yüzünü) size haber
vereceğim.” (dedik.)
9- Artık kim iman edip uygun işler yaparsa, şüphesiz Biz onu iyiler arasına koyacağız.
10- İnsanlardan öyleleri de var ki; “Allah’a inandık” derler. Onlardan biri Allah yolunda
eziyete maruz kaldığı zaman, insanların yaptığı işkenceyi Allah’ın azabı gibi görür. Ve eğer
Senin Rabbin olan Allah’tan bir yardım gelirse: “Biz sizinle beraberdik” diyecekler. Acaba
Allah, insanların gönüllerinde olan şeyleri, (onlardan) daha iyi bilen değil midir? (Ki Allah’a
karşı böyle ikiyüzlü davranıyorlar.)
11- Andolsun! Allah, inananları da ortaya çıkaracaktır, münafık olanları da ortaya çıkaracaktır.
12- Ve kâfir olanlar, inananlara: “Bizim yolumuza uyun, günahlarınızı biz yüklenelim” dediler. Fakat onlar, o inananların günahlarından hiçbir şey yüklenebilecek değiller. Şüphesiz onlar,
yalancıdırlar.
13- Andolsun! Onlar ağırlıklarını da, ağırlıklarıyla beraber başka ağırlıkları(*) da yükleneceklerdir. Ve kıyamet günü, yaptıkları iftiralardan dolayı da sorguya çekileceklerdir.
(*) Başkalarının vebalini de…
14- Andolsun! Biz Nuh’u, kavmine (Peygamber olarak) gönderdik. Binden elli sene az bir
müddet, içlerinde kaldı.(*) İşte onlar, zalim oldukları bir halde, tufan onları yakalayıverdi.
(*) Nuh (a.s.)’ın kavmi içinde 950 sene yaşamasından maksat, O’nun getirdiği din ve ilahî
mesajın onlar içinde 950 sene devam etmesidir. Nitekim bu dönem, İbrahim (a.s.) ile bitmiştir.
“İbrahim de, Nuh’un etabından idi.” (Saffat, 83. Bakınız: Al-i İmran, 33)
15- Biz, onu ve geminin içindekileri kurtardık. O gemiyi de insanlar için bir belge ve delil
yaptık.
16- İbrahim’i de Peygamber olarak gönderdik. Hani kavmine şöyle dedi: “Allah’a ibadet edin
ve O’nun yasalarını çiğnemekten sakının! Eğer biliyorsanız, bu, sizin için daha hayırlıdır.”
17- “Siz, Allah’ın dışında bazı putlardan başka bir şeye tapmıyorsunuz. Ve Allah namına yanlış şeyler uyduruyorsunuz. Hiç şüphesiz, Allah dışında ibadet ettiğiniz şeyler, size rızık vermeye sahip değiller. Artık Allah’ın katından rızık isteyin, O’na kulluk edin, O’na şükredin. En
sonunda O’na döneceksiniz.”
18- (De ki:) “Eğer siz (beni) yalanlayacaksanız, muhakkak sizden önce de birçok toplum,
(peygamberleri) yalanladılar. (Başlarına azap geldi.) Çünkü Peygamberin üzerinde apaçık bir
tebliğden başka bir görev yoktur. (Onları azaptan kurtaramaz.)
19- Görmediniz mi,(*) Allah nasıl yaratmaya başlar, sonra onu tekrar eder? Şüphesiz tekrar
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tekrar yaratmak, Allah’a çok kolaydır.
(*) Kûfi kıraatine göre.
20- De ki: “Yeryüzünde dolaşın, bakın: Allah’ın nasıl ilk olarak yarattığını, sonra ikinci dirilişi tekrar ettiğini görün!(*) Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.
(*) Mecaz-ül Kur’an.
21- O, istediğini azaplandırır, istediğini rahmetine mazhar eder. Ve dönüşünüz yalnızca O’na
olacaktır.
22- Yeryüzünde ve gökte Allah’ı aciz bırakacak (O’ndan kurtulacak) değilsiniz. Allah’tan
başka ne bir sahibiniz ne de yardımcınız vardır.
23- Demek, Allah’ın ayetlerini ve O’nunla buluşmayı inkâr edenler, işte onlar Benim rahmetimden ümit kesenlerdir. Ve işte onlara elem verici bir azap vardır.
24- Kavminin İbrahim’e karşı cevabı, yalnızca: “Onu öldürün veya yakın” demek oldu.(*)
(Onlar, onu ateşe attılar.) Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda, inanan bir toplum
için önemli ibretler vardır.
(*) Hz. İbrahim bahsi arasına Hz. Muhammed’i muhatap kılan 18. ila 23. ayetlerin
girmesinin sebebi; Hz. Muhammed ile Hz. İbrahim’in aynı görevi icra ettiklerine, Hz.
İbrahim’in kıssasıyla Hz. Muhammed’in teselli edildiğine işarettir.
25- Ve İbrahim: “Siz ancak dünya hayatında bir sevgi bağı olmak üzere, Allah’ın dışında bazı
putlar edinmişsiniz. Sonra kıyamet günü birbirinizi inkâr edeceksiniz ve birbirinize lanet
yağdıracaksınız. Son sığınağınız Cehennem olacaktır. Ve size yardım eden de olmayacaktır”
dedi.
26- Bunun üzerine Lut, ona iman etti. Ve İbrahim: “Rabbimin emrettiği yere gidiyorum.
Şüphesiz Rabbim, her şeye gücü yeten ve her şeyi yerli yerinde yapandır” dedi.
27- Biz de İbrahim’e, İshak ve Yakub’u bağışladık. Onun neslinden gelenlere peygamberlik
ve kitap verdik. Ve dünyada ona mükâfatını verdik. Ahirette de o, salihlerdendir. (En yüce
mertebede olanlardandır.)
28- Lut’u da peygamber olarak gönderdik. Hani kavmine: “Siz fahiş bir şeye varıyorsunuz.
İnsanlar içinde sizden önce hiç kimse, bu işe öncülük etmiş değildir.”
29- “Sizler, erkeklere (şehvetle mi) varıyorsunuz? Yol mu kesiyorsunuz? Meclisinizde iğrenç
işler mi yapıyorsunuz?” dedi. Ona kavminin cevabı ise, ancak: “Eğer doğrulardan isen, bize
Allah’ın azabını getir” demek oldu.
30- Lut da: “Ey Rabbim! Bu bozguncu kavme karşı bana yardım et!” dedi.
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31- Elçilerimiz, müjde ile İbrahim’e geldiklerinde: “Biz, bu şehrin ahalisini helak edeceğiz.
Çünkü onun ahalisi zalim olmuşlar” dediler.
32- İbrahim: “Fakat orada Lut vardır” dedi. Onlar: “Biz orada kimin olduğunu daha iyi biliriz.
Biz, onu ve ailesini kurtaracağız. Yalnız hanımı, (azaba uğrayacak olanların içinde) kalacaklardandır.” dediler.
33- Elçilerimiz Lut’a geldikleri zaman, Lut bozuldu. Onlara güç yetiremeyeceğini anladı.
Fakat onlar: “Korkma! Üzülme! Biz, seni ve aileni kurtaracağız. Yalnız hanımın, azap içinde
kalacaklardan olacak.
34- Hiç şüphesiz, İlahî yasaları çiğnediklerinden dolayı, Biz bu şehir ahalisine gökten pis bir
azap indireceğiz” dediler.
35- Andolsun! Biz, idrak eden bir toplum için, o şehirden apaçık bir belge bıraktık.
36- Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. Onlara: “Ey kavmim!
Allah’a ibadet edin. Kıyametin kopacağını umut edin.. Yeryüzünde bozguncular olarak koşturmayın” dedi.
37- Onlar ise, onu yalanladılar. Bunun üzerine bir deprem, onları yakalayıverdi; evleri içinde
dizüstü yığılmış olarak kaldılar.
38- Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Siz, onların evlerini görmüşsünüzdür. Şeytan,
onların yaptıklarını onlara güzel gösterdi de onları doğru yoldan saptırdı. Hâlbuki onlar, (hak
ve hakikati) görebiliyorlardı.
39- Karun, Firavun ve Haman’ı da helak ettik. Andolsun! Musa onlara açık deliller ile geldi
de onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Fakat Bizi geçemediler (Bizden kurtulamadılar.)
40- Günahlarından dolayı hepsini yakalayıverdik. Kimisinin üzerine taş fırtınasını gönderdik,
kimisini de bir patlama yakalayıverdi. Kimisini yere batırdık, kimisini de suda boğduk. Allah,
onlara zulmeden değildi. Fakat onlar, kendi kendilerine zulmettiler.
41- Allah dışında dostlar (mabutlar) edinenlerin örneği, örümcek örneği gibidir: Kendine bir
ev edinmiştir. Hâlbuki evlerin en zayıfı, örümcek evidir. Keşke bilmiş olsalardı!
42- Hiç şüphesiz Allah, onların kendi dışında yalvardıkları her şeyi bilir. (Bildiği için de onları cezalandıracaktır.) O, izzet, kudret ve hikmet sahibidir. (Bu sıfatları, suçluların cezalandırılmasını gerektiriyor.)
43- İşte bu örnekleri insanlara anlatıyoruz. Fakat âlimlerden başka hiç anlayan yok.
44- Allah, gökleri ve yeri hak ve hakikat ile yarattı. Şüphesiz bunda, inananlar için önemli bir
ayet vardır.
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45- Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı doğruca kıl. Çünkü namaz, (insanı) fahiş
(aşırılıklardan) ve iğrenç şeylerden (geri kalışlardan) alıkoyar. (Namaz gibi, içinde) Allah’ın
anıldığı zikir(ler,) daha büyüktür(ler.) Ve Allah, (yaptıklarınızı) çok iyi bilendir. (Onun için,
bir an bile O’ndan gafil olunmamalıdır.)
46- Ve Kitap verilenlerle en güzel yoldan başka bir yol ile mücadele etmeyin. Zalim olanları
müstesna… Ve onlara: “Bize inene de, size inene de inandık. Bizim de, sizin de ilahınız birdir.
Biz, O’na teslim olmuşlarız” deyin.
47- İşte önceki peygamberlere kitap verdiğimiz gibi, sana da kitap indirdik. Kendilerine kitap
verilenler, ona inanırlar. Bunlardan (Mekkelilerden de) ona inananlar vardır. Ve hiçbir değeri
kabul etmeyen kâfirlerden başka hiç kimse ayetlerimizi inkâr etmez.
48- Ve sen, bu Kur’andan önce hiçbir kitap okuyan değildin. Ve sağ elinle kitap yazan da
değildin. Böyle bir durumda, boş düşünen o insanlar şüpheye düşerlerdi.
49- Bilakis bu Kur’an, ilim verilenlerin gönlünde muhafaza edilen apaçık ayetlerdir. Ve zalimlerden başka hiç kimse, o ayetlerimizi inkâr etmez.
50- Ve: “Rabbinin katından ona mucizeler indirilmeli değil mi idi?” dediler. Sen de ki: “Mucizeler, ancak Allah’ın katındadırlar. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”
51- Onlara okunan bir kitabı üzerlerine indirmemiz onlara yetmedi mi? Şüphesiz o Kur’anda
inanan bir toplum için rahmet ve mesaj vardır.
52- De ki: “Benim ile sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerdeki ve yerdeki her şeyi
bilendir. Allah’ı inkâr edip de boş şeylere inananlar, işte gerçek zarar edenler onlardır.
53- Senden acilen azabın gelmesini istiyorlar. Eğer tayin edilmiş bir süre olmasaydı, azap onlara gelecekti. Ve onlar farkına varmadan, aniden azap onlara gelecektir.
54- Senden azabın acilen gelmesini istiyorlar. Hâlbuki Cehennem, kâfirleri kuşatmıştır.
55- Öyle bir günü düşün ki; azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları örtüverir. O gün,
Allah onlara: “Yaptığınız işleri(n cezasını) tadın!.” der.
56- Ey inanan kullarım! Şüphesiz Benim memleketim çok geniştir. Artık yalnızca Bana kulluk
edin!.
57- Her nefis ölümü tadar. Sonra Bana döndürüleceksiniz. (Huzuruma geleceksiniz.)
58- İnanıp uygun işler yapanlara gelince, onları Cennette öyle saraylara yerleştireceğiz ki, altlarında nehirler akacak ve onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte çalışanların en iyi ücreti
budur!
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59- Öyle çalışanlar ki; sabrettiler. Ve yalnızca Rableri olan Allah’a tevekkül ediyorlar.
60- Rızkını taşıyamayan nice canlılar vardır. Size de onlara da rızık veren Allah’tır. O, (her
isteği) işiten, (her ihtiyacı) bilendir.
61- Eğer onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı, kim size hizmetkâr yaptı?” diye
sorarsan, onlar elbette “Allah” diyecekler. Artık neden hak yoldan sapıyorlar?
62- Kullarından istediğine rızkı açan, istediğine rızkı kısan Allah’tır. Şüphesiz Allah, her şeyi
(her ihtiyacı) çok iyi bilendir.
63- Eğer onlara: “Gökten su indirip de ölümünden sonra yeri o su ile dirilten kimdir?” diye
sorarsan, onlar elbette, “Allah” diyecekler. De ki: “Öyle ise bütün kemalat ve hamd, Allah’a
mahsustur. Fakat onların çoğu bunu idrak edemiyorlar. [Onları bu hakikatleri idrak etmekten
alıkoyan, dünya hayatının aldatmasıdır.]
64- Hâlbuki dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ve şüphesiz ahiret yurdu
ise, gerçek canlı orasıdır. (Gerçek hayat oradadır.) Keşke bilmiş olsalardı.
65- Evet, onlar gemiye bindikleri zaman, din ve imanı Allah’a has kılarak, O’na yalvarırlar.
Allah, onları karaya doğru kurtarınca, hemen O’na eş koşmaya başlarlar.
66- Nihayet(*) onlara verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük ederler. Bir müddet yaşarlar.
Fakat sonra (nasıl bir yolda olduklarını) bilecekler.
(*) Burada “lam”, ilâ manasına gelir. İla da, gaye ve sonuç bildirmek içindir.
67- Görmediler mi? Biz onlara saygın, güvenli bir bölge yaratmışız. Etraftan insanlar oraya
kapılıp geliyorlar. Artık boş şeylere inanıp da Allah’ın verdiği nimete karşı mı nankörlük
ediyorlar!...
68- Allah’a yalan yere iftira eden ve hakk ona geldiğinde (göründüğünde,) hakkı yalanlayandan daha zalim kim olabilir?... Kafirlere (nankörlere) Cehennemde yer mi yok?!
69- Bizim yolumuzda cihad edip çalışanlar ise, Biz, onlara yollarımızı göstereceğiz. Ve şüphesiz Allah, iyilik ve güzellik yapanlarla beraberdir. (Onları destekler.)
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30- Rum Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 60 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elif, Lam, Mim.
2, 5- Rumlar, (Araplara) en yakın bir bölgede yenildiler. Onlar bu mağlubiyetlerinden sonra
birkaç yıl içinde galip gelecekler. Bundan önce de, bundan sonra da bütün emir ve yetki, Allah’a mahsustur. İşte o gün müminler, Allah’ın (onlara) verdiği yardım ile(*) sevineceklerdir.
Allah istediğine yardım eder. O, izzet, kudret ve rahmet sahibidir.
(*) Rumların Farsları yendiği gün, Müslümanlar da Bedir’de Mekkelileri yendiler. (Nesefi)
Bir kıraate göre de: “Rumlar, Müslümanları yendiler. Onların galibiyetinden sonra 9 sene
içinde (Müslümanlar tarafından) mağlup edilecekler” şeklinde meal verilmiştir.
6- Bu, Allah’ın verdiği bir sözdür. Allah, sözünden asla caymaz. (Onlara ahireti söz vermişse,
mutlaka yerine getirecektir.) Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler.
7- (Yalnızca) dünya hayatının dış görünüşünü bilirler. Ahiretten ise tamamıyla gaflet
içindedirler.
8- Kendi nefislerini inceleyip düşünmediler mi? Ki Allah, gökleri, yeri ve aralarındakileri ancak hak ile ve belli bir süre ile yaratmıştır. [Boş yaratmamıştır. Rastgele bırakmamıştır.] fakat
insanların çoğu, Rableri olan Allah ile buluşmayı inkâr ediyorlar.
9- Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler
mi? Ki onlardan daha güçlü idiler. Yeryüzünü onlardan daha çok değerlendirmiş idiler. Bunların yeryüzünü imar etmesinden daha çok imar etmişlerdi. Onların peygamberleri onlara açık
mucizeler ile gelmişlerdi… Allah onlara zulmedecek olmadı. Fakat onlar kendi kendilerine
zulmettiler.
10- Sonra Allah’ın ayetlerini yalanladıklarından ve onlarla alay ettiklerinden, o kötülük yapanların sonu çok kötü oldu.
11- Allah yaratmaya başlar, sonra onu tekrar eder. Sonra O’na döneceksiniz. (Yani kıyamet ve
ahiret haktır, olan sebepler de ahirette kalkacaktır. Her şeyin Allah’ın işi olduğu orada net
olarak görünecektir.)
12- İşte kıyametin koptuğu gün, suçlu ve azgın olanlar mahrum ve perişan kalacaklardır.
13- Allah’a eş koştukları O şeyler de, onlara şefaat etmeyecektir. O gün, o eş koştuklarını
inkâr edeceklerdir.
14- İşte o kıyametin kopacağı gün, (müminlerle kâfirler) birbirlerinden ayrılacaklardır.
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15- İman edip yararlı işler yapanlar ise, bağ ve bostan(lar) içinde sevindirilirler..
16- Kâfir olup da ayetlerimizi ve ahiret hayatı ile buluşmayı inkâr edenler ise, işte onlar azap
içinde bırakılacaklar.
17- Artık sabahladığınız ve akşamladığınız zaman, Allah’ı (bütün kusurlardan) tenzih edin.
18- Göklerdeki ve yerdeki hamd ve övgüye sebep her şeyin Allah’ın olduğunu (bilin.) Karanlık olduğu zaman da, her şeyin aydınlanıp göründüğü zaman da Allah’ı hamd ve tesbih edin.
[O’nu tenzih edin, bütün mükemmelliklerin O’nun olduğunu bilin.]
19- O, ölüden diriyi çıkartır, diriden ölüyü çıkartır.(*) Ölümünden sonra yeryüzünü dirilten
O’dur. İşte siz de yerden böyle çıkartılacaksınız.
(*) Ağaçtan süzerek çekirdeği çıkarmak, çekirdekten ağacı çıkarmaktan daha önemli ve daha
zordur.
20- Allah’ın (veya ahiretin) ayet ve belgelerinden biri de, sizi topraktan yaratması, sonra
(yeryüzünde) türeyip yerleşmenizdir.
21- O’nun ayet ve belgelerinden biri de; yanlarında huzur ve sükûn bulmanız için size, sizin
cinsinizden eşler yaratmasıdır. Ve aranıza sevgi, şefkat koymasıdır.. Şüphesiz bunda, düşünen
bir toplum için önemli deliller vardır.
22- O’nun ayet ve belgelerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması ile dillerinizin ve renklerinizin değişikliğidir.(*) Şüphesiz ilim adamları için bunda, önemli delil ve belgeler vardır.
(*) Yani; göklerin ve yerin yaratılmasından tutun da insanların ses ve renk farklılıklarına
kadar her şey, Allah’ın kontrolü ve yaratmasıyladır. Nitekim hiçbir insanın yüzü, öbür insana
tam benzemediği gibi, hiçbir insanın sesi de bir başka insanın sesinin aynısı değildir. Onun
için, bütün insanları yaratamayan, hiçbir insanı yaratamaz.
23- O’nun ayet ve belgelerinden biri de; gece ve gündüzdeki uykunuzdur ve O’nun verdiği
rızkı aramanızdır. Şüphesiz bunda, söz dinleyen bir toplum için önemli ayetler vardır. [Evet,
uyku hakikatinde, rüyada, insanın rızık araması ve beslenmesinde, öldükten sonra dirilmeye
işaret eden önemli ayetler vardır.]
24- O’nun ayet ve belgelerinden biri de, korkmanız ve umutlanmanız için size şimşeği
göstermesi, gökten bir su indirip yeri ölümünden sonra onunla diriltmesidir. Şüphesiz bunda,
aklını kullanan bir toplum için önemli ayetler vardır.
25- O’nun ayet ve belgelerinden biri de, göğün ve yerin O’nun emriyle (iki hizmetkâr gibi,
düzen içinde) durmasıdır. Sonra sizi yerden, bir çağrı ile çağırınca, hemen ortaya çıkacaksınız.
26- Göklerdeki ve yerdeki herkes, O’nun (emrinin) hizmetkârıdırlar. Hepsi de O’na boyun
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eğerler ve O’na yalvarırlar.
27- Yaratmaya başlayan, sonra onu tekrarlayan O’dur. Ve bu tekrar yaratma, O’nun için daha
kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnek, O’nundur. O, izzet, kudret ve hikmet sahibidir.
28- Allah, kendinizden size bir örnek verdi: Size verdiğimiz rızıkta, kölelerinizden ortaklarınız var mı? Ki (hür) ortaklarınızdan çekindiğiniz gibi, onlardan da çekineceğiniz şekilde
onlar size eşit olsunlar. İşte Biz ayetlerimizi, idrak eden bir toplum için böylece açıklıyoruz.
29- (Hayır, bunlar akıl etmiyorlar.) Belki o zalimler, hiçbir ilmî veriye dayanmadan heva ve
heveslerine uyarlar. Artık Allah’ın saptırdığını kim doğru yola getirebilir? Ve onlara yardımcılar da olmayacaktır.
30- Artık Sen, yüzünü dosdoğru olarak dine yönelt. O din ki Allah’ın, insanları onlar üzere
yarattığı(yasalar)dır. Allah’ın yaratmasında değişiklik olmaz. İşte değerli ve doğru din, (Allah’ın) bu yaradılış yasalarıdır. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler.
31- (Siz ey müminler!) Allah’a yönelin, O’nun azabından sakının, namazı doğruca kılın ve
sakın müşriklerden olmayın!
32- O müşrikler ki, dinlerini dağıtmışlar, parti parti olmuşlar… Her parti kendi elindeki şey
ile sevinmektedir.
33- İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, Rableri olan Allah’a yönelerek O’na yalvarırlar.
Sonra Allah onlara bir rahmet tattırdığında, onlardan bir grup hemen Rablerine eş ve ortak
koşmaya başlarlar.
34- Nihayet onlara verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük ederler. (Biz de onlara:) “Yaşayın,
ilerde bileceksiniz” (deriz.)
35- Yoksa onlara kesin bir delil indirdik de, o delil, Allah’a eş koşmalarını mı onlara emrediyor?
36- Hâlbuki Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla seviniyorlar. Eğer yaptıklarından dolayı bir kötülük başlarına gelirse, hemen ümitsiz olmaya başlarlar. (Demek, Allah’a eş koştukları şeyler bir fayda vermez.)
37- Görmediler mi? Allah istediğine rızkı nasıl açıyor ve kısıyor. Muhakkak bu rızık
konusunda inanan bir toplum için önemli ayetler vardır.(*)
(*) Onlar, putlarının hiç rızık vermediklerini ve veremediklerini göremediler mi?
38- Artık akrabaya, yoksula ve yolda kalmışlara haklarını verin. Bu, Allah’ın rızasını kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte gerçek kurtuluşa erenler onlardır.
39- İnsanların malları içinde, artsın diye faiz için verdiğiniz mallar, Allah katında artmaz. Al#280

lah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekât ise, işte gerçekten mallarını kat kat arttıranlar onlardır.
40- Allah, sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, sonra sizi diriltendir. Allah’a
eş koştuklarınız içinde, bunlardan bir şey yapan var mı? Allah, onların eş koştuklarından çok
münezzeh ve çok yücedir.
41- İnsanların elleriyle yaptıklarından dolayı, karada ve denizde bozgunculuk çıkmıştır. Nihayet Allah, onların yaptığı kusurların (cezasının) bir kısmını onlara tattırır ki, dönüş yapsınlar.
42- De ki: “Yeryüzünde dolaşın da, kendinizden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görün!
Onların çoğu, Allah’a eş koşanlardan idi.”
43- Artık Allah katından, geri dönüşü olmayan bir gün gelmeden önce, sen yüzünü değerli ve
doğru olan dine yönelt. O gün, insanlar birbirlerinden ayrılacaklardır.
44- Kim kâfir olmuşsa, onun küfrü kendi aleyhine olacaktır. Kimler de yararlı işler yapmışsa,
onlar da kendileri için hazırlık yapmışlardır.
45- Nihayet Allah, iman edip yararlı işler yapanları fazl ve ihsanından mükâfatlandırır. Şüphesiz Allah, kâfirleri sevmez.
46- O’nun ayetlerinden biri de; O’nun, yağmur müjdeleyicileri olsun, size rahmetinden tattırsın, gemiler O’nun emriyle yüzsün. O’nun verdiği rızkı arayasınız ve sonuçta O’na şükredesiniz diye, rüzgârları salıvermesidir.
47- Andolsun! Senden önce de, kendi toplumlarına peygamberler gönderdik. Mucizelerle onlara geldiler. (İnsanlar iki gruba ayrıldılar.) Biz de suçlu olanlardan intikamımızı aldık. Çünkü
inananlara yardım etmek, bizim üzerimize bir borç idi.
48- Allah, rüzgârları salıverendir. O rüzgârlar bir bulut kaldırırlar. Allah, o bulutu gökte istediği gibi yayar. Ve üst üste gelen parçalar yapar. Arasından yağmur çıktığını görürsün. Allah,
o yağmuru kullarından istediklerinin bölgesine yağdırınca, hemen sevinirler.
49- Hâlbuki onlar, o yağmur kendilerine yağdırılmadan önce, tamamıyla ümitsiz idiler.
50- İşte, Allah’ın rahmetinin eserlerini gör: Nasıl ölümünden sonra yeryüzünü diriltiyor?
Şüphesiz bunları yapan, ölüleri de diriltendir. Çünkü O, her şeye gücü yetendir.
51- Fakat eğer (ekinlerini) kurutacak bir rüzgâr göndersek, ekinlerini sararmış olarak görseler,
o müjdelenmekten sonra nankörlüğe başlarlar.
52- Artık sen, ölülere söz dinletemezsin. Sağırlara da arkalarını dönüp kaçtıklarında, çağrıyı
işittiremezsin.
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53- Ve sen, körleri sapıklıktan alıp onlara doğru yolu gösteremezsin. Sen ancak ayetlerimize
inanan, Bize teslim olmuş olanlara söz işittirebilirsin.
54- Allah, sizi güçsüz olarak yaratan, güçsüzlükten sonra size kuvvet veren, kuvvetten sonra
sizi zayıflatan ve ihtiyarlatandır. Allah, istediğini yaratandır. (Sizi de ahirette diriltecektir.) O,
sonsuz ilim ve kudret sahibidir. [İşi bilen ve gücü yeten yapabilir.]
55- Ve kıyamet koptuğu gün, suçlular bir saatten fazla kalmadıklarına yemin edecekler. İşte
onlar, (dünyada da) böyle sapıtıyorlardı.
56- Kendilerine ilim ve iman verilenler: “Siz, Allah’ın takdirinde diriliş gününe kadar
kaldınız. İşte diriliş günü budur! Fakat siz, bunu bilmiyordunuz.
57- İşte o gün özür beyan etmeleri, zalimlere bir fayda vermeyecektir. Ve dönüş yapmaları
onlara fayda vermeyecektir.
58- Andolsun! Biz insanlar için, bu Kur’anda her misali açıkladık. Ve andolsun! Eğer onlara
bir ayet (mucize) getirsen, o kâfirler: “Siz ancak boş ve yalan şeylerle uğraşırsınız” derler.
59- İşte Allah, böylece o cahillerin kalplerini kökünden köreltir.(*)
(*) Mecazü’l-Kur’an.
60- Artık sabret! Çünkü Allah’ın verdiği söz haktır. Ve Ahirete inanmayanlar, sakın seni telaşlandırmasınlar.

31- Lokman Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 34 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elif, Lam, Mim.
2- Bunlar, her şeyi yerli yerinde olan Kitabın ayetleridir.
3- İyilik ve güzellik yapanlar için, hidayet ve rahmettirler.
4- Onlar ki, namazı doğruca kılarlar, zekâtı verirler. Ve ahiret hayatına gerçekten inanırlar.
5- İşte onlar, Rablerinden gelen doğru bir bilgi üzeredirler. Ve asıl kurtuluşa erenler onlardır.
6- İnsanlardan kimi de var ki; hiçbir ilmî delile dayanmadan, (insanları) Allah’ın yolundan
saptırırlar ve o yolu alay konusu edinmek için boş, değersiz sözler satın alırlar. İşte onlar için
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alçaltıcı bir azap vardır.
7- Ayetlerimiz ona okunduğu zaman, büyüklenerek sırt çevirir. Sanki onları hiç işitmemiştir.
Sanki kulaklarında kurşun vardır. İşte sen onu elem verici bir azap ile müjdele!
8, 9- İman edip de yararlı işler yapanlar için ise, içlerinde ebedî kalacakları, nimetleri bol
Cennetler vardır. Bu, Allah’ın vermiş olduğu bir sözdür. O, izzet, kudret ve hikmet sahibidir.
[İzzet ve hikmeti, Ahiretin olmasını gerektirir.]
10- Allah, gördüğünüz direkler olmadan gökleri yaratandır. Sizi sarsmasın diye, yeryüzünün
üstüne dağları atmıştır. Onda bütün canlıları yaratıp dağıtmıştır. Ve gökten bir su indirdik. O
su içinde her türlü güzel çifti bitirdik.
11- İşte bunlar, Allah’ın yarattıklarıdır. Gösterin bakalım: O’nun dışında olanlar ne yaratmışlardır? Hayır, zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. [Onun için cevap veremiyorlar.]
12- Andolsun! Biz, “Allah’a şükret” diye, Lokman’a hikmet ve bilgi verdik. Ve kim şükrederse, o, kendi faydasına şükreder. Kim de nankörlük ederse, muhakkak Allah’ın hiçbir şeye
ihtiyacı yoktur. Bütün mükemmellikler ve övgüler, O’na mahsustur.
13- Bir vakit Lokman, oğluna öğüt verirken ona: “Ey oğulcuğum! Sakın Allah’a hiçbir şeyi eş
koşma! Çünkü Allah’a eş koşmak, büyük bir zulümdür” demişti.
14- (Lokman’a “şükret” diye hikmet verdik) ve insana da ana babası hakkında tavsiyede bulunduk: “Bana ve ana-babana şükret” diye. Anası onu zor şartlar içinde taşır, iki sene ona süt
emzirir. (Sonra genç olur, ihtiyar olur) ve en son Biz’e varır.
15- Eğer anan baban, hakkında hiçbir ilmî delil olmayan şeyleri Bana eş koşman için çalışırlarsa, sen onlara itaat etme… Dünyada onlara iyilikle arkadaş ol. Bana dönüş yapanların yoluna uy! Sonra hepiniz Bana döneceksiniz. Ben yaptıklarınızın (mahiyetini) size haber vereceğim.
16- “Ey oğulcuğum! Yaptığın iş, eğer hardal tanesi ağırlığı kadar olsa da ve bir kayalıkta veya
göklerde veya toprakta da olsa, yine Allah, onu senin önüne getirir. Şüphesiz Allah, latiftir
(latifliğiyle her şeyi görür ve bilir,) Habirdir (her şeyi yapabilir.)
17- Ey oğulcuğum! Namazı doğruca kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelen
musibetlere karşı sabret! Çünkü bu işler, mutlaka yapılması gereken şeylerdir.
18- Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme, yerde şımararak yürüme! Zira Allah, kendini
beğenmiş, övgüye meraklı insanları sevmez.
19- Orta bir halde yürü, sesini bir miktar kıs! Çünkü seslerin en iğrenci, eşeklerin sesidir.
20- Görmediniz mi? Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi size musahhar kılmıştır. Açık-gizli
size bolca nimetler vermiştir. Hâlbuki insanlardan bazıları, hiçbir ilmî delile dayanmadan, bir
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hidayet ve aydınlatıcı bir kitap olmadan, Allah hakkında tartışır dururlar.
21- Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde, onlar: “Hayır! Biz, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler. Ya şeytan onları ateşi sert olan Cehennem azabına
çağırıyorsa…
22- Kim güzellik ve iyilikler yaparak özünü Allah’a teslim etse, gerçekten o kopmaz bir
damara yapışmıştır. Ve bütün işlerin sonu, hep Allah’a varır. (O kendi katında onların mükâfatını verecektir.)
23- Kim de kâfir olursa, onun kâfirliği seni üzmesin! Son olarak Biz’e döneceklerdir. Biz, onların yaptıklarını onlara haber vereceğiz. Çünkü Allah, sinelerde ne saklandığını çok iyi
bilendir.
24- Biz, onları az bir şey yaşatırız. Sonra onları ağır bir azaba zorlarız.
25- Eğer onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, onlar elbette: “Allah” diyecekler.
De ki: “Bütün mükemmellikler, övgüler Allah’a mahsustur. Hayır, onların çoğu cahil kişilerdir. [Allah’a inandıkları halde, O’nun sıfatlarını, mükemmelliklerini bilmezler.]
26- Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır. [O’nun ortağı yoktur.] Gerçek Gani ve Hamid
O’dur. (O’nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Övgüye sebep olan bütün mükemmel sıfatlar O’nundur. O’nun bütün sıfatları sonsuzdur.)
27- Eğer yerdeki bütün ağaçlar kalem olsalar, deniz de mürekkep olsa, ardından yedi deniz
daha ona ilave olsa, Allah’ın kelimeleri bitmez. Çünkü Allah, sonsuz izzet, kudret ve hikmet
sahibidir.
28- (Allah’ın, başta gücü olmak üzere bütün sıfatları sonsuz olduğundan) hepinizi yaratmak
ve diriltmek, bir tek kişi(yi yaratmak) kadar kolaydır. Şüphesiz Allah, (her duayı) işiten, (her
ihtiyacı) görendir. [Onun için, ahiretin bir ihtiyaç olduğunu bilir. Ve ahiret ile ilgili duaları
kabul eder.]
29- Görmedin mi? Allah geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. Güneş ve ayı size
musahhar kılmıştır. Her birisi belli bir süreye kadar yüzmektedir. Ve şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
30- Çünkü gerçekten Allah, Haktır. O’nun dışında yalvardıkları şeyler de batıldır. Ve gerçekten çok yüce ve çok büyük olan, Allah’tır.
31- Görmedin mi? Gemiler denizde Allah’ın emriyle yüzerler de, Allah ayetlerini size gösterir. Gerçekten bunda, her sabredip şükreden için, önemli ayetler vardır.
32- Dağlar gibi bir dalga, (denizde) onları örtüverince, dini O’na has kılarak Allah’a yalvarmaya başlarlar. Sonra O, onları karaya çıkarıp kurtarınca, onlardan bir kısmı doğru yolda
kalır.(*) [Bir kısmı da küfrüne döner.] Fakat gaddar, nankör olanlardan başkası ayetlerimizi
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inkâr etmez.
(*) Veya gevşek kalır.
33- Ey insanlar! Rabbiniz olan Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının. Babanın evladı yerine, evladın da babası yerine bir şey ödeyemediği bir gün(ün gelmesin)den korkun. Şüphesiz
Allah’ın verdiği söz haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve çok aldatıcı olan aldatıcı da,
Allah hakkında sizi aldatmasın. [Sizi, Allah sözünde durmaz, zannına kaptırmasın.]
34- Şüphesiz kıyamet ilmi, Allah’ın katındadır. O, yağmuru indirendir, rahimlerde olan şeyi
bilendir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse nerede öleceğini de bilmez.
Şüphesiz Allah, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.

32- Secde Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 30 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elif, Lam, Mim.
2- Bu kitabın indirilişinde, gönlü daraltacak hiçbir şüphe yoktur. O, bütün âlemlerin terbiyecisi ve sahibi olan Allah tarafından gelmektedir.
3- Yoksa “Onu uydurdu” mu diyorlar? Hayır! O, Rabbin katından gelen bir gerçektir. Senden
önce, kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir toplumu, doğru yola gelsinler diye uyarman için
inmiştir.
4- Allah O’dur ki; gökleri ve yeri ve aralarındakileri altı günde (devrede) yaratmıştır. Sonra
Arş’a kurulmuştur: [Her şeyi hâkimiyeti altına almıştır.] O’ndan başka ne bir sahibiniz ne de
şefaatçiniz yoktur. Artık düşünüp idrak etmeyecek misiniz?
5- Allah, gökten yere doğru emri (ruh ve melekleri)(*) yönlendirir. Sonra o emir, saydıklarınızca miktarı bin sene olan bir günde O’na yükselir.
(*) Ruh ve melekler, emir âleminden oldukları için, ikisi birden emir ile ifade edilmiştir. Ve
onların hızı, ışık hızından bin ve elli bin kat daha fazladır. (Bkz. Mearic, 4)
6- O Allah, görünmeyen ve görünen âlemleri bilendir. O, izzet, kudret ve rahmet sahibidir.
[Bu sıfatlar ise, ahiretin olmasını gerektirir.]
7- O Allah ki yarattığı her şeyi güzelce yaptı ve çamurdan insanı yaratmaya başladı.
8- Sonra onun neslini (ana hücreyi,) değersiz bir suyun özünden yaptı.
#285

9- Sonra o hücreyi düzenledi. Yani(*) ruhundan ona üfledi. Ve sizin için kulak, gözler ve
duyular yaptı.(**) Ne kadar da az şükrediyorsunuz!
(*) Buradaki vav, atf-ı tefsirdir. Bir önceki cümleyi açıklıyor. Yani ilk neslin (hücrenin) düzenlenmesinden maksat, ruhun hücre içine yerleşmesi, onun düzenli kanunları sayesinde göz, kulak ve duyuları karşılayan genlerin oluşmasıdır.
(**) İnsanı böyle yaratan, onu ahirette bir daha diriltecektir.
10- Ve: “Biz toprak içinde kaybolduğumuz zaman mı yeni bir yaradılış içinde olacağız?”
dediler. Hayır! Onlar aslında, sahipleri olan Allah ile buluşmayı inkâr ediyorlar.
11- De ki: “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği, ruhunuzu alır. Sonra Rabbiniz olan Allah’a dönersiniz.
12- Keşke görseydin! O suçlular, Rableri huzurunda nasıl başlarını eğerek: “Ey Rabbimiz!
Gördük ve işittik. Sen bizi geri gönder de yararlı işler yapalım. Biz gerçekten ahirete inananlarız” (diyecekler.)
13- Eğer isteseydik, herkese doğru yolu bulacak imkânı ona verirdik. Fakat Benden bir söz
çıkmıştır ki, cinlerden ve insanlardan olan yığınlar ile Cehennemi dolduracağım.
14- (Onlara:) “Bu gününüz ile buluşmaya hazırlığı bıraktığınız için, azabı tadın!.. Gerçekten
Biz de sizi burada böylece bırakırız. Ve yaptıklarınızdan dolayı ebedî azabı tadın!” (deriz.)
15- Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, onlara o ayetler hatırlatıldığı zaman,
secdeye kapanırlar, Rablerine hamd ve tesbih ederler. Ve onlar büyüklük taslamazlar.
16- Yanları yataklardan ayrılır. (Namaza kalkarlar.) Sahipleri olan Allah’a, korkarak ve umutlanarak yalvarırlar. Ve onlara verdiğimiz rızıktan nafaka verirler.
17- İşte böyleleri için, yaptıklarına karşılık olarak nasıl bir mutluluk saklandığını kimse bilemez.
18- Acaba inanan ile hiçbir değer taşımayan, bütün İlahî yasaları çiğneyen bir olur mu? Hayır,
eşit olamazlar.
19- İnanıp da yararlı işler yapanlar için, yaptıklarına karşılık olarak durulmaya değer Cennetler vardır. Bu, yaptıklarına karşılık olarak onlara verilen bir ikramdır.
20- İlahî yasaları çiğneyenler ise, onların sığınağı ateştir. Oradan geri çıkmak istedikçe, içine
geri çevrilirler. Ve onlara. “İşte yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın!.” denilir.
21- Andolsun! O büyük azaptan başka da yakın bir azabı onlara tattıracağız. Belki dönerler
diye…
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22- Rabbinin ayetleri ona hatırlatıldıktan sonra, onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir?! Gerçekten Biz, suçlulardan intikamımızı almaktayız.
23- Andolsun! Biz, Musa’ya o Kitabı (Tevratı) verdik. Sakın sen onun ile buluşmakta(*)
şüphe içinde olma! Biz o Kitabı, İsrailoğulları için bir rehber kıldık.
(*) Kur’an, eski semavi kitapların tasdikleyicisidir. Onun için ayet, Kur’anı o kitapların
aynısı olarak gösteriyor.
24- Biz o İsrailoğullarından, sabrettikleri zaman, emrimizle (insanlara) yol gösteren önderler
yaptık. Onlar, ayetlerimize gerçekten inanıyorlardı.
25- Şüphesiz senin Rabbin, kıyamet günü onların ihtilaf ettikleri konular hakkında, aralarında
hükmünü verecektir.
26- Hala, onlara açıklanmadı mı? Ki kendilerinden önce, meskenlerinde dolaştıkları nice
çağları helak ettik. Gerçekten bunda, önemli ayetler vardır. Artık işitip anlamayacaklar mı?
27- Görmediler mi? Biz suyu, kaba, kuru bir toprağa sevkederiz. Onunla ekin çıkartırız. Hayvanları ve kendileri ondan yerler. Artık görüp idrak etmeyecekler mi?
28- “Eğer doğru iseniz, bu sevap ve ceza günü ne zaman olacaktır?” derler.
29- De ki: O gün iman etmeleri, o kâfirlere bir fayda vermeyecektir. Onlar (öylece) bırakılacak da değiller.
30- Artık onlardan yüz çevir, bekle. Çünkü onlar da bekliyorlar.

33- Ahzab Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 73 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Ey Peygamber! Allah’(ın azabın)dan sakın. Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen, her şeyi yerli yerinde yapandır.
2- Rabbinden sana vahy olunana uy! Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
3- Ve Allah’a tevekkül et! Koruyucu olarak Allah yeter.
4- Allah, bir adamın içinde iki kalp yaratmış değildir. Kendilerinden zihar(*) şekliyle
boşandığınız karılarınızı da analarınız yapmamıştır. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız yap#287

mamıştır(**). Bunlar, sizin ağızlarınızla söylediğiniz boş laflardır. Allah ise, gerçeği
söyleyendir. Ve O, doğru yolu gösterendir.
(*) İslam’da geçerli olmayan, cahil Arapların uyguladığı bir boşanma biçimidir.
(**) Yani, insanın içinde aynı anda iki duygu olamayacağına göre, insanın hanımı da anası
olamaz. Başkasından olan bir insan da, insanın öz çocuğu olamaz.
5- Evlatlıkları, öz babalarının ismiyle çağırın. Bu, Allah katında daha doğrudur.(*) Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar din kardeşleriniz ve dostlarınızdırlar. Geçmişte yaptığınız hatalarda size bir günah yoktur. Fakat bilerek bunu yaparsanız, onda günah vardır. Ve Allah, Gafur
ve Rahimdir.
(*) Burada, evlatlık alıp yetiştirmek kınanmamaktadır. Asıl kınanan şey, cahil Arapların zürriyet ve nesilde yama yapmalarıdır. Adam, bir menfaat veya siyasi bir eğilim için, kendisini öz
ailesinden koparıp başka üstün bir aileye yamardı… Nitekim İslam’dan sonra dahi, bu adet
devam etmiş ki; Muaviye, Ziyad’ı, kendi babası Ebu Süfyan’ın öz oğlu olarak kabul etmiş ve
onu Hz. Ali’ye karşı kullanmıştır.
İşte kınanan durum budur. Yoksa Peygamber (s.a.s.)’in de evlatlığı vardı. Fakat bu evlatlıklar,
mirasta ve diğer kan bağlarında öz evlat gibi sayılmaz. Çünkü evlatlığın ölçüsü yoktur. İslam
yasaları ise, ölçüsü olmayan bir şeyi, hükme merci kabul etmez.
6- Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır. Onun hanımları da müminlerin
analarıdır.(*) Fakat akraba olanlar, Allah yasasında, (diğer) müminlerden (Ensar) ve
Muhacirinden birbirine daha yakındırlar. Meğer (o Ensar ve Muhacirinden olan) din dostlarınıza bir iyilik yaparsanız, o müstesna.. Akrabaların birbirine daha yakın olduğu hükmü,
Kitabta yazılıdır.
(*) Evet, peygamber manen ümmetinin babasıdır. Fakat maddeten onların babası değil ki,
onlardan kız alması caiz olmasın veya kızlarını onlarla evlendirmesin.
7- Hatırla ki; Biz, bütün peygamberler(in ümmetlerin)den: Senin, Nuh’un, İbrahim, Musa ve
Meryemoğlu İsa’nın (ümmetinden) söz aldık. Evet, onlardan çok ağır bir söz aldık.
8- Nihayet doğru olanların doğruluklarını sorup (onları) mükâfatlandıracak. Kâfirler için ise,
elem verici bir azap hazırlamıştır.
9- Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın ki; her taraftan askerler üzerinize
saldırdıkları zaman. Biz bir fırtına ve görmediğiniz askerler gönderdik.(*) Ve Allah, yaptıklarınızı görmekte idi.
(*) Hicretin 5. yılında Kureyş ve Gatafan kabilesi Medine üzerine yürüdüler. Medine’de oturan Benî Kurayza adlı Yahudi kabilesi de Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozup bunlara
katılınca, müttefik ordunun sayısı 12.000 kişi olmuştu. Peygamber (s.a.s.) düşmanın yola çıktığını haber alınca, Medine çevresine hendekler kazdırdı. Düşman hendeği geçemeyince,
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karşılıklı ok atışları yapıldı. Savaş olmadan yapılan bu kuşatma, bir ay sürdü. Müslümanlar,
hiçbir yerden yardım alamadıklarından bunalmışlardı. İşte ayette anlatılan mucize olay
gerçekleşti: Allah soğuk bir fırtına gönderdi, fırtına düşmanın çadırlarını söküp götürüyor,
toprağı yüzlerine çarpıyor, ateşlerini söndürüyordu. Atları birbirine giriyordu. Düşman kurtuluşu kaçmakta buldu. Böylece zafer Müslümanların oldu.
10- Hani, üstünüzden ve alt tarafınızdan size gelip saldırmışlardı. O zaman gözler yılmış,
kalpler ağızlara gelmişti. Ve “Allah bize yardım etmez” gibi çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.
11- İşte orada Müminler, büyük bir imtihana tabi tutuldular ve şiddetli bir sarsıntı geçirdiler.
12- Hatırlayın ki, münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar: Allah ve Resulü, aldatmaktan
başka hiçbir şey bize vaadetmediler. Va’dleri boş çıktı. diyorlardı.
13- Ve hatırlayın ki, onlardan bir grup: “Ey Medine halkı! Siz burada tutunamazsınız. En iyisi
geri dönün” dediler. Onlardan bir grup da Peygamber’den izin istediler. “Gerçekten evlerimiz,
(düşmana) açıktır.” dediler. Hâlbuki evleri açık değildi. Onlar ancak firar etmek istiyorlardı.
14- Eğer Medine’nin etrafından bu düşmanlar içeri girseydi ve bunların dinlerinden dönmeleri
istenilseydi, döneceklerdi. Fakat orada çok az bir zaman kalacaklardı.
15- Ve andolsun! Onlar daha önce geri dönmeyeceklerine dair Allah’a söz vermişlerdi. İşte
Allah’a verilen söz, mutlaka sorulacaktır.
16- De ki: “Eğer ölümden ve öldürülmekten kaçarsanız, bu kaçışınız, size bir fayda vermeyecektir. Böyle bir durumda çok az yaşatılacaksınız.”
17- De ki: “Allah, size ya bir kötülük irade etse veya size bir rahmet istese, sizi Allah’tan koruyacak kim vardır! Onlar kendilerine Allah’tan başka bir dost ve yardımcı bulamayacaklardır.
18- Kesinlikle Allah, sizden, işi engelleyenleri ve kardeşlerine: “Bize geri dönün” diyenleri
biliyordu. Onlar, savaşmak için pek az yanaşırlar.
19- Sizi elde etmek için yanaşırlar. Çünkü korkulu bir durum olduğu zaman, ölüme bürünmüş
kişi gibi, gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korkulu durum gidince, mal ve ganimetleri elde etmek için, keskin dilleriyle sizi sıkıntıya sokarlar. İşte onlar, hiç inanmamışlardır.
Allah da bütün yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu da, Allah’a çok kolaydır.
20- (Korkularından Medine’ye saldıran) orduların hala gitmediklerini sanıyorlar. O ordular
(bir daha) gelirlerse, (gelen gidenden) durumunuzu soracak bir halde, çölde bedevi Araplar
içinde olmayı isterler. Eğer içinizde kalmış olsalardı dahi, çok az dövüşeceklerdi.
21- Andolsun! Sizden Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah’ı çokça ananlar için
Resulullah’ta, uyulacak güzel bir örnek vardır.
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22- Gerçek müminler, (Medine’ye saldıran) orduları görünce; “Bu, Allah ve Resulünün bize
vaadettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir” dediler. Ve bu durum, onların ancak
iman ve teslimiyetlerini arttırdı.
23- Müminlerden öyle erler var ki, Allah’a verdikleri söze tam sadık kaldılar. Onlardan kimi
adağını yerine getirdi (şehit düştü.) Kimisi de bekliyor. Ve (sözlerinde) hiçbir değişiklik yapmadılar.
24- Nihayet Allah, doğruluklarından dolayı, doğruları mükâfatlandırır. Ve eğer dilerse, münafıkları azaplandırır. Veya onların tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah, Gafur ve Rahimdir.
25- Allah, o kâfirleri, hiçbir şeyi elde etmeden kinleriyle beraber geri döndürdü. Allah,
Müminleri onlarla dövüşmekten korudu. Şüphesiz Allah, çok güçlü ve izzet sahibidir.
26- Ehl-i Kitabtan onları destekleyenleri de, yerlerinden ve kalelerinden indirdi, kalplerine
korku salıverdi. Bir gruplarını öldürüyordunuz, bir gruplarını da esir alıyordunuz.
27- Onların topraklarını, evlerini, mallarını ve hiç ayak basmadığınız bir toprağı size miras
bıraktı. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.
28- Ey Peygamber! Hanımlarına de ki: “Eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin sizi
faydalandırayım ve güzel bir şekilde salıvereyim.
29- Yok eğer Allah’ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah, sizden iyilik ve
güzel ameller yapanlar için büyük bir ücret hazırlamıştır.
30- Ey Peygamber’in hanımları! Sizden kim, apaçık fahiş bir suç yaparsa, ona iki kat fazla
azap verilecektir. Ve bu da, Allah’a çok kolaydır.
31- Ve sizden kim, Allah’a ve Resulüne boyun eğerse, yararlı işler yaparsa, ona iki kat fazla
mükâfat veririz. Ona güzel bir rızık da hazırlamışızdır.
32- Ey Peygamber’in hanımları! Siz, başka kadınlardan herhangi bir kadın gibi değilsiniz.
Eğer (Allah’ın azabından) sakınıyorsanız, ince, yumuşak konuşmayın. Ki kalbinde hastalık
olan biri, kötü ümide kapılmasın. Fakat örfe uygun bir şekilde konuşun.
33- Ve evlerinizde oturun. Eski cahiliyyet çağının süs ve edasıyla süslenip kendinizi göstermeyin. Namazı doğruca kılın, zekâtı verin, Allah’a ve elçisine itaat edin. Allah ancak, siz ehl-i
beytten manevi pisliği gidermek ve sizi temizlemek istiyor.
34- Evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve ilmi hatırlayın (öğrenin.) Şüphesiz Allah,
latiftir, her şeyden haberdardır.”
35- Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar,
taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar,
sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, (Allah’a yürekten) saygılı erkekler ve saygılı kadınlar,
#290

sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutun kadınlar,
ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve
zikreden kadınlar, (işte) Allah bunlar için bağışlama ve büyük mükâfat hazırlamıştır..
36- Allah ve Resulü bir işi emrettikleri zaman, mümin erkek ve kadınların kendi isteklerine
göre hareket etmeleri, onlara yakışmaz. Kim Allah ve Resulüne karşı isyan ederse, o apaçık
bir sapıklığa düşmüş demektir.
37- Hani, Allah’ın kendisine nimet verdiği, senin de ona nimet verdiğin (hürriyetine kavuşturduğun) adama: “Karını yanında tut, Allah’(ın azabın)dan sakın!” diyordun. İnsanlardan endişe
edip Allah’ın açığa vuracağı bir işi, kendi içinde gizliyordun. Hâlbuki Allah, (yasalarına karşı
gelmekten) endişe edilmeye daha layıktır. Zeyd, o kadınla evlenip ayrılınca, Biz, onu sana
nikâhladık ki evlatlıklarının hanımlarında, onlardan ayrıldıkları zaman, müminler için bir
sakınca olmasın. Allah’ın emrettiği şey, mutlaka yerine getirilir.(*)
(*) Bu ayet iki kısımdan müteşekkildir. Bundan önceki ayet, Hz. Muhammed’in halasının kızı
Zeynep ile azad edilmiş kölelerden Zeyd’in evlenmesine aittir. Zeyd, Zeynep’le evlenmek istiyordu. Fakat Zeynep ile erkek kardeşi bu evlenmeye karşı idiler. Fakat ayete ve Hz. Peygamber’in emrine uyarak Zeyd ile Zeynep evlendi. Zeyd İslamiyet’i ilk kabul eden insanlar
arasında idi. Hz. Muhammed’e çok bağlı idi. Bundan dolayı ona, “Muhammed’in oğlu” derlerdi. Gerek Zeynep’in, gerek erkek kardeşinin dileği, Zeynep’in Hz. Muhammed’le evlenmesiydi. Fakat Hz. Muhammed bunu istemedi. Zeyd ile Zeynep evlendikten sonra aralarında
geçimsizlik başladı. Bu durum, Hz. Peygamberi üzüyordu. Çünkü ikisini kendisi evlendirmişti.
Zeyd’e boşanmamasını tavsiye etti. Fakat buna rağmen Zeyd karısını boşadı. Bunun üzerine
Hz. Muhammed Zeynep’le evlendi. Zaten Zeynep’le bütün akrabalarının arzusu da bu idi. Bu
konuda Hıristiyan misyonerler Hz. Muhammed’e iftira ederler ve onun Zeynep’i Zeyd’den
boşattırarak aldığını ileri sürerler. Hâlbuki Hz. Muhammed’in Zeynep’i Zeyd’den önce de alabilirdi ve Zeyd’den boşandıktan sonra da almasında bir mahzur yoktu. Çünkü Zeyd, Hz.
Muhammed’in oğlu değil, evlatlığı idi.
38- Allah’ın farz ettiği bir işi Peygamber’in uygulamasında, ona bir sakınca olmaz. Bu, önceki peygamberlerde de geçerli olan Allah’ın bir yasasıdır.(*) Allah’ın emrettikleri kesindirler.
(Onlardan vazgeçilemez.)
(*) Bütün peygamberler, ümmetlerine öğretmen ve örnek olsunlar diye, yemişler, uyumuşlar,
evlenmişler, toplum hayatı içinde düşüp kalmışlardır. İşte Allah’ın yasasından maksat, budur.
39- O peygamberler ki Allah’ın mesajlarını ulaştırıyordu. Allah’(ın yasalarını çiğnemek)ten
endişe ediyorlardı. Allah’tan başka hiçbir kimseden çekinmiyorlardı. Çünkü hesap görücü
olarak Allah yetendir.
40- Muhammed, erkeklerinizden (sizden) hiç birinin babası değildir ki (boşanmış veya dul
kalmış karılarınızla evlenmesi caiz olmasın.) Fakat O, Allah’ın elçisi, peygamberlerin sonuncusu ve tasdikleyicisidir. Şüphesiz Allah, her şeyi çok iyi bilendir.
41- Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin (anın!)
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42- Sabah-akşam O’nu tesbih edin! (Bütün kusurlardan pak olduğunu bilin.)
43- O ve melekleri, size rahmet yağdırıp destekliyorlar ki, sizi karanlıklardan nura çıkartsın.
Çünkü Allah, inananlara karşı çok merhametlidir.
44- Onunla karşılaştıkları gün, tebrikleşmeleri “selam” demektir. Ve Allah, onlar için çok
güzel bir ücret hazırlamıştır.
45, 46- Ey Peygamber! Biz seni gerçekten şahit, müjdeleyici ve uyarıcı, Allah’ın izniyle O’nun yoluna çağırıcı ve aydınlatıcı bir lamba olarak gönderdik.
47- Onlar için Allah’tan büyük bir ikram ve ihsan vardır diye, müminlere müjde ver!
48- Kâfir ve münafıklara boyun eğme, verdikleri eziyete aldırış etme, Allah’a tevekkül et!
Çünkü koruyucu olarak Allah yeter.
49- Ey iman edenler! Mümin kadınları nikâhladığınız, sonra onlara dokunmadan boşadığınız
zaman, onlar üzerinde tamamlanmasını bekleyeceğiniz bir iddet hakkınız yoktur. Artık onları
faydalandırın ve güzel bir şekilde salıverin.
50- Ey Peygamber! Biz sana, mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah’ın savaşta sana bıraktığı
cariyelerini helal kıldık. Amcanın, halanın, dayının, teyzenin seninler birlikte hicret eden kızlarını, Peygamberin almak istediği, kendisinin de kendini Peygambere hibe etmek isteyen
mümin bir kadını, müminlerin dışında sana mahsus olarak helal kıldık. Biz müminlerin
hanımları ve cariyeleri hakkında ne farz ettiğimizi biliyoruz. Biz bunları sana helal kıldık ki;
(dinî pratikleri tebliğ etmekte) sana bir zorluk olmasın. Şüphesiz Allah, Gafur ve Rahimdir.
51- Sen bu hanımlarından istediğini bırakır, istediğini yanına alabilirsin. Ayrıldıklarından geri
almak istediklerinde sana bir günah yoktur. Mutlu olmaları, üzülmemeleri ve hepsinin senin
verdiklerine rıza göstermeleri için en uygun durum budur. Allah, kalplerinizde olanları çok iyi
bilendir. Ve Allah, her şeyi bilen ve şefkatle muamele edendir.
52- Bunlardan sonra başka kadınlar sana helal olmadığı gibi, güzellikleri hoşuna gitse de, onları başka kadınlar ile değiştirmen de helal değildir. Elinin altındaki cariyeler müstesna. Şüphesiz Allah, her şeyi görüp gözetleyendir.
53- Ey iman edenler! Hazırlanmasını beklemeyeceğiniz bir yemeğe çağrılmanız hariç, size
izin verilmeden Peygamberin evlerine girmeyin. Fakat çağrıldığınız zaman girin. Yemek
yediğiniz zaman, hemen dağılın, sohbete dalmayın. Çünkü bu durum, Peygamberi üzüyor. O,
(sizi evden çıkarmaktan) utanıyor. Hâlbuki Allah, hak olan bir şeyden utanmaz. Peygamber’in
hanımlarından bir eşya istediğiniz zaman, bir perdenin arkasından isteyin. Bu durum, sizin
kalpleriniz ve onların kalpleri için daha temizdir. Resulullah’a eziyet etmeniz, ondan sonra
onun hanımlarıyla evlenmeniz asla caiz değildir. Şüphesiz bu durum, Allah katında büyük bir
günahtır.
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54- Eğer siz bir şeyi açıklar veya gizlerseniz, biliniz ki Allah, her şeyi çok iyi bilendir.
55- Babalarının, oğullarının, kardeşlerinin, kardeş oğullarının, kızkardeş oğullarının, mümin
kadınların, kölelerinin onları görmesinde, onlara bir günah yoktur. Artık ey Peygamberin
hanımları! Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının! Şüphesiz Allah, her şeye şahit olandır.
56- Şüphesiz Allah ve melekleri, Peygambere rahmet indirirler: (Onu desteklerler.) Ey iman
edenler! Siz de, ona rahmet duasını okuyun (onu destekleyin) ve ona selam verin!
57- Allah ve Resulünü üzenlere, Allah, dünyada da ahirette de lanet etmiştir (rahmetinden
mahrum bırakmıştır.) Ve onlar için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
58- İnanmış erkek ve kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz
büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.
59- Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına de ki: “Cilbablarını
(geniş örtülerini) üzerlerine salsınlar. Bu, onların tanınıp da eziyet görmemeleri için daha uygundur. (Buna rağmen) Allah, Gafur ve Rahimdir (bağışlayan ve acıyandır.)
60- Eğer münafıklar ve kalbinde (fuhuş) hastalığı olanlar ve (kötü haberlerle) Medine’yi
sarsanlar, eğer yaptıklarına son vermezlerse, seni onlara musallat ederiz. Sonra çok az bir zaman bu Medinede sana komşu olarak kalacaklardır.
61- Onlar ne mel’undurlar! Nereye sokulurlarsa yakalanır ve öldürülürler.
62- Bu, Allah’ın, daha öncekilerde geçerli olarak uyguladığı bir yasasıdır. Ve Allah’ın yasası
için, hiçbir değişiklik bulamazsın.
63- İnsanlar, kıyametin vaktini senden soruyorlar ki. De ki: “Onun bilgisi, Rabbimin katındadır. Ne bilirsin! Belki de kıyamet vakti yakın olur.
64- Şüphesiz Allah, kâfirleri lanet etmiştir (rahmetinden mahrum bırakmıştır) ve onlar için
sert alevli bir ateş hazırlamıştır.
65- Orada ebedî olarak kalacaklar, ne bir sahip ne de bir yardımcı bulamayacaklar.
66- Yüzlerin ateşe çevrildiği gün “Keşke biz Allah’a da itaat etseydik, elçisine de..” diyecekler.
67- Ve: “Ey Rabbimiz! Biz idarecilerimize ve büyüklerimize boyun eğdik, onlar da bizi
yoldan saptırdılar..” diyecekler. (Ve)
68- “Ey Rabbimiz! Onlara iki kat daha fazla azap ver ve büyük bir lanetle onları lanetle” (derler.)
69- “Ey iman edenler! Musa’yı üzenler gibi olmayın. Çünkü Allah onu, onların dediklerinden
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temize çıkardı. Ve o, Allah katında itibarı yüksek bir insan idi.(*)
(*) Yani Ey inananlar! Dedikodularla Hz. Muhammed’i üzmeyin! Çünkü O, Allah katında
temiz ve itibarı yüksek bir insandır.
70- Ey iman edenler! Allah’(ın yasalarını çiğnemek)ten sakının ve doğru, sağlıklı sözler söyleyin.
71- Allah da, yaptıklarınızı sizin için yararlı kılar ve günahlarınızı bağışlar. Artık kim, Allah’a
ve Resulüne itaat ederse, gerçekten o, büyük bir kazanç elde etmiştir.
72- Gerçekten Biz, emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onu taşımaktan çekindiler ve
ondan şiddetle korktular. Fakat insan, o emaneti yüklendi. Şüphesiz insan, çok zalim ve çok
cahildir.
[İnsan, bu benlik emanetini yüklenmekle, büyük bir imtihan geçirmektedir.]
73- Nihayet Allah, münafık erkek ve kadınları, müşrik ve müşrikeleri azaplandırır, mümin ve
müminelerin tövbesini kabul eder. (İmtihan içinde yaptıkları hataları affeder.) Çünkü Allah
çok bağışlayan ve çok acıyandır.

34- Sebe’ Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 54 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Bütün kemalat, övgü ve yücelikler, gökler ve yerdeki her şey O’nun olan, ahiretteki bütün
nimetler (ve onların getirdikleri övgüler) Kendisinin olan, her şeyi yerli yerinde yapan, her
şeyden haberdar olan (her ihtiyacı gören) Allah’a mahsustur.
2- O Allah, toprağın içine giren, oradan çıkan, gökten inen, göğe çıkan her şeyi bilir. O, sonsuz rahmet ve mağfiret sahibidir. [O’nun bu sıfatları, ahiret hayatının olmasını gerektirirler.
Yoksa eğer ahiret olmazsa, rahmet rahmetlikten çıkar.]
3- O kâfirler: “Kıyamet bize gelmeyecektir” dediler. De ki: “Evet.. Ve bütün gizlilikleri bilen
Rabbime andolsun! O kıyamet gelecektir. Gökler ve yer içinde zerre miskal bir şey ve o zerre
miskalden ne küçük ne büyük hiçbir şey, O Rabbinden kaybolmaz. Bütün bunlar, Kitab-ı
Mübinde (ana rehberde) yazılıdırlar.”
4- (Kıyamet gelecektir) ki Allah, iman edip yararlı işler yapanları mükâfatlandırsın. İşte onlar
için mağfiret ve güzel bir rızık vardır.
5- Kurtulacaklarını sanarak ayetlerimizi bozmaya çalışanlar ise, işte onlar için en kötüsünden
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elem verici bir azab vardır.
6- Hâlbuki ilim verilenler, Rabbinden sana inen bu Kur’anın hak olduğunu, (insanları,) Aziz
ve Hamid olan Allah’ın yoluna ilettiğini görüyorlar.
7- O kâfirler ise: “Toz-toprak olup dağıldığınız zaman, yeni bir yaradılışın içinde olacağınızı
size haber veren bir adamı size gösterelim mi?
8- Allah namına yalan yere iftira mı ediyor, yoksa onda delilik mi var?” dediler. Hayır! Belki
ahirete inanmayanlar, azap ve büyük bir sapıklık içindedirler.
9- Önlerinde ve arkalarında olan göğü ve yeri görmediler mi? İstersek, onları yere batırırız.
Veya üzerlerine gökten (azap) parçaları indiririz. Şüphesiz bunda, (Allah’a) yönelen her kul
için, önemli bir ayet vardır.
10, 11- Andolsun! Biz Davud’a, kendimizden bir üstünlük verdik. “Ey dağlar ve ey kuşlar!!
Onunla beraber tesbihatlarını tekrar edin!” dedik. Ona: “Geniş zırhlar yap, ölçülü doku!” Ve
ordusuna: “(Bunlarla) yararlı işler yapın! Şüphesiz Ben, yaptıklarınızı görmekteyim..” diye
onun için demiri yumuşattık. (O, demirden, çok ince silahlar ve sanayiler yaptı ve yaptırdı.)
12- Süleyman’a da, gidişi bir aylık, gelişi de bir aylık mesafeyi (bir günde) gidecek şekilde,
rüzgârları musahhar ettik. Ve onun için bakır kaynağını akıttık. Cinlerden de sahibi olan Allah’ın izniyle ona çalışan hizmetkârlar yaptık. Onlardan kim emrimizin dışına kayarsa, ona
sert ateş azabından tattırırdık.
13- Ona, dilediği kaleler, heykeller, büyük havuzlar kadar geniş leğenler, sabit kazanlar yaparlardı. İşte ey Davud zürriyeti! Çokça şükredin! Çünkü kullarım içinde şükredenler çok
azdır.
14- Süleyman’ın ölümünü gerçekleştirdiğimiz zaman, asasını yiyen yer kurtçuğundan başka
bir şey, onun öldüğünü onlara göstermiş olmadı. O, bu şekilde yere yıkılınca, cinler anladılar
ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.
15- Andolsun! Sebe kabilesi için yurtlarında önemli bir ayet vardı. Sağda ve solda (her
tarafta) bahçeleri vardı.(*) “İşte Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin. O’na şükredin! Ne güzel
şehir! Ve ne güzel bağışlayan Rab!” (dedik.)
16- Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de, onlar üzerine baraj selini gönderdik. Ve iki taraftaki
bahçelerini, buruk yemişli, acı meyveli ve az sedir ağaçlı bahçelere çevirdik..
17- İşte Biz, onları yaptıkları nankörlüklerinden dolayı böylece cezalandırdık. Ve Biz kâfir
nankörlerden başka kimseyi cezalandırmayız.
18- Onlarla, mübarek kıldığımız şehirler arasında, birinden diğeri görünen nice şehirler yaptık. Aralarında dolaşım planladık. “Geceler ve gündüzlerce emniyet içinde yürüyün” dedik.(*)
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(*) Ayetten anlaşılan, bir zamanlar Arabistan ile Yemen arası, çok bayındır ve gelişmiş bir
durumdaymış.
19- Fakat onlar: “Ey Rabbimiz! Bizi birbirimizden uzaklaştır” dediler, kendilerine zulmettiler.
Biz de onları, (tarihi) efsanelere çevirdik ve onları paramparça ettik. Şüphesiz bunlarda,
sabredip şükredenler için önemli belgeler vardır.
20- Andolsun! Şeytan, onlara verdiği zan ve kuşkuları, onlarda doğruya çıkarttı. (Şükür
neyinize! Dünyevî keyfinize bakın. Ahiret hayatı yoktur” dedi.)(*) İnanan az bir grup hariç,
çoğu ona inandılar.
(*) Kâfirin sonu bir çeşit helaket olduğundan, şeytanın; dünya esastır, ahiret yoktur” deyip
kuşku vermesi, kâfire bakan yönüyle doğru çıkmış oluyor. Fakat o bir zandır. Ve şeytan ancak
aldatır.
21- Ve şeytanın onlar üzerinde bir gücü yoktur. Meğer Biz, ahirete gerçekten inananları, şüphe
içinde olanlardan ayıralım diye onu onlara musallat ederiz. (O şeytan ile onları deneriz.) Fakat
sahibin olan Allah, her şeyi çok koruyandır.
22- De ki: “Allah dışında ilahlar olduklarını iddia ettiklerinize yalvarın. Onlar ne göklerde, ne
yerde zerre kadar hiçbir şeye sahip değiller. Onların o gökler ve yerde hiç ortaklıkları da yoktur. Ve onlardan Allah’ın yardımcıları da yoktur.”
23- Ve O Allah’ın huzurunda, O’nun izin verdiklerinden başka hiçbir şefaat fayda vermez.
Nihayet kalplerinden korku giderilince, birbirlerine: “Rabbiniz ne buyurdu?” derler. (Cevabında:) “Rabbimiz hak ve gerçeği söyledi. O çok yüce ve çok büyüktür.” derler.
24- De ki: “Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir?” De ki: “Allah’tır. Ve (bu durumda) biz veya siz, ya doğru bir yol üzereyiz veya apaçık bir sapıklık içindeyiz.”
25- De ki: “Siz bizim suçumuzdan sorguya çekilmezsiniz, biz de sizin yaptıklarınızdan
sorguya çekilmeyiz.”
26- De ki: “Rabbimiz olan Allah, hepimizi bir araya toplayacaktır. Sonra hak ile aramızda
hükmünü verecektir. O, her şeyi bilen, en iyi yargılayandır.”
27- De ki: “Allah’a ortaklar olarak ilave ettiğiniz şeyleri bana gösterin! Hayır, onlar, O’na ortak olamazlar. Çünkü Allah, sonsuz güç, izzet ve hikmet sahibidir. [Ortaklar edinmeye ihtiyacı
yoktur.]
28- Ve Biz seni, ancak bütün insanlar için müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.
29- Ve diyorlar ki: “Eğer doğru iseniz, (bize) söz verdiğiniz bu mesele (ahiret,) ne zaman olacaktır?”
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30- De ki: “Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir an bile ne gecikirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz.”
31- Fakat o kâfirler dediler ki: “Biz, ne bu Kur’ana ne de ondan önceki kitaplara asla inanmayız.” Keşke o zalimlerin Rableri huzurunda bekletildikleri vakti bir görsen! Nasıl birbirlerine söz atarlar. Zayıf bırakılanlar, büyük olanlara: “Eğer siz olmasaydınız, biz inanacaktık”
derler.
32- (Dünyaca) büyüklenmiş olanlar, zayıf bırakılanlara: “Hidayet size geldikten sonra, biz mi
size engel olduk? Hayır, siz kendi kendinize suç işlediniz.” derler.
33- Ve zayıf bırakılanlar, büyüklenmiş olanlara: “Hayır! Gece, gündüz tuzak kuruyordunuz.
Çünkü Allah’a nankörlük etmemizi, O’na eşler koşmamızı bize emrediyordunuz.” derler. Ve
azabı gördüklerinde pişmanlıklarını gizlerler. Biz de o kâfirlerin boyunlarına (demir) tasmalar
geçiririz. Ve onlar, yaptıklarından başka bir şey ile cezalandırılmazlar.
34- Biz, hiçbir şehre hiçbir uyarıcı peygamber göndermeyiz illa ki, oranın şımarık başkanları:
“Biz, sizin getirdiğiniz mesajları kabul etmiyoruz.” demiş olmasınlar.
35- Ve “Malımız ve evlatlarımız, sizinkinden daha çoktur. Biz azap görecek de değiliz.”
dediler.
36- De ki: “Sahibim ve terbiyecim olan Allah, rızkı istediğine açan ve kısandır. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar.”
37- Mallarınız ve evlatlarınız, sizi Biz’e yakınlaştıracak imkâna sahip değiller. İman edip
yararlı işler yapanlar müstesna. İşte onlar için, yaptıklarından dolayı iki kat fazla mükâfat
vardır. Ve onlar, (Cennet) köşklerinde güven ve huzur içinde olacaklardır.
38- Bizden kurtulacaklarını sanarak ayetlerimize karşı gelmek için koşturanlar ise, işte onlar
azap içinde yakalanıp getirilecekler.
39- De ki: Rabbim olan Allah, kullarından istediğine rızık açan ve kısandır. (Allah için) harcadığınız her şeyin yerini O, (yeni bir rızık ile) doldurur. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.(*)
(*) Küfrü anlatan ayetler arasında rızıktan söz eden ayetlerin gelmesi birkaç işaret içindir: 1)
Allah’ın varlığını en iyi şekilde gösteren rızık gerçeğidir. 2) Kâfirler, Allah’ı bilmedikleri için
değil de, rızıklarından korktukları için Allah’ı ve ahireti inkâr ediyorlar. Onlara mukabil, ayet
de: “Rızkı veren yalnızca Allah’tır.” diyor.
40- O günü düşün ki; Allah onların hepsini toplayacak, sonra meleklere: “Bunlar mıydı size
ibadet edenler?!” diye soracak.
41- Melekler: Seni tenzih ederiz. Dostumuz onlar değil, Sen’sin. Belki onlar (bize değil) cinlere tapıyorlardı. Çünkü onların çoğu, cinlere inanıyordu.
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42- “İşte bugün, birbirinize ne fayda ne de zarar vermeye sahip değilsiniz.” (deriz.) Ve o zalimlere: “İşte daha önce yalanladığınız ateşin azabını tadın!” deriz.
43- Çünkü ayetlerimiz apaçık olarak onlara okunduğu zaman: “Bu adam, babalarınızın taptığı
sistemden sizi saptırmak istiyor.” dediler. Ve “Bu ancak uydurulmuş bir yalandır.” dediler. Ve
hak kendilerine geldiğinde, o kâfirler: “Bu, apaçık bir büyüden başka bir şey değildir.” dediler.
44- Hâlbuki Biz, (Kur’andan önce) onlara öğrenecekleri kitaplar vermiş değiliz. Senden önce
de onlara uyarıcı peygamber göndermedik. (Ki senin mesajlarına karşılık müstağni
kalıyorlar.)
45- Bunlardan öncekiler de peygamberleri yalanladılar. (Öyle ki) şimdikiler, onlara
verdiğimizin onda birine dahi yetişmiş değiller. Fakat onlar peygamberleri yalanladılar. İşte
Benim onları nasıl yakaladığımı görün!
46- De ki: “Ben ancak tek bir şeyi size öğüt veriyorum: ‘Allah için ikişer ikişer, birer birer
(yanımdan) kalkasınız, sonra düşünesiniz ki: Arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur. O ancak,
şiddetli bir azabın önünde sizi uyaran bir Peygamberdir.’
47- De ki: “Bu görevime karşı bir ücret istemişsem, o sizin olsun. Ücretim yalnızca Allah’a
aittir. O her şeye şahittir.
48- De ki: “Şüphesiz Rabbim, hakkı ortaya koyandır. O, bütün gizlilikleri bilendir.”
49- De ki: “Hak geldi, batıl ne varlık gösterebilir, ne de geri gelebilir.”
50- De ki: “Eğer sapıtmışsam, ben ancak kendi aleyhime sapıtmış olurum. Eğer doğru yolda
olsam, o, Rabbimin bana gönderdiği vahiy iledir. Şüphesiz Rabbim (her şeyi) işiten, (her
şeye) yakın olandır.”
51-52 Telaşa düştükleri zamanı bir görseydin! Onlara kurtuluş olmayacaktır. Ve yakın bir yerden yakalanacaklardır. (O gün) “O Kur’ana inandık” derler. Fakat çok uzak bir yerden nasıl
ona ulaşacaklardır?!
53- Çünkü daha önce (ona yakın iken,) onu inkâr etmişlerdi. Çok uzak bir yerden, (tahminlerle) gayba taş atıyorlardı.
54- Ve onlar ile arzuladıkları şeyler arasına bir engel (ölüm) giriverdi. Daha önce onların benzer takımlarının başına geldiği gibi. Çünkü onlar, kuşku verici bir tereddüt içinde idiler.
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35- Fâtır Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 45 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Bütün hamd ve kemalat (övgü sebepleri,) gökleri ve yeri açarak yaratan, melekleri ikişer,
üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O, yaratıklar içine istediği şeyi ilave
eder. O, her şeye gücü yetendir.
2- Allah, insanlara bir rahmet (kapısını) açtı mı, o rahmeti engelleyen olamaz. Engellediği bir
şey olursa da, O’ndan sonra o şeyi gönderen olamaz. O, izzet, kudret ve hikmet sahibidir.
(*) Sebe’ suresi, ahiret aleminin izahı ve ispatı iken, bu Fatır suresi de, ikinci dirilişin olacağının ispatı ve izahıdır.. Allah, istediği şeyi istediği zaman yaratandır. O, sonsuz güç
sahibidir.
3- Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetlerini hatırlayın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran
Allah’tan başka yaratan mı var? Asla O’ndan başka ilah yoktur. Artık nasıl (haktan batıla)
dönüyorsunuz?!
4- Eğer seni yalanlarlarsa, şüphesiz senden önce de nice peygamberler yalanlandılar. Fakat
bütün işler Allah’a dönecektir. [Her şey ahirette belli olacaktır.]
5- Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın verdiği söz haktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah
hakkında (kötü zan besleterek) çok aldatıcı olan şeytan da sizi aldatmasın.
6- Çünkü şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını, ancak sert
ateş (cehennem) ehlinden olsunlar diye çağırır.
7- O kâfirler için çok şiddetli bir azap vardır. İman edip yararlı işler yapanlar için ise,
bağışlanma ve büyük bir ücret vardır.
8- Yaptığı kötü iş kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören ile böyle olmayan bir olur
mu? Şüphesiz Allah, istediğini saptırır, istediğini de doğru yola iletir. Artık onlara hasret çekerek kendini helak etme! Çünkü Allah, onların yaptıkları işleri çok iyi bilendir.
9- Rüzgârları gönderip de bulutu havaya kaldıran Allah’tır. Biz o bulutu ölü bir memlekete
sevk ederiz. Ölümünden sonra toprağı onunla diriltiriz. İşte (kabirlerden) dirilip dağılmak da
böyle olacaktır.
10- Artık kim, izzet ve şeref istiyorsa, bilsin ki bütün şeref ve izzet, Allah’ındır. Güzel, hoş
sözler O’na yükselir. Yararlı işleri de O yükseltir (kabul eder.) (Artık kim izzet kazanmak istiyorsa, güzel bir söz olan Tevhid kelimesi ile imana gelsin, yararlı işler yapsın.) Kötü tuzaklar
kuranlar için ise, şiddetli bir azap vardır. İşte böylelerin tuzakları yok olmaya mahkûmdur.
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11- Allah sizi topraktan yarattı. (Meni hücresi oldu.) Sonra sizi o meni hücresinden yarattı
(döllenmiş oldu.) Sonra (o döllenmiş yumurtayı, ikiz doğuracak şekilde) sizi çiftler (dişierkek) yaptı. O’nun ilmi olmadan, hiçbir dişi hamile kalmaz ve doğurmaz. Canlıların ömürlerinin uzatılması ve ömürlerinin eksiltilmesi, mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz bu, Allah’a çok kolaydır.
12- İki deniz eşit değiller. Biri tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi hoştur. Diğeri de tuzludur,
acıdır. Ve her birinden de taze bir et yiyorsunuz. Ve taktığınız süsler çıkarıyorsunuz. Allah’ın
verdiği rızkı aramanız ve şükretmeniz için, gemilerin denizi yarıp yüzdüğünü görürsün.
13- Allah, geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. Güneşi ve ayı musahhar kılmıştır.
Her birisi belli bir süreye kadar akıp yüzmektedir. İşte sahibiniz Allah budur, mülk tamamen
O’nundur. O’nun dışında yalvardığınız şeyler ise, onlar çekirdeklerin embriyolarına bile sahip
olamıyorlar.(*)
(*) Muhtarussihah (kıtmir kelimesi.)
14- Eğer onları çağırırsanız, onlar sizi işitmezler. İşitseler de size cevap veremezler. Ve
kıyamet günü onlar, sizin onları Allah’a eş koşmanızı inkâr edecekler. İşte her şeyden haberdar olan Allah gibisi doğru haber veren yoktur!
15- Ey insanlar! Hepiniz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise, hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye sebep bütün mükemmellikler O’nundur.
16- İsterse sizi götürür, yeni bir mahlûkat getirir.
17- Ve bu durum, Allah’a çetin gelmez.
18- Ve hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır gelen kimse, yükünü taşımaya çağırsa, çağırdığı kişi akrabası dahi olsa, onun yükünden bir şey hafifletilmez (hafifletmez.) Sen, (akrabalarını değil) ancak, görmedikleri halde Rablerinin büyüklüğünden ürperen,
doğruca namaz kılanları uyarabilirsin. Artık kim (bu şekilde) temizlenmişse, o kendi lehine
temizlenmiştir. Ve her şeyin son dönüşü Allah’adır.
19- Ve kör ile gören eşit değildir.
20- Karanlıklar ve aydınlık da eşit değildir.
21- Güneş sıcaklığı ile gölge de bir olamazlar.
22- Diriler ile ölüler de eşit değiller. Şüphesiz Allah, istediğine (bu mesajları) işittirir. Fakat
sen kabirde olanlara (manen ölmüşlere) işittiremezsin.
23- Sen ancak bir uyarıcısın.
24- Şüphesiz Biz seni, doğru bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve hiçbir toplum
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yoktur ki, kendisine bir uyarıcı gelip, içlerinde kalmış olmasın.
25- Eğer seni yalanlarlarsa, şüphesiz kendilerinden öncekiler de yalanladılar. Elçilerimiz onlara mucizelerle, mektuplarla ve aydınlatıcı bir kitap ile geldiler. (Fakat onlar, o elçileri yalanladılar.)
26- Sonra o kâfir olanları yakalayıverdik. İşte bak, nasıl onları azaplandırdım!
27- Görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi. Onunla renkleri değişik meyveleri çıkardık.
Dağlardan da beyaz ve kırmızının bütün tonlarında ve simsiyah yollar (damarlar) var.
28- İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da, onlar gibi değişik renkliler vardır. Artık
gerçek bir şekilde Allah’tan ürperti duyanlar, ancak âlimlerdir. Şüphesiz Allah, izzet, kudret
ve mağfiret sahibidir. (Sonsuz kudretine karşı insanların yaptığı hataları affeder.)
29- Allah’ın kitabını devamlı okuyanlar, doğruca namaz kılanlar, onlara verdiğimiz rızıktan
gizli-açık nafaka verenler, işte onlar yok olmayacak bir ticareti umuyorlar.
30- Ki Allah, onların ücretlerini tam olarak versin ve fazlından onlara katkıda bulunsun.
Şüphesiz O, çok bağışlayandır ve en iyi karşılık verendir.
31- Sana vahyettiğimiz kitap, kendisinden önceki vahiyleri tasdik edici olarak gelen gerçeğin
ta kendisidir. Şüphesiz Allah, kullarından çok iyi haberdardır, onları çok iyi görendir. (İnsanların vahiy hakikatlerine nasıl muhtaç olduklarını gören ve bilendir.)
32- Sonra o Kitabı, kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan kimi nefsine zulmeder, kimi de ortadadır, kimisi de Allah’ın izniyle iyilikler hedefine varandır. İşte en büyük
üstünlük budur:
33- İçlerinde kalınacak Cennetlere gireceklerdir. Onlara, altından bilezikler ve inciler takılacaktır. Ve orda elbiseleri de ipektir.
34- Ve derler ki: “Bizden üzüntüyü gideren Allah’a hamdolsun! Şüphesiz sahibimiz olan Allah, çok bağışlayan ve çok iyi karşılık verendir.”
35- “O Allah ki, fazl ve ihsanından bizi, kalınmaya değer bir yurda indirdi. Orada bize ne
yorgunluk dokunur, ne de bize bıkkınlık gelir.”
36- Kâfir olanlar için ise, Cehennem ateşi vardır. Tam ölsünler diye işleri bitirilmez. Ve onlardan azap da hafifletilmez. İşte Biz, nankör kâfirleri böylece cezalandırırız.
37- Onlar orada feryad u figan ederler: “Ey Rabbimiz! Daha önce yaptıklarımızın tersini
yapmak için bizi buradan çıkar.” derler. Biz de: “Öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar bir
süre sizi yaşatmadık mı? Ve size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadın! Çünkü zalimler için
hiçbir yardımcı olmaz.” (deriz.)
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38- Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilendir. O, gönüllerde saklı olan her şeyi
de en iyi bilendir.
39- Sizi yeryüzünün idarecileri yapan Allah’tır. Artık kim inkâr ederse, onun inkârı kendi
aleyhine olur. Ve o kâfirlerin inkârları, sahipleri olan Allah katında onlara gazaptan başka bir
şey artırmaz. Ve o kâfirlerin inkârları, onlara zarardan başka bir şey artırmaz.
40- De ki: “Allah’ın dışında yalvarıp eş koştuklarınızı gördünüz mü? Gösterin bakalım; yerden ne yaratmışlar? Yoksa onlara bir kitap verdik de, onlar ondaki delile mi dayanıyorlar?
Hayır! O zalimler, birbirlerine, aldatmaktan başka bir şey vaadetmiyorlar.
41- Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, düzenleri bozulmasın diye tutuyor. Eğer onların düzeni
bozulsa, Allah’tan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O, kullarının hatalarına karşı çok
yumuşak davranan ve onları bağışlayandır. [Allah, insanların kâinat düzenini bozmalarını bir
dereceye kadar bağışlıyor, onlara yumuşak davranıyor.]
42- Ve bütün var güçleriyle; eğer kendilerine bir peygamber gelse, herhangi bir milletten daha
dindar olacaklarına yemin ettiler. Peygamber onlara geldiğinde ise, onlara nefretlerini arttırmaktan başka bir katkısı olmadı:
43- (Yani) onlara, yeryüzünde büyüklük taslamaları ve kötü tuzaklar kurmaları neticesini verdi. Hâlbuki kötü tuzak, ancak sahiplerini kuşatır. Artık onlar, geçmiş ümmetlerin başına gelen
İlahî yasadan başka bir şey beklemiyorlar. Ve asla Allah’ın yasasında bir değişiklik bulamazsın. Ve asla Allah’ın yasasında bir sapma bulamazsın. (Azap yasası mutlaka onları
yakalayacaktır.)
44- Yeryüzünde dolaşıp onlardan öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Hâlbuki
onlar, kendilerinden daha güçlü idiler. Fakat ne göklerde ne de yerde hiçbir şey Allah’ı aciz
bırakacak (O’ndan kurtulacak) değildir. Çünkü Allah (her şeyi) bilendir, (her şeye) gücü
yetendir.
45- Eğer Allah, insanların yaptıklarından dolayı onları yakalayıverseydi, yeryüzünde hiçbir
canlı bırakmazdı. Fakat belli bir süreye kadar onları tehir ediyor. Artık ecelleri geldiği zaman,
şüphesiz Allah, kullarını çok iyi görendir. (Hak ettiklerine göre, onları cezalandıracaktır.)
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36- Yasin Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 83 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Yâ Sin(*)
(*) Gerçek manasını ancak Allah bilir. Allah ve Resulü arasında bir şifredir. Fakat kuvvetle
muhtemel iki manası şu olabilir: “Sin”, insan olup “Ey insan” demektir. Veya “Yâsin,
Peygamber (s.a.)’in ismidir. Çünkü “Muhammed” ile “Yâsin”in ebced değerleri biri 132,
diğeri 131’dir. (Yasin=Y-a-s-y-n) olarak hesap edilir; aradaki tek fark da Peygamber’in velayet denilen Allah’a olan yakınlığı ve gizli vahiyleri alan kişiliğinin açık vahiyleri alan kişiliğinden bir derece sonra olduğuna işarettir.
2- Her şeyi yerli yerinde anlatan ilim ve hikmet dolu Kur’ana yemin ederim.
3- Sen daha evvel gelmiş geçmiş peygamberler gibi Peygambersin.
4- Dosdoğru bir yol üzeresin.
5- Bu Kur’an, kâinatı abes bırakmayan, insanları başıboş bırakmamak için onlara acıyan Allah’ın, peyderpey sana indirdiği emirleridir.
6- Ki sen, gaflet içinde yuvarlanan, dede ve babalarından kendilerine sağlıklı bir bilgi
gelmeyen bir toplumu uyarasın.
7- Andolsun! Onların çoğunun kader mürekkebi kurumuştur. Onlar asla iman etmezler.
8- Biz, onların boyunlarına tasmalar geçirdik. O tasmalar çenelerine kadardır; onları öyle
sıkar ki yere bakamazlar.
[Kibir ve küfür, pis bir tasmadır. Ağızlarına kadar onları sarmış, başlarını eğip düşünemezler… Yani küfür yüzeyselliktir.]
9- Önlerine bir sed, arkalarına da bir sed yapmışız (onları kuşatmışız.) Gözlerine perde çekmişiz, artık onlar asla göremezler.
[Kalbi küfür ile kararmış insan, ne geçmişinden ne de geleceğinden bir şey anlamaz. Gözü
perdeli olduğu için, içinde bulunduğu anın değerini de bilmez. Taş gibi cansız bir hal alır, his
ve duygudan yoksunlaşır.]
10- Öyle ki onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Onlar iman etmeyeceklerdir.
11- Sen, ancak zikre (Kur’ana) tabi olan ve sonsuz mükemmel olan Allah’tan gıyaben korkan
kişiyi uyarırsın. Böyle bir kişiyi Allah’tan bir mağfiret ve güzel ikramlı bir ücret ile
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müjdele!...
12- (Biz, geçmiş ve geleceği kaybettirmiyoruz.) Biz ölüleri diriltiriz; (yani) yaptıklarını ve
eserlerini muhafaza ediyoruz. Ve her şeyi imam-ı mübin(açık ve büyük rehber)de saymışızdır.
13- Onlara (o gafil topluma) kendilerine elçiler gelen şehir ahalisinin misalini ver.
14- Biz onlara iki elçi gönderdiğimizde onları yalanladılar. Onları üçüncü bir kişi ile
pekiştirdik; üçü bir dediler ki: “Biz size gönderilmiş elçileriz.” Onlar:
15- “Siz, ancak bizim gibi insansınız. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah, hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalancılardan başka bir şey değilsiniz.” Elçiler:
16- “Rabbimiz biliyor. Biz size gönderilmiş gerçek elçileriz.
17- Ve bizim sorumlu olduğumuz tek görevimiz, güçlü ve açık bir tebliğdir (size mesajı
ulaştırmaktır.)” Onlar:
18- “Biz sizi uğursuz buluyoruz. Eğer bu işe son vermezseniz, sizi alt ederek uzaklaştırırız ve
bizden size işkenceli bir azap dokunur.” Elçiler:
19- “Uğursuzluk sizin içinizdedir. (Hak ve hakikat) mesajının size gelmesinden uğursuzluk
mu gelir? (Fakat siz gerçekleri gören bir toplum değil) belki israf içinde yuvarlanıyorsunuz.”
20- Ve bu arada şehrin kenar mahallesinden bir adam koşarak geldi: “Ey milletim bu elçilere
uyunuz!
21- Sizden bir ücret istemeyen, kendileri doğru yolda olanlara tabi olun!” dedi (ve şöyle devam etti:)
22- “Beni yaratıp açan, sizin (ve her şeyin) O’na döneceği (her şey elinde olan) Halıkım’a neden kulluk etmeyeyim?
23- Allah’tan başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek isterse, o ilahların şefaati bana bir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar.
24- Ben o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum.
25- Ben sizin sahibiniz olan Allah’a inandım. Siz beni dinleyin!
26- (O öldüğünde) ona “Cennete gir” denildi.(*) O ise “Keşke toplumum da bilseydi:
(*) Kabir hayatına işarettir.
27- Rabbimin nasıl kusurlarımı affettiğini ve beni ikrama kavuşanlardan kıldığını.”
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28- Ondan sonra onun toplumuna gökten hiç asker indirmedik; indirecek de değildik. (Buna
lüzum yoktu.)
29- Onların işi, tek bir sayha (ses veya patlama) ile bitti. O patlamadan sonra onlar
sönüverdiler. (Öldüler veya yanardağdan sonra sönüp heykelleşen cesetleri kaldı.)(*)
(*) Hıristiyan tebliğcilerine karşı koyan, Vezüv Yanardağının patlamasına maruz kalan Pompei şehrini kastediyor olması kuvvetle muhtemeldir.
30- Yazık kullara! Kendilerine hiç elçi gelmez ki onlar onunla alay ediyor olmasınlar.
31- (İlim mercekleriyle veya eserler yoluyla) görmüyorlar mı? Ki onlardan evvel nice çağları
helak ettik. Onlar, o çağlara dönemezler.
32- Hâlbuki hepsi de, her şeyleri ile yanımızda hazır ve mahfuzdurlar. (Yokluk ve kaybolmak
yoktur. Hıfz ve muhafaza, zerrelerden insanlara kadar, yerden yıldızlara kadar her şeyi kuşatmıştır.)
33- Onlar için bir mucize (delil) de, ölmüş yeryüzüdür. (Başta tamamıyla ölü idi. Her kışta da
nispeten ölüyor.) Biz onu dirilttik. Ondan hububat çıkardık. O hububattan yiyorlar.
34- Ve içinde hurma ve üzüm bağlarını yaptık.
35- Ve ondan çeşmeler fışkırttık, (onda bostanlar kıldık) ki, Allah’ın (harika) meyve(ve sebze)lerini yesinler. (Öyle harikalar ki) onlar kendi imkânları ile o meyve(ve sebze)leri yapamazlar. Buna rağmen onlar şükretmeyecekler mi?
36- Her şeyden yücedir O Allah ki, yerin bitirdiklerini, kendilerini ve bilmedikleri nice şeyleri
çift yaratmış. (O bütün çiftlerin yaratanı olduğundan eş ve yardımcıya ihtiyacı yoktur.
Maddeyi yarattığı için madde değildir.)
37- Onlar için bir mucize daha, gecedir. (Birinci mucize yeryüzü ise, ikincisi gökyüzüdür ki
geceleyin görünür.) O gecenin (karanlığın) içinden gündüzü çektiğimizde, onlar karanlık
içinde kalırlar. (Demek birisi bilerek bu karanlık uzay denizinde ışık adalarını yaratmıştır.)
38- (O adalardan biri olan) güneş, kendi etrafında ve belli bir hedefe doğru dönüyor. Bu; sonsuz izzet, kudret ve ilim sahibi olan birinin planlamasıdır.
39- Ay için de menziller ayarlamışız. Eskiyip kıvrılmış asma ipçiği gibi oluncaya kadar o
menzilleri dolaşır.
40- Aya ulaşıp kavuşmak, güneşe yakışmaz.(*) Gece de gündüzü (ay da güneşi) geçmez.(**)
Her biri kendi feleğinde yüzüyor.
(*) Büyük küçüğe gitmez; küçük büyüğe gider.
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(**) Mesafesi daha yakın da olsa; 1400 yıl önce bu mesafe bilinmezdi.
41- Onlar için diğer bir mucize de, onların zürriyetlerini (çocuklarını ve babalarını) dolu
gemide(*) taşımamızdır.
(*) Nuh(a.s.)’un gemisi, insanın meni kesecikleri ve rahim denizi veya normal deniz gemisi,
maksat olabilir. 3. mucize olarak denizi gösteriyor.
42- O dolu gemiyi ve bindikleri nice benzeri şeyleri onlar için yarattık.
43- İstesek onları batırırız (suyun kaldırma kuvvetini kaldırırız veya başka bir sebeple;) o zaman ne yardıma çağrılacak kimse bulurlar ne de kurtarılırlar.
44- Ancak Bizden bir rahmet ile ve belli bir zamana kadar, (imtihan için) verilen mühletten
yararlanarak kalıyorlar.
45- Onlara “Geçmiş ve geleceğinize dikkat edin, belki rahmete mazhar olursunuz.” denildiğinde (yüz çevirirler.)
46- Ve Rablerinin herhangi bir ayeti onlara geldiğinde yine yüz çevirirler.
47- Onlara “Allah’ın size verdiği rızıktan nafaka verin.” denildiğinde, o kâfirler müminlere
derler ki: “Allah yedirmek isteseydi yedirirdi. (Ve yedirmediği kişiyi biz nasıl yediririz! Siz
ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz.”
48- Ve derler: İyiliklerin karşılıklarının verileceği bu Ahiret günü va’di ne zaman gerçekleşecek; eğer bu iddianızda doğru iseniz?
49- Onlar füc’eten olacak bir patlamadan başka bir şey beklemiyorlar. Onlar birbiriyle
boğuşurken, o ses ve patlama onları yakalayacaktır.
50- Öyle ki ne bir vasiyette bulunabilirler ne de evlerine dönebilirler.
51- (Ve ikinci patlama olarak) Sur’a (borazana) üfürülür. O zaman kabirlerinden çıkarak Rablerinin huzuruna akıp giderler.
52- Derler: “Kim bizi istirahatgahımızdan kaldırdı? İşte bu diriliş, Rahman olan Allah’ın
vaadettiğidir ve elçiler doğru söylediler.
53- Onların hepsi tek bir ses (emir) ile yanımızda hazır olurlar.
54- O gün hiçbir kimsenin hiçbir hakkı yenilmez ve “Size yaptığınızdan başka bir şey verilmeyecektir.” denilir.
55- Cennet ehli o gün acayip bir meşgale içindeler; her çeşit nimetten faydalanırlar.
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56- Onlar ve eşleri gölgeler içinde koltuklara yaslanmışlardır.
57- Onlar için her çeşit (gıda ve) meyve vardır; onların her istediği yerine gelir. (O gün onlara
şöyle denilir:)
58- Rabb-ı Rahiminizden size selam olsun! (Ve Cehennemdekilere de:)
59- “Ey mücrimler! Siz (sakın bunlara karışmayın) ayrılın!” denilir.
60- Ey insanoğulları! Ben size bildirip söz almamış mıydım? Sakın şeytana kul olmayınız. O
sizin için büyük bir düşmandır. (Ve sizden söz almadım mı?)
61- Yalnız Bana kul olacaksınız; doğru yol budur!
62- And olsun! O şeytan, sizden büyük bir halk kesimini saptırmıştır. Artık aklınızı kullanan
olmayacak mısınız?
63- (Ey mücrimler) işte size tehditle vaadedilen Cehennem budur!
64- Kâfirliğinizden dolayı, bugün artık bu Cehenneme dolanın.
65- O gün biz onların ağızlarını mühürlerken, elleri bizimle konuşur, ayakları şahitlik(*) yapar. Tek tek ne kazandıklarını ve ne iş yaptıklarını bize bildirirler.
(*) El ve ayakların dili farklıdır. Biri ilmî, diğeri avamîdir; biri medeni ve tekniktir, diğeri bedevî ve kum çöllerinde kullanılır.
66- İstesek gözlerini giderir; onlar öylece sırata (yola veya Sırat köprüsüne) girerler. Fakat
nasıl ve neyi görebilirler? (Asla göremezler.)
67- İstesek, onları kendi yerlerinde (hayvan veya taşa) dönüştürürüz. O zaman ne ileri ne de
geri gidebilirler.
68- Bu kâfirler akıl etmiyorlar mı? (Her şeyin bir sonu vardır.) Kimi yaşlandırsak, şeklini tersyüz ediyoruz (güzellik çirkinliğe, kuvvet zaafa, akıl bunamaya dönüşür.) Ve düşünmüyorlar
mı?
69- Biz ona (Peygamber’e) şiir kabiliyetini vermedik. Şiir ona yakışmaz. (Peygamberlik, hak
ve hukuk yoludur. Şiir, his ve hayal aynasıdır.) Bu ayetler, ancak bir zikir(mesaj-öğüt)dir ve
açık bir Kur’andır (kitaptır, kanundur, ilimdir, zikirdir.)
70- Ki içlerinde hayat kalmış kişi (ve toplumları) uyarsın (kurtarsın,) kâfirler için de azap
tahakkuk etsin.
71- (Delil olarak:) Görmüyorlar mı? Biz kendi ellerimizle onlara evcil hayvanlar yarattık; onlar o hayvanlara sahip olmuşlar.
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72- Biz o hayvanları onlara musahhar etmişiz. Bir kısmı onların binekleridir, bir kısmını da
yiyorlar.
73- Ve o hayvanlardan nice faydalar ve içecekler elde ediyorlar. Hala şükretmiyorlar mı?
74- Yardım ediliriz diye Allah’tan başka bir sürü ilah (tanrı) edindiler.
75- O tanrılar onlara yardım edemezler. Aksine onlar, o tanrıları için hazır askerlerdir.
76- Onların sözleri (propagandaları) seni üzmesin. Biz neyi gizlediklerini ve neyi açıkladıklarını çok iyi biliyoruz.
77- O insan görmedi mi (bilmiyor mu?) Biz onu bir damla meniden yarattık, şekil verdik; o
ise kalkıp apaçık bir hasım kesilmiştir.
78- Kendi yaradılışını unutmuşçasına bizim için misal biçti. “Kemikler çürümüşken kim onları canlandırabilir?” dedi.
79- Sen söyle: “Her çeşit yaratma şeklini bilen ve o kemikleri ilk olarak inşa eden, onları canlandıracaktır.
80- O, öyle biridir ki sizin için yaş ağaçtan kuru ateşi yaratmıştır. Siz de o ağaçtan ateş yakıyorsunuz. (Bütün zıtların ve o zıtların fayda ve zararlarının tek sahibi O’dur.)
81- Gökleri ve yeri yaratan, bu insanların benzerlerini (ahiretteki dirilerini) yaratmaya muktedir olamaz mı? Evet muktedirdir. O, her şeyi en güzel şekilde yaratandır. Ve sonsuz ilim
sahibidir. (Bilen yapabilir ve yapacak gücü de vardır.)
82- O’nun işi, bir şeyi yapmak istediğinde “Ol” der, o şey de oluverir.
83- Her şeyin içyüzü elinde olan ve dönüşünüz Ona olan (her şeyin mercii) O Allah, bütün
kusur ve eksikliklerden (bilgisizlikten, güçsüzlükten, madde ve manend’den) münezzehtir.
(Azizdir, Alîmdir.)
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37- Sâffât Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 182 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Dizilmiş saflara,
2- Kötülükleri menedenlere,
3- Zikir ve mesajı okuyanlara andolsun ki;
4- İlah ve mabudunuz bir tanedir.
5- O, göklerin ve yerin ve aralarındakilerin Rabbi ve doğuların(*) Rabbidir.
(*) Madde dışındaki diğer boyutların… Çünkü her şey başka bir boyuttan doğuyor. Veya Müslümanların memleketleri olan doğu bölgelerinin Rabbi veya…
6- Şüphesiz Biz, yakın göğü yıldızlar süsü ile süsledik.
7- İnatçı her nevi şeytandan koruduk.
8- Onlar, (semavi) yüce meclise kulak dayatamazlar. Ve her taraftan ateşe maruz kalırlar.
9- Kovulurlar ve onlar için daimi bir azap vardır.
10- Meğer o meclisten bir söz kapan olursa, peşini delici bir alev takip eder.
11- Şimdi onlara sor: “Onlar mı daha güçlüdür, yoksa Bizim yarattıklarımız mı? Şüphesiz Biz,
onları yapışkan, bir çamurdan yarattık.
12- Hayır! Sen (onlara) şaşıyorsun, onlar da alay ediyorlar.
13- Uyarıldıkları zaman da öğüt almıyorlar.
14- Bir mucize gördükleri zaman da alaya alıyorlar.
15- Ve: “Bu, apaçık bir büyüdür.”
16- “Biz toprak ve kemikler olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz?”
17- “Eski atalarımız da mı dirilecekler?” dediler.
18- De ki: “Evet (dirileceksiniz!) Hem de hor ve hakir olarak.”
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19- Evet, onların dirilişi tek bir sayha ile olacak. Hemen dirilip bakacaklar.
20- “Yazıklar olsun bize! İşte ceza ve din günü budur!”
21- “Sizin yalanladığınız, her şeyin birbirinden ayrıldığı gün, budur!” diyecekler.
22, 23- Biz de: “O zalimleri, eşlerini ve Allah’ın dışında taptıkları şeyleri toplayın, onlara Cehennem yolunu gösterin.”
24- “Ve onları tevkif edin. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.”
25- “Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz?” (deriz.)
26- Fakat onlar, o gün tam teslim olmuşlardır.
27- Birbirine dönüp soruşacaklar:
28- “Şüphesiz siz, sağ tarafımızdan (güveneceğimiz bir tarz ile) bize sokuldunuz” derler.
29- (Diğerleri:) “Zaten siz inanmadınız.”
30- “Bizim sizin üzerinizde bir gücümüz yoktu. Bilakis siz, azgın bir toplum idiniz.”
31- “Artık Rabbimizin sözü, hepimizin aleyhine gerçekleşmiştir. Çare yok, biz (bu azabı)
tadacağız.”
32- “Çünkü biz, aldanmış olduğumuz için sizi de aldattık.” diye cevap verirler.
33- Evet, onlar o gün azapta ortaktırlar.
34- İşte Biz, suçluları böyle yaparız.
35- Çünkü onlara: “Allah’tan başka ilah yoktur.” denildiği zaman, onlar büyüklük taslıyorlardı.
36- “Deli bir şair için mi ilahlarımızı terk edeceğiz?” diyorlardı.
37- Tam aksine o Peygamber, doğruluk ile gelmiştir, geçmiş bütün peygamberleri doğrulamıştır.
38- İşte hiç şüphesiz, siz elim bir azabı tadacaksınız.
39- Ve yaptıklarınızdan başka bir şey ile cezalandırılmayacaksınız.
40- Allah’ın ihlâsa muvaffak olmuş olan kulları hariç.
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41- İşte onlar için belli bir rızık vardır.
42, 43, 44- Her nevi meyveler… Ve onlar, nimetler Cennetlerinde, karşılıklı koltuklar üstünde
ikrama mazhar olacaklardır.
45, 46, 47- Onlara başağrısı vermeyen, sarhoş etmeyen içenlere zevk veren, berrak bir kaynaktan doldurulmuş kadeh(ler) sunulur.
48, 49- Yanlarında, saklı yumurta gibi bembeyaz, bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş (onları
beğenmiş) ceylan gözlü eşler vardır.
50- Ve onlar birbirine dönüp soruşturuyorlar:
51- Onlardan biri dedi: “Benim bir arkadaşım vardı.
52, 53- Gerçekten sen doğru mu söylüyorsun? Ölüp toprak ve kemikler olduğumuz zaman mı
cezalandırılacağız?” diyordu.
54- “Hiç çıkıp baktınız mı?”
55- Kendisi baktı, o arkadaşını Cehennemin ortasında gördü.
56- Şöyle dedi: “Allah’a andolsun! Gerçekten, nerede ise beni de helak edecektin.”
57- “Eğer Rabbimin bana olan nimeti olmasaydı, ben de Cehennemde hazır olanlardan olacaktım.
58- İşte bak! Biz ölümsüzler değil miyiz?!
59- Birinci ölümümüz müstesna… Ve biz azaplandırılanlar da değiliz.
60- Hiç şüphesiz en büyük kazanç, bu içinde bulunduğumuz durumdur.”
61- İşte çalışanlar, asıl bunun için çalışmalıdırlar.
62- İkram edilen şey olarak bu mu yararlı, yoksa zakkum ağacı mı?
63- Şüphesiz Biz o ağacı, zalimler için bir fitne (azap veya imtihan vesilesi) yaptık.(*)
(*) Kâfirler, Cehennemde biten ağaç sözünü işittikleri zaman: “Ateş ağacı yakarken Cehennemde nasıl ağaç olur?” diye alay ettiler. Bundan dolayı bu söz, onlar için bir imtihan oldu.
Bu sözden kastedilen manayı anlamadıkları için, büsbütün küfre saplandılar. Allah istedikten
sonra Cehennemin yakmayacağı bir ağaç yaratabileceğini düşünmediler.
64, 65- O gerçekten Cehennemin dibinden çıkan bir ağaçtır. Salkımları, sanki şeytanların
başlarıdır.
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66- Onlar gerçekten ondan yiyecekler, karınlarını ondan dolduracaklar.
67- Sonra onlar, çok sıcak bir sudan o yediklerinin üzerine içecekler.
68- Sonra hiç şüphesiz onlar, ateşe (Cehennem’e) dönerler.
69- Çünkü onlar, babalarını sapık olarak buldular.
70- İşte onların izinde böylece koşturulurlar.
71- Andolsun! Onlardan öncekilerin çoğu sapıttılar.
72- Hâlbuki Biz, onlara uyarıcılar göndermiştik.
73, 74- İhlâsa muvaffak olmuş olan kullarımız hariç; o uyarılanların sonunun nasıl olduğunu
gör!
75- Andolsun! Nuh, Bize yalvardı da (onun yalvarmasına karşılık verdik.) En iyi karşılık
veren Biz’iz!
76- Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtardık.
77- Biz onun neslini (yeryüzünde) devamlı kıldık.(*)
(*) Bütün insanların Nuh’un zürriyetinden olmalarına dair olan bilgi, bölgesel anlamdadır,
bütün dünya çapında değil.
78- Sonra gelenler içinde ona (iyi bir ün) bıraktık:
79- Âlemler içinde Nuh’a selam olsun! (denilir.)
80- Biz gerçekten iyi davrananları böylece mükâfatlandırırız.
81- Çünkü o, mümin kullarımızdan idi.
82- Sonra diğerlerini suda boğduk.
83- Ve onun etabından biri de hiç şüphesiz İbrahim’dir.
84- Hani İbrahim, sağlam bir kalp ile Rabbinin huzuruna geldi de,
85- Babasına ve kavmine: “Neye tapıyorsunuz?”
86- “Allah’ın dışında uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?”
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87- “Bütün âlemlerin sahibi olan Allah’ı ne sanıyorsunuz?” dedi.
88- Yıldızlara bir baktı.
89- “Ben gerçekten hastayım” dedi.
90- Onlar sırt çevirerek onu bıraktılar.
91- Bunun üzerine gizlice onların ilahlarına vardı. “Hiç yer misiniz?” dedi.
92- “Ne oluyor size, neden konuşmuyorsunuz?”
93- Sağ eliyle (kuvvetli bir şekilde) onlara bir darbe indirdi.
94- Onlar İbrahim’in üzerine koşturup üşüştüler.
95- İbrahim: “Yonttuğunuz şeylere mi taparsınız?
96- Hâlbuki Allah, sizi de yaptıklarınızı da yaratandır.” dedi.
97- Onlar: “İbrahim için bir bina (hapishane) yapın, onu orada ateşe atın!” dediler.
98- Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz (onların tuzağını boşa çıkarmakla) onları alçalttık.
99- Ve İbrahim: “Ben Rabbime gidiyorum. O, bana yol gösterecektir.”
100- “Ey Rabbim! Bana yararlı bir zürriyet ver.” dedi.
101- Biz ona şefkatli, (delikanlı olacak) bir çocuğu müjdeledik.
102- O çocuk babasıyla beraber, çalışma çağına erişince, babası: “Ey oğulcuğum! Hiç şüphesiz, ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Bak da ne düşüneceksin?” dedi. O: “Ey
babacığım! Emredildiğini yap! İnşaallah, beni sabredenlerden bulacaksın.” dedi.
103- İkisi Allah’a teslim olup, İbrahim onu yere yan yatırınca,
104, 105- Biz: Ey İbrahim! Sen gerçekten rüyanı doğru çıkardın. (Artık onu kesme!) diye ona
seslendik. İşte Biz, iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız.
106- Hiç şüphesiz bu, büyük bir imtihandı. (O, imtihanı verince:)
107- Biz, büyük bir kurban ile fidyesini verdik.
108- Ve diğerleri içinde ona (önemli bir ün) bıraktık:
109- “İbrahim’e selam olsun!” (denilir.)
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110- İşte Biz, iyileri böylece mükâfatlandırırız.
111- Çünkü o, mümin kullarımızdan oldu.
112- Biz de ona, salihlerden bir peygamber olarak İshak’ı müjdeledik.
113- Onu ve İshak’ı mübarek ve bereketli kıldık. Onların zürriyetlerinden iyiler olduğu gibi,
apaçık kendine zulmedenler de vardır.
114- Andolsun! Biz Musa ve Harun’a da iyilik ettik.
115- Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık.
116- Onlara yardım ettik. Onlar gerçekten üstün oldular.
117- Onlara güçlü, açık bir kitap verdik.
118- Onları doğru yola ilettik.
119- Ve diğerleri içinde onlara (bir ün) bıraktık:
120- “Musa ve Harun’a selam olsun!” (denilir.)
121- İşte Biz, iyileri böylece mükâfatlandırırız.
122- Çünkü onlar, mümin kullarımızdan idiler.
123- Ve şüphesiz İlyas da gönderilmiş peygamberlerden idi.
124- Hani, kavmine: “Sakınmayacak mısınız?
125- Her şeyi en güzel yaratan Allah’ı bırakıp da Ba’le mi yalvaracaksınız?
126- O Allah ki sizin ve eski atalarınızın sahibi ve yaratanıdır.” dedi.
127- Fakat onlar, onu yalanladılar. Hiç şüphesiz onlar azap içine getirileceklerdir.
128- Allah’ın ihlâsa muvaffak olmuş kulları, bunun dışındadırlar.
129- Biz başkaları içinde ona bir ün bıraktık:
130- “İlyas’a selam olsun!” (denilir.)
131- İşte biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.
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132- Çünkü o, mümin kullarımızdan idi.
133- Ve şüphesiz Lut da gönderilmiş peygamberlerdendir.
134- Hani Biz, onu ve bütün ailesini kurtardık.
135- Azap içinde olanlar arasında kalan bir koca karı hariç.
136- Sonra diğerlerini yerle bir ettik.
137, 138- Ve şüphesiz siz, sabah-akşam onların üzerinden geçiyorsunuz. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız?
139- Ve şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendir.
140- Hani, dolu gemiye kaçtı.
141- Kur’a çekti. Mağlup olup suya atılanlardan oldu.
142- O kendi kendini kınarken, balık onu yuttu.
143- Eğer Rabbini tesbih etmiş olmasaydı;
144- Dirileceği güne kadar, onun karnında kalacaktı.(*)
(*) Dünya bir deniz, nefis bir balık, eğer insan, Allah’a yalvarıp kurtulmazsa, kıyamet gününe
kadar nefsin dar, kısır sahası içinde boğulup kalır.
145- Fakat Biz onu, hasta olarak boş bir yere attık.
146- Ve üzerine kabak türünden (geniş yapraklı) bir ağaç bitirdik.
147- Biz onu yüz bin ve fazlasına peygamber olarak gönderdik.
148- Ona inandılar. Biz de belli bir zamana kadar onları yaşattık.
149- Sor bakalım, erkek çocuklar onlar için var iken Allah’a da kızlar mı olacak?
150- Yoksa Biz, onların gözleri önünde melekleri kızlar olarak mı yarattık?
151, 152- İşte onlar, iftiralarından diyorlar ki: “Allah doğurmuştur.” Hâlbuki onlar yalan
söylüyorlar.
153- Allah kızları seçip oğlanlara tercih mi etti?!
154- Ne oluyor size?! Nasıl yargılıyorsunuz?
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155- Artık idrak etmeyecek misiniz?
156- Yoksa güçlü bir deliliniz mi var?!
157- Eğer doğru iseniz, kitabınızı getirin!
158- Allah ile cinler (melekler gibi gizli mahlûklar) arasında bir soy bağı kurdular. Andolsun!
Cinler de kendilerinin hesaba getirileceğini bilirler.
159- Allah, onların tavsiflerinden çok münezzeh ve çok yücedir.
160- İhlâsa muvaffak olmuş Allah’ın kulları hariç. (Onlar böyle düşüncesizliklere düşmezler
ve azap görmezler.)
161, 162, 163- Sizler ve ibadet ettikleriniz (cinler,) Cehenneme girecek olandan başkasını,
Allah’a karşı bozamazsınız.
164- (Melekler ise:) “Her birimizin belli bir makamı vardır.
165- Ve gerçekten biz, sıra sıra diziliriz.
166- Ve gerçekten devamlı tesbih ederiz.” (derler.)
167, 168- Gerçi o müşrikler: “Eğer eskilere gelen bilgiden bizde de bir şey olsaydı;
169- Elbette, Allah’ın halis kullarından olurduk” diyorlar.
170- Fakat bilgi onlara geldiğinde, onu inkâr ettiler. Onlar ilerde neyin ne olduğunu bilecekler.
171- Andolsun! Peygamber kullarımıza söz verdik.
172- Ki elbette onlara yardım edilecektir.
173- Ve gerçekten askerlerimiz üstün gelecekler.
174- Artık sen, belli bir süreye kadar onlardan yüz çevir.
175- Onları gözetle, başlarına neler geleceğini görecekler.
176- Yoksa azabımızın çabuk gelmesini mi istiyorlar?
177- Fakat o azap onların sahasına indiği zaman, uyarılanların sabahı ne kötü sabah olacaktır!
178- Ve belli bir zamana kadar onlardan yüz çevir.
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179- Onları gözetle, başlarına neler geleceğini görecekler.
180- Büyüklük ve izzet sahibi olan Allah’ı, onların tavsiflerinden tenzih et.
181- Selam ve esenlik, peygamberlere olsun!
182- Bütün hamd ve kemalat, âlemlerin sahibi olan Allah’ındır.

38- Sâd Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 88 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Sâd.(*) Mesaj, ilim, kanun yüklü Kur’ana andolsun!
(*) Salât (namaz,) sabır, rahmet manasına gelen salâvat kelimelerine işaret olabilir. Manen
Peygamber’e şöyle diyor: “Sana inen rahmet, zikir dolu ve i’cazlı Kur’an ve namaz ile dayan,
kâfirlere karşı sabret!
2- Fakat o kâfirler, (izzet-i nefis ismi altında) büyük bir aldanış, ayrılık ve aykırılık
içindedirler.
3- Onlardan önce nice çağları helak ettik. Kurtulmak için bağırıp çağırdılar. Heyhat, nerede o
kurtuluş anı!?
4, 5- (Onların yola gelmeyişlerinin bir nedeni; onlara gelen uyarıcının kendilerinden olması
idi.) Kendilerinden, onlara bir uyarıcı geldi diye, tuhaflarına gitti. (İkinci neden:) Onların kâfir(önder)leri: “Bu yalancı, büyüleyici bir adamdır. Bütün ilahları bir mi yapıyor; kesinlikle bu
çok acayip bir şeydir” dediler.
6- Meclisleri dağıldı. “Yürüyün, ilahlarınıza bağlı kalın, bu bize gelen bir felakettir.
7- Biz en son (gelişmiş) millette böyle bir şey hiç işitmedik, bu bir uydurmadan başka bir şey
değildir.
8- Aramızda neden zikir (mesaj) ona insin?” (dediler.) Fakat onlar, mesajımız hakkında tereddüt içindedirler. Daha doğrusu onlar, henüz azabımızı tatmış değiller.
9- Yoksa büyük kuvvet sahibi, her şeyin vericisi olan Rabbinin hazineleri, onların yanında mı?
(Ki paylaştırıyorlar.)
10- Yoksa göklerin, yerin ve aralarındakilerin mülkiyeti onların mıdır? Öyle ise sebepler
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içinde yükselsinler.
11- İşte oradaki ahzap’tan (müttefiklerden) olan askerler hezimete uğrayacaklardır.
[Gelecekten haber veriyor. Ahzap savaşında müşriklerin yenileceğine işarettir.]
12- Onlardan önce Nuh kavmi, Ad ve piramitler sahibi Firavun da yalanladı.
13- Semud kavmi ve Lut kavmi ve Ormanlık ehli (Şuayb kavmi) de yalanladılar. Bütün bunlar
(peygamberlerine karşı) müttefik idiler.
14- Hepsi de peygamberleri (mesajları) yalanladılar. Bunun üzerine Benim büyük azabım
gerçekleşti.
15- Bunlar, bir tek patlamadan başka bir şey beklemiyorlar. Öyle bir patlama ki, ayrılma ve
geri dönüşü olmayacaktır.
16- Onlar dediler ki: “Ey Rabbimiz nimetlerden payımızı, ne varsa hesap gününden evvel
ver.” (Yani onlar senin va’dlerini alaya alıyorlar.)
17- Sen onların dediklerine karşı sabret. Nice kuvvet ve imkân sahibi olan kulumuz Davud’u
an! O her zaman, Biz’e yönelendi.
18- Biz dağları ona musahahar kıldık. Sabah-akşam onunla beraber Allah’ı tesbih ediyorlardı.
19- Kuşları da toplu olarak ona musahhar kıldık. Her şey ona dönüp onu dinliyordu.
20- Onun iktidarını sağlamlaştırdık. Ona ilim, hikmet ve açık bir hitabet verdik.
21- Hiç davacıların haberi sana ulaştı mı? Onlar kaleye tırmandıklarında,
22- Davud’un yanına girdiklerinde, Davud onlardan korktu. Onlar: “Korkma! Biz birimiz
öbürüne zulmetmiş iki hasımız. Adalet ile aramızda hüküm ver. Haddi aşma, yolun doğrusunu
bize göster!”
23- “Bu kardeşimdir; onun doksan dokuz koyunu var. Benim ise tek bir koyunum var. Onu da
benim sorumluluğuma ver, dedi. Ve söz ile beni yendi.”
24- Davud dedi ki: “O, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana zulmetmiştir. Ortakların çoğu birbirine zulmeder. İman edip iyi işler yapanlar müstesna, onlar da
azdır. (Bunların ani gelişlerinden) Davud, Biz’im onu fitneye attığımızı sandı. Rabbinden
bağışlanmak diledi, hemen rükûa vardı ve Rabbine yöneldi.
25- Biz onun bu korkusunu sildik. Kesin olarak onun bizim yanımızda yüce bir makamı ve
güzel yeri vardır.
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26- Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. Sen insanlar arasında hak ve adalet ile
hüküm ver, arzuna uyma! Arzuların, seni Allah yolundan saptırır. Allah yolundan sapanlar için
(kıyamet ve) hesap gününü unuttuklarından dolayı şiddetli bir azap vardır.
27- Biz göğü, yeri ve aralarındakileri boşu boşuna yaratmadık. Başıboşluk, kâfirlerin sandığı
bir şeydir. Girecekleri ateşten dolayı, o kâfirlere yazıklar olsun.
28- Biz hiç, iman edip amel-i salih işleyenlerle yeryüzünde bozgunculuk yapanları bir tutar
mıyız? Muttakilerle facir ve azgınları bir tutar mıyız?
29- Bu sana indirdiğimiz kitap, her nevi kusurdan paktır. İnsanlar, O’nun ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri hatırlasınlar diye, indirilmiştir. (Yine sabret ve kulumuz Süleyman’ı hatırla!)
30- Biz Süleyman’ı, Davud’a bağışladık. O ne iyi kuldu! Kesinkes o her zaman Bize yönelirdi.
31- Hatırla ki; ikindi vakti görkemli, saf kan atlar ona gösterildi.
32- O: “Ben mal sevgisini Rabbimin zikrine tercih ettim. Atlar perdenin arkasına geçince:
33- “Onları bana getirin” dedi. Ayak ve boylarını okşamaya başladı.(*)
(*) Birinci görüşte atları, güzelliklerinden, mana-yı ismiyle sevmişti. Zikirden gafil kalmıştı.
İkinci görüşte ise onları, Allah namına mana-yı harfiyle sevmişti. Bu ayetlerle ilgili İsrailiyatın İslamî bir kaynağı yoktur.
34- Biz Süleyman’ı da denedik. Onun makamına boş bir ceset (kafası çalışmayan birisini) attık. Sonra dönüş yaptı (makamına kavuştu.)
35- “Ya Rabbi! Beni affet, benden sonra hiç kimseye yaramayacak bir iktidar bana ver. Her
şeyi gerçekten veren Sen’sin,” dedi.
36- Bunun üzerine ona rüzgârı musahhar kıldık. Nereye gitmek istese, onun emriyle rüzgâr o
tarafa eserdi.
37- Şeytanları da usta ve dalgıç olarak ona musahhar kıldık.
38- Diğer şeytanları da birbirine kelepçeli olarak ona musahhar kıldık.
39- “Bu, Biz’im sana ikram ettiğimiz sonsuz ihsanımızdır. İster (başkasına) ver, ister
tut.” (dedik.)
40- Onun, Bizim yanımızda yüce bir makamı ve güzel bir yeri vardır.
41- Kulumuz Eyyüb’ü de hatırla! “Şeytan, bana şer ve azap bulaştırdı” diye Rabbine yal#319

vardığı anı hatırla!
42- Biz ona: “Ayağını sertçe yere vur! İşte sana yıkanacağın soğuk ve içilecek bir su!” dedik.
43- Biz, Biz’den bir rahmet ve akıl sahiplerine mesaj olarak ailesini ve bir o kadarını ona
verdik.
44- Ve ona: “Eline bir demet değnek al, onunla vur, yeminini bozma!” dedik. Gerçekten onu
sabırlı bir kul olarak gördük. Ne iyi kuldur o! Her zaman bize yönelirdi.
45- Kuvvet ve murakabe imkânlarına sahip kullarımız olan İbrahim, İshak ve Yakub’u da an!
46- Onları, ahireti sürekli hatırlama özelliğiyle, samimi halis kullar yaptık.
47- Onlar Bizim yanımızda seçkin ve iyilerdendirler.
48- İsmail, El-Yesa’, Zülkifl kullarımızı da hatırla! Hepsi de hayırlı insanlardı.
49- Bu(nlar sana) bir mesajdır! VE muttakiler için güzel bir gelecek vardır.
50- Kapıları onlara açılan ikamet Cennetleri…
51- Orada koltuklarına yaslanırlar. Bol bol meyve ve içecek isterler.
52- Ve onların yanında, onlara bağlı, onlarla yaşıt hanımlar vardır.
53- İşte bunlar, hesap günü için size va’d edilenlerdir.
54- Bu(nlar kullarımıza) verdiğimiz rızıktır, hiç tükenmeyecektir.
55- Bir tarafta bu, öbür tarafta azgınlar için kötü bir gelecek vardır.
56- İçinde kızartılacakları Cehennem var. Orası ne kötü bir beşiktir!
57- İşte bunu tatsınlar! O hem çok sıcaktır, hem çok soğuktur.
58- Bu şekilden daha başka çeşit çeşit azap vardır.
59- (Bir azapları da kendi aralarında boğuşmalarıdır:) “Elebaşlarına: Bunlar, sizinle beraber
Cehenneme atılacaklardır. Rahat yüzü görmesinler! Onlar ateşte yanacaklardır.” (diye seslenilecek.)
60- Onlar elebaşlarına: “Siz oraya giresiniz, siz rahat görmeyesiniz, siz orayı bize sundunuz.
Orası ne kötü bir mekândır” derler ve şöyle devam ederler:
61- “Ey Rabbimiz, bu ateş yolunu bize sunanın kat kat ateşteki azabını artır.”
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62- “Neden kötü saydığımız bir kısım adamları göremiyoruz.?”
63- Onları alaya mı aldık! Yoksa gözlerimiz mi onları görmüyor? (Neden Cehennemde
değiller!)
64- Bu ateş ehlinin davalaşmaları haktır. Kesinkes olacaktır.
65- De ki: “Ben ancak bir uyarıcıyım. Bir ve her şeye hâkim olan Allah’tan başka ilah ve
mabud yoktur.”
66- “O; göklerin, yerin ve aradakilerin terbiye edicisi ve sahibidir. İzzet ve kudret sahibidir.
Affedicidir.”
67, 68- De ki: “O, büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz.”
69- “Mele-i A’la(meleklerin yüce meclisi)nın ne tartıştıklarını bilmiyorum.”
70- “Ancak apaçık bir uyarıcı olduğum bana vahyediliyor.”
71- Hatırla ki; Rabbin, meleklere: “Ben çamurdan bir beşer yaratacağım.”
72- “Onu tesviye edip ruhumu içine üflediğimde, ona hemen secde edin!” dedi.
73- Hepsi de secde ettiler.
74- İblis müstesna. O büyük olduğunu sandı. Ve kâfirlerden oldu.
75- Allah dedi: “Ya İblis, ellerimle yarattığıma neden secde etmedin? Kendini büyük mü
sandın? Yoksa gerçekten üstünlerden mi idin?”
76- İblis: “Ben ondan daha hayırlıyım; Beni ateşten, onu çamurdan yarattın” dedi.
77- Allah: “Sen bu ortamdan çık. Sen rahmetimden uzak kalacaksın.”
78- “Kıyamet gününe kadar bu rahmetten mahrumiyetin devam edecektir.” dedi.
79- İblis: “Ey Rabbim! Bu insanların dirileceği güne kadar bana mühlet ver” dedi.
80, 81- Allah: “Sen kesinlikle, o malum vakte kadar mühlet verilmişlerden olacaksın.”
82, 83- İblis: “İzzetin hakkı için ihlâsa muvaffak olmuşlar müstesna, onların hepsini saptıracağım, onları zarara uğratacağım.” dedi.
84- Allah: “Ben hak ile yemin ederim ve hak söylerim:
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85- Seninle ve sana tabi olan (insan ve cinler) ile Cehennemi dolduracağım.
86- De ki: “Ben, bu mesajlara karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben, yapmacık işler yapanlardan değilim.
87- Bu tebligatım, âlemler (insanlar) için bir mesajdan başka bir şey değildir.
88- Ve çok kısa bir zaman sonra, haberini (gerçekliğini) kesinkes öğreneceksiniz.

39- Zümer Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 75 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1-Kitabın (bu Kur’anın) indirilişi; izzet, kudret ve hikmet sahibi olan Allah katındadır.
2- Biz gerçekten sana bu kitabı hak olarak indirdik. Artık din ve ubudiyeti Allah’a has kılarak,
O’na ibadet et.
3- Gerçekten katıksız din ve ibadet Allah’ındır. O’nun dışında mabudlar edinenler ise: “Biz
ancak, bizi Allah’a yakınlaştırsın diye, onlara ibadet ediyoruz” (diyorlar.) Şüphesiz Allah, onların ihtilaf ettikleri konularda onları yargılayacaktır. Hiç Şüphesiz Allah, nankör ve yalancı
olanları doğru yola iletmez.
4- Eğer Allah, evlat edinmek istemiş olsaydı, yarattıklarından istediğini seçecekti. O, bundan
çok münezzehtir. O, birliğiyle bütün kâinatı kuşatmıştır, her şeye egemen olandır.
5- Hak ile gökleri ve yeri yaratmıştır. Geceyi gündüze sarıyor, gündüzü de geceye. Ve O,
güneş ve ayı musahhar edendir. Her birisi belli bir süreye kadar akmaktadır. Bilin ki O, izzet,
kudret ve bağışlama sahibidir.
6- Tek bir nefisten (hücreden) sizi yaratmaya başladı. Sonra eşini ondan kıldı. (O hücreyi ikiz
doğuracak şekilde yaptı.) Ve sizin için sekiz çift davar indirdi.(*) (Onların çiftleri de insanınki
gibi ikiz olarak gelişmişler. Yani) Allah sizi analarınızın karnında dönem dönem, üç karanlık
içinde yaratıyor. [Demek şimdiki yaradılış, ilk yaradılışın bir tekrarıdır.] İşte sahibiniz olan
Allah, bu işleri yapandır. Bütün mülk ve idare O’nundur. O’ndan başka ilah yoktur. Artık nasıl
haktan dönüyorsunuz?
(*) O hayvanların nimet yönü fazla olduğundan, gökten indirilmiş, olağanüstü bir nimet
olarak ifade edilmişler. Yoksa maddeleri dünyada yaratılıyor, gökten değil.
7- Eğer Allah’ı inkâr edip nankörlük yaparsanız, bilin ki Allah, asla size muhtaç değildir.
Fakat kulları için, onların nankör olmalarını istemez. Eğer O’na şükrederseniz, sizin için onu
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ister. Ve hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez. Sonra hepinizin dönüşü, Rabbinize
olacaktır. O, yaptıklarınızın iç yüzünü size haber verecektir. Şüphesiz O, gönüllerde saklı olan
her şeyi çok iyi bilendir.
8- İnsana bir zarar dokunduğu zaman, Rabbine yönelerek O’na yalvarır. Sonra Allah, kendi
katından ona bir nimet verince, o, daha önce O’na yalvardığını unutur. Allah’ın yolundan saptırmak için, Allah’ın emsalleri olduğunu söyler. De ki: “(Ey insan!) Küfrünle beraber az bir
miktar yaşa! Hiç şüphesiz sen, ateşin ehlindensin.”
9- Bütün gece secde ederek ve ayakta yalvaran, ahiret azabından sakınan, Rabbinin rahmetini
uman ile (böyle olmayan bir olur mu?) De ki: “Bilenler ile bilmeyenler, hiç bir olur mu? Hiç
şüphesiz ancak akıl sahipleri (bunu) idrak edip anlar.”
10- (Benim namıma) de ki: “Ey inanan kullarım! Rabbinizin azabından sakının. Bu dünyada
iyilik yapanlara iyilik vardır. Ve Allah’ın toprakları çok geniştir. [Bir yerde iyilik yapmazsanız, başka yere gidin.] İşte ancak (hicrete, sıkıntılara) sabredenler, hesapsız bir şekilde
mükâfat alacaklardır.
11- De ki: “Ben, din ve ibadeti Allah’a has kılarak O’na ibadet etmekle emrolundum.
12- Ve Müslümanların ilki olmakla da emrolundum.”
13- De ki: “Eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım.”
14- De ki: “Din ve ibadetimi O’na has kılarak yalnızca Allah’a ibadet ederim.
15- Siz, O’nun dışında istediğiniz şeye ibadet edin.” De ki: “Gerçek zarar edenler, kıyamet
günü kendilerini ve ailelerini kaybedenlerdir. İşte apaçık (en büyük) kayıp budur!
16- Onlar için, üstlerinden ateş katmanları var. Altlarında da (ateş) katmanları var. İşte Allah,
kullarını böyle bir şey ile korkutuyor. Ey kullarım, (azabımdan) sakının!
17- Azgın idarecilere ve putlara tapmaktan kaçınan ve Allah’a yönelenlere müjde vardır. Artık
kullarımı müjdele!
18- Öyle kullarım ki sözü dinlerler, en güzeline uyarlar. İşte Allah, onları doğru yola iletmiştir. Ve işte akıl ve öz sahipleri onlardır.
19- Aleyhinde azap sözü gerçekleşmiş olanı ve ateş içinde olacak olanı sen mi kurtaracaksın?
20- Fakat Rablerinin azabından sakınanlar için, üst üste inşa edilmiş köşkler vardır. Altlarından nehirler akmaktadır. Allah bunu vaadetmiştir. Allah, asla sözünden caymaz.
21- Görmedin mi? Allah, gökten bir su indirdi, o suyu yerin damarlarına geçirdi. Sonra onunla
renkleri değişik ekin(ler) çıkarıyor. Sonra o ekinler kuruyor, onları sapsarı görürsün. Sonra o
ekinleri, çürüyen bir çöp haline getirir. (Sonra bir daha onları yeniden diriltir.) İşte bunda öz
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ve akıl sahipleri için bilgi ve uyarı vardır.
22- Allah’ın, İslam için gönlünü açtığı ve (dolayısıyla) Rabbinden gelen bir nur üzere olan zat
(ile kalbi katı olup karanlıklar içinde kalan kişi bir olur mu?) Artık Allah’ın zikrine karşı kalbi
katı kalanlara yazıklar olsun! İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.
23- Allah, sözün en güzelini, birbirine benzeyen (destekleyen,) ikili bir sisteme dayalı(*) bir
kitap olarak indirmiştir. Ondan, Rablerine karşı saygı duyanların derileri ürperir. Sonra derileri ve gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp yumuşar. Bu, Allah’ın hidayetidir. Onunla istediğini
doğru yola iletir. Allah kimi de saptırırsa, onun için artık doğru yol gösterici olamaz.
(*) Kur’anda ikilik esastır. Cennet-Cehennem, emir-nehiy, iyiler-kötüler gibi. Bunun yanında
harfleri, kelimeleri ve kelime tekrarları dahi, matematik ilmindeki ikili sisteme göredir. Bu
konuda öyle bir düzen var ki, bir insanın onu düşünüp yapabilmesi mümkün değildir.
24- Kıyamet günü, yüzüyle azabın en kötüsünden korunmaya çalışan (ile emniyet ve güven
içinde olan bir olur mu?) O gün zalimlere “Artık kazandığınızın azabını tadın!” denilir.
25- Onlardan öncekiler de (mesajları) yalanladılar. Fakat farkına varmadıkları bir yerden azap
onlara geldi.
26- Allah, dünya hayatında onlara alçaklık azabını tattırdı. Ve şüphesiz ahiret azabı daha
büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı!
27- Andolsun! Biz bu Kur’anda, insanlar için her nevi örneği sunduk. Ki düşünüp idrak etsinler.
28- Hiçbir eğri tarafı olmayan (apaçık) Arapça bir Kur’anı indirdik ki sakınsınlar.
29- Allah bir misal vermiştir: Bir adam düşünün: Onda birbirine girmiş nice ortaklar vardır.
Ve yalnız bir tek adama ait olan bir adamı düşünün. Mesela, bu iki adam hiç eşit olurlar mı?
(*) (Hayır!) Bütün hamd, mükemmellikler, övgüler Allah’a mahsustur. Fakat çokları (bunu)
bilmezler.
(*) Kâinat da, ya bir tek Allah’a verilecek ki o zaman iş kolaylaşır veya çok ortaklara
dağıtılacak ki o zaman da düzen birbirine girer.
30- Hiç şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. (Hiçbiriniz Allah’a ortak değilsiniz.)
31- Sonra kıyamet günü, Rabbinizin katında hiç şüphesiz tartışacaksınız.
32- Allah namına yalan uydurandan ve doğru bilgi kendisine geldiğinde onu yalanlayandan
daha zalim (haksız, vicdansız) kim olabilir? Acaba kâfirler için Cehennemde yer mi yok?
33- Doğru bilgi (vahy) ile gelen ve doğru bilgiyi doğrulayanlar, işte onlar (ruhlarını ve vicdanlarını) koruyanların ta kendileridirler.
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34- Onlar için Rableri katında (ahirette,) istedikleri her şey vardır. İşte iyilerin mükâfatı
böyledir.
35- Nihayet Allah, onların yapmış oldukları en kötü şeyleri onlardan siler. Ve yapmakta
oldukları şeylerin en güzeliyle ücretlerini vererek onları mükâfatlandırır.
36- Allah, kulu için yeterli değil midir? (Evet, yeterlidir.) Hâlbuki onlar, Allah dışındaki şeyler
ile seni korkutmak istiyorlar. Ve Allah kimi saptırırsa, artık onun için bir yol gösterici olamaz.
(Onlar gibi.)
37- Ve Allah kime de doğru yolu gösterirse, onu saptıracak kimse olamaz. (Onun için onlar
seni saptıramazlar.) Acaba Allah, izzet, güç ve intikam sahibi değil midir?
38- Eğer onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorarsan, elbette “Allah” diyecekler. De
ki: “Öyle ise Allah’ın dışında taptığınız şeyleri görmediniz mi? Eğer Allah bana bir zarar
vermek istese, onlar zararını giderebilirler mi? Veya bana bir rahmet dilese, onlar O’nun rahmetini geri tutabilirler mi?” De ki: “Allah bana yeterlidir. Tevekkül edenler yalnızca O’na
tevekkül etmelidirler.”
39, 40- De ki: “Ey kavmim! Konumunuz üzere çalışın. Şüphesiz ben de çalışırım. İlerde
alçaltıcı bir azabın kime geleceğini, daimi bir azabın kimin başına konacağını bileceksiniz.
41- Biz insanlar için kitabı, hak ile doğru bir şekilde sana indirdik. Artık kim doğru yolu bulursa, o kendi faydasına doğru yolu bulmuştur. Kim de sapıtırsa, o kendi aleyhine sapıtmış
olur. Ve sen, onlar üzerine koruyucu değilsin. [Her şey Allah’ın elindedir.]
42- Allah, ölümleri anında bilinçleri alır, ölmeyip de uykuda olanların bilinçlerini de alır.
Ölümüne hükmettiğini tutar, diğerini de belli bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz bunda,
düşünen bir toplum için önemli ayetler vardır.
43- Yoksa onlar Allah’ın dışında şefaatçiler mi edindiler? De ki: “Şefaatçi olduklarını iddia
ettiğiniz o şeyler, hiçbir şeye malik olmayan, hiç akılları olmayan nesneler olsalar da mı (şefaat edecekler)?”
44- De ki: “Bütün şefaat yetkisi Allah’ındır. Göklerin ve yerin mülkiyeti yalnızca O’nundur.
En sonunda hepiniz O’na döneceksiniz.
45- Allah yalnız olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanların kalpleri nefretle sıkışıp kalır.
O’nun dışındaki putlar anıldıkları zaman hemen sevinirler.
46- De ki: “Ey gökleri ve yeri açıp yaratan, gayb ve şehadet âlemlerini bilen Allah’ım! Sen
kullarının ihtilaf ettikleri konularda (kıyamet günü) hükmünü vereceksin.
47- Ve o gün, şayet yeryüzündeki her şey ve onunla beraber bir katı daha o zalimlerin olsa,
kıyamet günündeki kötü azaptan kurtulmak için fidye verirler ve hiç hesap etmedikleri şeyler,
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Allah’tan önlerine gelir.
48- Yaptıklarının kötülükleri onlara görünür ve alaya aldıkları (azap) onları kuşatmış olacak.
49- İşte insana bir zarar dokunduğu zaman, Bize yalvarır. Sonra kendi katımızdan ona bir
nimet ikram ettiğimizde, “Ben bunu ancak kendi bilgimle elde ettim” der. Hâlbuki o nimet,
onun için bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
50- Kendilerinden öncekiler de bunu (kendi ilmimizle elde ettik) dediler. Fakat kazandıkları
şeyler, onlara bir fayda vermedi. (Onları kurtarmadı.)
51- Bunun üzerine yaptıklarının kötülükleri (azabı) onların başına geldi. Bu şimdikilerin de
kazandıklarının kötülükleri, onların başına gelecektir. Ve onlar, Bizi aciz bırakamayacaklardır.
(Kurtulamayacaklardır.)
52- Onlar bilmediler mi? Ki Allah istediğine rızkı açan ve kısandır. Şüphesiz bu rızık
konusunda, inanan bir toplum için önemli ayetler vardır.
53- (Benden taraf) de ki: “Ey kendi aleyhlerine olarak günahlarda aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlayandır. Şüphesiz O
Allah, çok bağışlayan ve çok acıyandır.”
54- “Ve ey kullarım! Sahibiniz olan Allah’a yönelin. Azap size gelmeden O’na teslim olun.
Sonra size yardım edilmez.
55- Ve ansızın, farkına varmaksızın azap size gelmeden Rabbinizden size inen mesajların en
güzeline (en azimetlisine, Kur’ana) uyun!
56- Ki kişi demesin: “Allah’tan yana yaptığım eksikliklerden dolayı bana yazıklar olsun! Ben
gerçekten (o mesajlar ile) alay edenlerden idim.”
57- Veya demesin: “Eğer Allah bana doğru yolu göstermiş olsaydı, elbette kendini (azaptan)
koruyanlardan olurdum.”
58- Veya azap gördüğü zaman, demesin: “Keşke bir daha dünyaya dönsem de iyilik yapanlardan olayım!”
59- Evet, ey insan! Kesinlikle ayetlerim sana geldi, sen onları yalanladın, büyüklük tasladın.
Ve kâfirlerden oldun.
60- Kıyamet günü, Allah namına yalan uyduranların yüzlerini simsiyah görürsün. Yoksa cehennemde o büyüklenenler için yer mi yok?!
61- Ve Allah, özlerini koruyanları, kazandıkları ile kurtarır. Hiçbir kötülük onlara dokunmaz
ve onlar üzülmezler de.
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62- Allah, her şeyin yaratanıdır. Ve O, her şeyin üzerine koruyucu olandır.
63- Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Allah’ın ayetlerini yalanlayanlar, işte onlar zarar
edenlerin ta kendileridir.
64- De ki. “Ey cahiller! Allah’ın dışındaki şeylere ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz?
65- Andolsun! Sana da senden öncekilere de kesinlikle vahyedilmiştir ki; eğer Allah’a eş
koşarsan, bütün yaptıkların boşa gider ve kesinlikle zarar edenlerden olursun.
66- Hayır, yalnızca Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol!
67- Onlar Allah’ı gereği gibi tanımadılar. Hâlbuki kıyamet günü bütün yeryüzü O’nun kabzasındadır. Gökler O’nun sağ eliyle (gücüyle) dürülür. Allah, onların eş koştuklarından çok
münezzeh ve çok yücedir.
68- O gün sura (borazana) üfürülür. Allah’ın dilediği hariç, göklerdeki ve yerdeki herkes
bayılır. Sonra ikinci bir kere sura üfürülür. Birden herkes ayağa kalkıp bakarlar.
69- Yer Rabbinin nuru ile parlar, kitap ortaya konulur, peygamberler ve şahitler getirilir. Aralarında onlara hiç zulmedilmeden haklı bir şekilde hüküm verilir.
70- Ve herkese yaptıkları şeyler geri verilir. Şüphesiz Allah, onların ne işlediklerini en iyi
bilendir.
71- Ve o kâfirler, Cehenneme doğru grup grup sevk edilirler. Nihayet Cehenneme geldiklerinde, kapıları açılır. Ve Cehennemin bekçileri, onlara: “Sizden, Rabbinizin ayetlerini size
okuyan, böyle bir gün ile karşılaşmaktan sizi uyaran peygamberler size gelmedi mi?” derler.
Onlar: Evet, derler. Fakat artık kâfirlerin aleyhine azap sözü hak olmuştur.
72- Onlara: “Cehennemin kapılarına, orada ebedî kalmak üzere girin! Büyüklenenlerin yurdu
olarak ne kötü yerdir orası!” denilir.
73- Rablerinin azabından kendilerini koruyanlar da gruplar olarak Cennete sevk edilirler. Nihayet oraya gelirken ve o Cennet kapıları açılırken oranın muhafızları: “Size selam olsun! Ne
iyisiniz. Ebedî olarak oraya girin!” derler.
74- Ve o Cennettekiler: “Sözünü bizim için doğrulayan Cennet yurdunu, orda istediğimiz
yerde yerleşebilecek şekilde bize miras bırakan Allah’a hamdolsun. Çalışanların en güzel
ücreti, işte budur!” derler.(*)
(*) Kıyamet, Cennet ve Cehennem ile ilgili fiiller, gelecek zaman ile ilgili olmakla beraber,
kesin olacaklarından dolayı sanki olmuşlar gibi mazi sığasıyla ifade edilmişler.
75- Melekleri, Rablerine hamd ve tesbih ederek Arşın etrafını kuşattıklarını görürsün. O gün
aralarında hak ile hüküm verilecektir. Ve “bütün âlemlerin sahibi olan Allah’a hamdolsun!”
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denilir.

40- Mü’min Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 85 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Hâ, Mim.
2-Kitabın indirilişi; sonsuz izzet, kudret ve ilim sahibi olan Allah’ın katındandır.
3- O Allah; günahları affeden, tevbeleri kabul eden, cezası ağır ve şiddetli, imkân ve ihsanları
bol olandır. O’ndan başka ilah yoktur. Her şeyin son dönüşü O’nadır.
4- O kâfirlerden başkası, Allah’ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde
dolaşmaları seni aldatmasın. [Onların sonu helak olacaktır.]
5- Onlardan önce de Nuh kavmi ile onlardan sonra gelen müttefikler, (peygamberleri) yalanladılar. Her bir toplum kendilerine gelen peygamberi tutmak (engellemek) için uğraştılar. Ona
karşı hakkı ezmek için batıl bir silah ile mücadele ettiler. Bunun üzerine Ben, onları
yakalayıverdim. İşte ağır azabımın nasıl olduğunu görün!
6- Ve böylece Rabbinin: “Onlar ateşin ehlidirler” olan sözü, o kâfirler hakkında gerçekleşmiş
oldu.
7- Arşı taşıyan melekler ile arşın etrafında olan melekler, Rablerine hamd ve tesbih ederler.
(O’nun mükemmelliğini bildirirler.) O’na inanırlar, iman edenler için mağfiret dilerler: “Ey
Rabbimiz! Sen, her şeyi rahmetinle, ilminle kuşatmışsın! Tevbe edip Senin yoluna uyanları
bağışla, onları Cehennem azabından koru!”
8- “Ey Rabbimiz! Onları ve salih olan babalarını, hanımlarını ve zürriyetlerini, onlara vaadettiğin ikamet Cennetlerine koy. Şüphesiz Sen, sonsuz izzet, kudret ve hikmet sahibisin.
9- Onları, o kötü azaplardan koru! Sen o gün, kimi o kötülüklerden korursan, gerçekten ona
rahmet etmiş olursun. Ve en büyük kazanç da işte budur!”
10- O kâfirlere şöyle seslenilecektir: “İşte Allah’ın (size olan) buğzu, sizin birbirinize olan
buğzunuzdan daha büyüktür. Çünkü imana çağrıldığınızda inkâr ediyordunuz.”
11- Onlar: “Ey Rabbimiz! Sen bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. Biz günahlarımızı
itiraf ediyoruz. Buradan çıkmak için bir yol yok mudur?” derler.
12- (Evet, böyle diyeceksiniz.) Çünkü Allah yalnızca anıldığı zaman, inkâr edersiniz. Ve eğer
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O’na ortak koşulursa, inanırsınız. Hâlbuki bütün yetki ve hâkimiyet, çok yüce ve çok büyük
olan Allah’ındır.
13- Size ayet ve delillerini gösteren, gökten sizin için bir rızık indiren O’dur. Fakat O’na
yönelenlerden başka bunu idrak eden yok.
14- Artık kâfirler istemese de, siz dini Allah’a has kılarak O’na yalvarın.
15- O, dereceleri yükseltendir, Arşın (kâinatın idare merkezinin) sahibidir. Kullarından istediğinin üzerine, emrinden bir ruh indirir ki kavuşma günüyle (insanları) uyarsın.
16- Onların (kabirlerden) çıkıp göründükleri günü düşün! (O gün) hiçbir şeyleri Allah’a karşı
gizli kalmayacaktır. Bugün, iktidar ve idare kimindir?” (diye sorulacak.) “Birliğiyle her şeyi
kuşatan, her şeye egemen olan Allah’ındır.” (denilecek.)
17- İşte o gün, kim ne kazanmışsa ona verilecektir. O gün, asla haksızlık olmaz. Şüphesiz Allah’ın hesabı çok seridir.
18- Onları, yaklaşan kıyamet günü ile uyar! Hani kalpler, üzüntü ile dolu olarak gırtlaklara
gelecek. Zalimler için ne bir sıcak dost ne de itaat edilen şefaatçi olmayacak.
19- Allah, gözlerin hain bakışlarını ve sinelerin ne sakladığını çok iyi bilendir.
20- Allah, hak ile hükmeder. O’nun dışında yalvardıkları putlar ise, hiçbir hüküm veremezler.
Şüphesiz Allah, (her sesi) işiten, (her ihtiyacı) görendir.
21- Onlar yeryüzünde seyredip onlardan öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı?
İşte onlar kendilerinden kuvvetçe daha güçlü idiler, yeryüzünde daha çok eserler yaptılar.
Böyle iken Allah, günahlarından dolayı onları yakalayıverdi. Ve Allah’a karşı onları koruyacak hiç kimse de olmadı.
22- Böyle oldu. Çünkü peygamberleri onlara mucizeler ile gelirlerdi. Onlar inkâr edince, Allah onları yakalayıverdi. Şüphesiz Allah çok güçlüdür; cezası da çok şiddetlidir.
23- Andolsun! Biz Musa’yı mucizelerle ve apaçık bir delil ile,
24- Firavun, Haman ve Karun’a gönderdik. Onlar (ona;) çok yalancı bir sihirbaz,” dediler.
25- Kendi katımızdan bir hak ile onlara geldiğinde, onlar: “Onunla beraber inananların erkek
çocuklarını öldürün, kadınlarını yaşatın.” dediler. Fakat kâfirlerin tuzakları hep boşa çıkar.
26- Ve Firavun: “Bırakın beni, Musa’yı öldüreyim de o Rabbine yalvarsın. Çünkü ben, onun
dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk yapmasından korkarım.” dedi.
27- Musa: “Ben, hesap gününe inanmayan her büyüklenenden, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a sığınırım.” dedi.
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28- Firavun milletinden, imanını gizleyen bir mümin dedi ki: “Rabbinizden size mucizeler
getirerek “Rabbim Allah’tır” diyen bir adamı mı öldüreceksiniz? Eğer bu adam yalancı ise,
yalanı ona olur. Eğer doğru ise, size vaadettiklerinin bir kısmı size gelir. Şüphesiz Allah, müsrif ve yalancıları sevmez.
29- Ey kavmim! Bugün yeryüzünde açık olarak iktidar ve idare sizin elinizdedir. Allah’ın azabı bize gelirse, kim bize yardım edecektir?” Firavun ise: “Ben ancak kendi görüşümü size
gösteriyorum (emrediyorum.) Ve sizi doğru, kararlı bir yoldan başka bir yola iletiyor da değilim.” dedi.
30- O inanan adam dedi ki: “Ben sizin için, müttefiklerin (ahzabın) başına gelen azabın benzerinin başınıza da gelmesinden korkarım.”
31- “Nuh, Ad, Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin (küfri) hallerinin (cezasının) benzerinden korkarım. Hâlbuki Allah, kullarına zulmetmek istemez.”
32- “Ey kavmim! Sizin için feryad u figan edilen bir günden dolayı korkarım.
33- Sizin sırt çevirip kaçacağınız gün…(*) O gün Allah’a karşı size bir koruyucu olmayacaktır. Artık Allah kimi saptırmışsa, ona doğru yol gösteren olmaz.”
(*) Bedir’de kâfirlerin yenileceğinden işareten haber vermektedir.
34- (O mümin adam devamla:) “Andolsun! Yusuf daha önce mucizelerle size geldi. Onun size
getirdiklerinde tereddüt içinde kaldınız. Nihayet vefat ettiği zaman: “Ondan sonra Allah asla
peygamber göndermeyecektir.” dediniz. İşte Allah, müsrif ve şüpheci olanları böylece saptırır.
35- O müsrifler ki kendilerine gelen güçlü bir delil olmadan Allah’ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Onların bu yaptıkları, Allah katında da inananların yanında da büyük bir nefretle karşılanır. İşte Allah, büyüklük taslayan her zorbanın kalbini böylece mühürler.
36, 37- Ve Firavun dedi ki: “Ey Haman! Bana bir kule yap. Belki sebeplere (imkânlara,) göklerin imkânlarına ulaşırım da Musa’nın ilahının yanına çıkarım. Ve gerçekten ben onu
yalancılardan sanıyorum. İşte Firavunun yaptığı kötülükler, ona böylece güzel gösterildi. Ve
(doğru) yoldan saptırıldı. Firavunun yaptığı tuzak, zarar ve helaketten başka bir işe yaramadı.
38- Ve o inanan kişi dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun, ben size doğru yolu göstereyim.”
39- “Ey kavmim! Bu dünya hayatı, ancak geçici bir faydalanmaktır. Asıl istikrar yurdu ahirettir.”
40- Kim bir kötülük işlerse, ancak onun misliyle cezalandırılır. Erkek olsun kadın olsun, kim
mümin iken yararlı bir iş yaparsa, işte onlar Cennete girerler, hesapsız bir şekilde orada rızıklandırılırlar.
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41- Ey kavmim! Ne oluyor bana? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe çağırıyorsunuz.
42- Siz, beni Allah’a karşı nankörlük etmeye, hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri O’na eş
koşmaya çağırıyorsunuz. Hâlbuki ben sizi, çok güçlü, aziz ve bağışlaması bol olan bir Allah’a
çağırıyorum.
43- Gerçekten sizin beni çağırdığınız şeyin, ne dünyada ne de ahirette çağırma yetkisi yoktur.
Çünkü hepimizin son dönüşü Allah’adır. Ve şüphesiz müsrifler ateş ehlinin ta kendileridir.
44- Siz, benim size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben bütün işlerimi Allah’a bırakıyorum.
Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir.
45- Bunun üzerine Allah, onların yaptığı tuzakların kötülüklerinden onu korudu. Ve azabın en
kötüsü, Firavun milletinin başına geldi.
46- Azabın en kötüsü o ateştir ki, sabah-akşam ona sunulurlar. Ve kıyametin kopacağı gün de:
“Firavun milletini, azabın en şiddetlisine sokun!” denilir.
47- Düşün ki onlar, ateşte tartışacaklar. Zayıflar, büyüklenenler: “Biz size tabi idik. Siz bugün,
bir miktar ateşi bizden giderebilir misiniz?” derler.
48- Büyüklenenler: “Gerçekten hepimiz, eşit (olarak) ateşte kalacağız. Gerçekten Allah,
kulları arasında hükmünü vermiştir.
49- Ve ateştekiler, Cehennem bekçilerine: “Rabbinize dua edin de bir gün bizden azabı hafifletsin.” derler.
50- Cehennem bekçileri: “Peygamberler açık mucizeler ile size gelmediler mi?” derler. Onlar:
“Evet, geldiler.” diye cevap verirler. Bekçiler: “Öyle ise siz kendiniz yalvarın.” derler. Fakat
kâfirlerin yalvarması hep boşa gider.
51- Biz gerçekten peygamberlerimize ve (onlara) inananlara, hem dünya hayatında hem de
şahitlerin şahitlik ettiği günde yardım ederiz.
52- İşte o gün zalimlerin mazeret beyan etmeleri, onlara bir fayda vermeyecektir. Onlara lanet
edilecektir. Ve yerlerin en kötüsü onların olacaktır.
53, 54- Andolsun! Biz Musa’ya hidayet (kaynağı olan kitabı) verdik. Akıl sahipleri için bir
hatırlama ve hidayet olan o kitabı, İsrailoğullarına miras bıraktık.
55- Artık sen sabret! Çünkü Allah’ın vadi haktır. Günahların için bağışlanma dile. Ve akşamsabah Rabbinin mükemmelliğini bildirerek (O’na hamd ederek) O’nu tesbih et.
56- Kendilerine güçlü bir delil gelmeden Allah’ın ayetlerine karşı mücadele edenlerin ise,
gönüllerinde hiçbir zaman ulaşamayacakları bir büyüklük vardır. Artık sen (onlara karşı) Al#331

lah’a sığın. Şüphesiz O, (her sesi) işiten ve (her ihtiyacı) görendir.
57- Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. [Kendilerini kâinattan daha büyük hissediyorlar.]
58- Evet, kör ile gören bir olmaz. İnanıp yararlı işler yapanlar ile kötü işler yapan da bir olmaz. Ne kadar da az idrak ediyorsunuz!
59- Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Onda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
60- Ve Rabbiniz dedi ki: “Beni çağırın (Bana dua edin!) Ben size cevap vereyim. Çünkü Bana
ibadet etmeye karşı büyüklük taslayanlar, zelil olarak Cehenneme gireceklerdir.
61- Allah O’dur ki; istirahat etmeniz için geceyi size (serin ve karanlık) yapmıştır, gündüzü de
(işinizi) görmeniz için aydınlık yapmıştır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı büyük ikram ve ihsan sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmiyorlar.
62- İşte Rabbiniz, sahibiniz olan Allah budur. O, her şeyin yaratanıdır. O’ndan başka ilah yoktur. Artık nereye (ve nasıl) dönüyorsunuz?
63- İşte ayetlerimizi tamamıyla inkâr edenler, böylece haktan çevriliyorlar.
64- Allah O’dur ki; yeryüzünü size bir karargâh kılmıştır, göğü bir dam yapmıştır. Sizi şekillendirmiş ve şeklinizi güzelleştirmiştir. Ve çok güzel hoş şeyleri, size rızık olarak vermiştir.
İşte Rabbiniz olan Allah budur. Bütün âlemlerin sahibi olan Allah, bütün kusurlardan
münezzehtir.
65- O diridir, O’ndan başka ilah yoktur. Artık dini O’na has kılarak O’na dua edin. Bütün
hamd ve kemalat, âlemlerin sahibi olan Allah’ındır.
66- De ki: “Ben, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah’ın dışında yalvardıklarınıza tapmaktan menolundum ve Rabb-ül alemin’e teslim olmakla emrolundum.”
67- O’dur ki ilk olarak sizi topraktan, sonra meniden, sonra döllenmiş yumurtadan yarattı.
Sonra sizi çocuk olarak çıkartıyor. Sonra erginliğe ulaşırsınız, sonra ihtiyar olursunuz. Sizden
kimi de, bundan önce canı alınır ve kiminiz de belli bir ecele ulaşır. Artık aklınızı çalıştırmanız lazım.
68- Dirilten ve öldüren O’dur. O, bir şeye hükmettiği zaman, ancak ona “ol!” der, o şey
hemen oluverir.
69- Allah’ın ayetlerine karşı mücadele edenleri görmedin mi? Nasıl (haktan) döndürülüyorlar.
70- Onlar ki, kitabı (vahyi) ve peygamberlerimizle gönderdiğimiz (mesajları) yalanladılar. İşte
onlar bilecekler:
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71, 72- Demir halkaların ve zincirlerin boyunlarına geçirildiğini, sıcak suda yüzdürüleceklerini, sonra ateşte kavurtulacaklarını…
73, 74- Sonra onlara: “Allah’ın dışında O’na eş koştuklarınız nerede?” diye sorulacaktır. Onlar: “Bizden kayboldular. Daha doğrusu biz bundan önce hiçbir şeye tapıyor değildik” diyecekler. İşte Allah, kâfirleri böylece saptırır.
75- İşte sizin yeryüzünde haksız olarak sevinip şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip
böbürlenmenizden başınıza böyle geldi.
76- Cehennem kapılarına ebedî olarak girin. Büyüklenenlerin dönüp gideceği o yer, ne kötü
yerdir!
77- Artık sen sabret. Çünkü Allah’ın va’di haktır. Şayet onlara vaadettiğimizin bir kısmını
sana göstersek veya seni vefat ettirsek, şüphesiz onlar Bize döneceklerdir.
78- Andolsun! Senden önce de nice peygamberler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık,
bir kısmını da anlatmadık. Ve Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber hiçbir mucize getiremez. İşte Allah’ın emri onlara geldiğinde, hak yerine getirilir. Ve işte o zaman boş fikirlerle
uğraşanlar, zarar etmiş olacaklar.
79- Kimine binmeniz, kiminden yemeniz için size hayvanlar yaratan Allah’tır.
80- Ve o hayvanlarda sizin için faydalar vardır. Onlara binerek gönüllerinizdeki bir arzuya
ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üstünde taşınırsınız.
81- Allah, ayetlerini size gösteriyor. Artık Allah’ın hangi ayetini inkâr edersiniz?
82- Onlar yeryüzünden dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar
mı? Onlar bunlardan daha çok ve daha güçlü idiler. Ve yeryüzünde daha sağlam eserler yaptılar. Fakat kazandıkları şeyler, onlara hiçbir fayda vermedi.
83- Peygamberleri, onlara mucizeler ile geldiğinde kendi yanlarındaki bilgi ile sevindiler.
(Onunla yetindiler.) Ve alaya aldıkları (azap) başlarına gelmiş oldu.
84- Şiddetli azabımızı gördüklerinde: “Biz yalnızca Allah’a inanıyoruz. O’na ortak koştuklarımızı inkâr ediyoruz.” dediler.
85- Fakat şiddetli azabımızı gördükleri zaman, artık (yeniden) iman etmeleri, onlara bir fayda
vermedi. Bu, Allah’ın kulları içinde yürürlükte olan yasasıdır. İşte (Allah’ın yasası yürürlüğe
girdiği) o zaman, kâfirler zarar etmiş olurlar.
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41- Fussilet Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 54 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Hâ, Mim.
2- (Bu kitap,) Rahman ve Rahim olan Allah’tan indirilmedir.
3- Ayetleri, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an olarak açıklanan bir kitaptır.
4- O Kur’an, müjdeleyici ve uyarıcıdır. Fakat insanların çoğu yüz çevirdiler ve dinlemiyorlar.
5- Ve dediler ki: “Sizin bizi çağırdığınız mesaja karşı kalbimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da
ağırlık vardır, bizimle senin aranda da bir perde vardır. Sen çalış, biz de çalışacağız.”
6- Sen de ki: “Ben ancak sizin gibi bir insanım. İlahınız bir tek ilahtır, diye bana vahyediliyor.
Artık O’na doğru yönelin. O’ndan bağışlanma dileyin. Ve (O’na) eş koşanların (müşriklerin)
vay haline!
7- O müşrikler ki, zekât vermezler. (Sosyal yardımlaşma bağlarına riayet etmezler.) Ve ahiret
hayatını da temelli inkâr ediyorlar.
8- İman edip yararlı işler yapanlar için ise, kesintisiz bir ücret vardır.
9- De ki: “Siz, yeri iki günde (dönemde) yaratan Allah’a karşı nankörlük edip O’na ortaklar
mı koşarsınız? (Hâlbuki) O, bütün âlemlerin sahibidir.
10- Ve Allah, dört günde (dönemde) yeryüzünün üstünden demirlenmiş gemiler gibi dağlar
yarattı, bu yeryüzünü mübarek ve bereketli kıldı. Ve arayıp soranlar için eşit olarak bütün gıdalarını onda takdir etti.
11- Sonra Allah, göğe yöneldi; gök duman halinde idi. Ona ve yere: “İsteyerek veya istemeyerek (emrimize) gelin!” dedi. Onlar: “Biz isteyerek geldik” dediler.
12- Bunun üzerine Allah, iki devrede gökleri yedi kat olarak yaptı. Her göğe de idaresini
vahyetti. Ve dünya göğünü yıldızlarla süsledik ve (şeytanlardan) koruduk. İşte bu, güçlü
izzetli ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir.
13- Eğer yüz çevirirlerse, de ki: “Ben sizi, Ad ve Semud kavimlerinin başına gelen yıldırım
gibi bir yıldırım ile uyardım.
14- Hani, Allah’tan başka hiçbir şeye kulluk etmeyin diye, her taraftan onlara peygamberler
geldi. Onlar: “Eğer Rabbimiz dileseydi, melekler indirirdi. Dolayısıyla biz, sizin getirdiğiniz
mesajları inkâr ediyoruz” dediler.
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15- Ama Ad kavmi ise, yeryüzünde haksız olarak büyüklük tasladılar. “Bizden daha güçlü
kim var?” dediler. Bilemediler mi? Ki onları yaratan Allah, onlardan daha güçlüdür. (Durum
böyle olduğu halde) onlar ayetlerimizi bile bile inkâr ediyorlardı.
16- Bunun üzerine uğursuz günlerde fırtınalı, soğuğuyla yakıcı bir rüzgârı onların üzerine
gönderdik ki dünya hayatında zillet ve alçaklık azabını çeksinler. Ahiret azabı ise daha
alçaltıcıdır. Ve onlara (orada) yardım da edilmez.
17- Ama Semud kavmi ise, Biz onlara yol gösterdik, onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. İşte
bunun üzerine yaptıklarından dolayı, aşağılayıcı ve zayıflatıcı bir azabın yıldırımı, onları
yakalayıverdi.
18- Ve inanıp da (özlerini) koruyanları kurtardık.
19- Ve Allah’ın düşmanları ateşe doğru toplatıldıkları zaman, onlar sürülüp tutuklanırlar.
20- Nihayet o ateşe geldikleri zaman; kulakları, gözleri ve derileri, onların aleyhine olarak
yaptıklarına şahitlik edecekler.
21- Derilerine: “Neden aleyhimize şahitlik ettiniz?” derler. Derileri: “Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. İlk olarak sizi yaratan O’dur. Ve O’na döneceksiniz.” derler.
22- Siz (günahları işlerken) kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize şahitlik
etmesinden gizlenmiyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah bilmez sanıyordunuz.
23- İşte sahibiniz olan Allah hakkında beslediğiniz bu zannınız, sizi helak etti. Böylece zarar
edenlerden oldunuz.
24- Artık sabrederlerse de, onların sığınıp gideceği yer ateştir… Özür de beyan etseler, özürleri kabul edilmeyecektir.
(Son cümleye onlar dönmek isterlerse de dönemeyeceklerdir şeklinde meal verilebilir.)
25- Biz onlara birtakım arkadaşlar ayarladık. Onlar, kendilerine geçmiş ve geleceklerini güzel
gösterdiler. Kendilerinden önce gelip geçmiş cin ve insan toplumlarında geçerli olan bir söz
(yasa,) onlar aleyhinde gerçekleşti. (Azaba uğradılar.) Çünkü onlar, daima zararlı işler yaparlardı.
26- O kâfirler. “Bu Kur’ana kulak asmayın. Arasına boş laflar karıştırın ki, üstün gelesiniz”
dediler.
27- İşte Biz, o kâfirlere şiddetli bir azap tattıracağız. Ve yaptıklarının en kötüsü ile onları
cezalandıracağız.
28- Çünkü Allah düşmanlarının cezası, ateştir. Onlar için onda ebedî bir yurt vardır. Onlar
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ayetlerimizi bile bile inkâr ettikleri için bu, onlara ceza olarak verilecektir.
29- Ve o kâfirler: “Ey Rabbimiz! Bizi saptıran insan ve cinleri bize göster, onları ayaklarımızın altına alalım da alçaklardan olsunlar” diyecekler.
30- Hiç şüphesiz, “Rabbimiz Allah’tır” diyen, sonra istikametli bir hayat yaşayanların üzerine
melekler iner. (Onlara:) “Korkmayın, üzülmeyin, size vaadedilen Cennet ile
müjdelenin!” (derler.)
31, 32- Biz dünya hayatında da ahirette de sizin Sahibiniziz. Ahirette iştahınızın çektiği her
yiyecek ve içecek vardır. Arzuladığınız her şey, sizin için orada vardır. Bu, Gafur ve Rahim
olan Rabbinizden bir ikram olarak (size verilir.)
33- Artık Allah’a çağıran, yararlı işler yapan ve “gerçekten ben Müslümanlardanım” diyenden
daha güzel sözlü kim olabilir?
34- Ve iyilik ile kötülük bir olamazlar. Sen (düşmanını) en güzel yol ile sav! Bakarsın, senin
ile arasında düşmanlık olan kişi, sanki sıcacık bir dost oluvermiştir.
35- Fakat bu, ancak sabredenlere söylenir ve ancak büyük nasibi olan kişilere söylenir. (Ancak onlar, bunu anlarlar.)
36- Şayet şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah’a sığın. Çünkü O, her yalvarışı işiten,
her ihtiyacı bilendir.
37- Allah’ın ayetlerinden biri de gece-gündüz, güneş ve aydır. Sakın güneşe ve aya secde etmeyin. Ve eğer Allah’a kul iseniz, onları yaratan Allah’a secde edin!
38- İşte eğer onlar (Allah’a secde etmekten) büyüklük taslarlarsa, Rabbinin katında olan
(melekler) bıkmadan, usanmadan O’nu gece gündüz tesbih ederler. (Münezzehiyetini bildirirler.)
39- O’nun ayetlerinden biri de; yeryüzünü kupkuru bükük görürsün, üzerine bir su indirdiğimiz zaman, hemen titreşir ve gelişir. İşte o yeri dirilten, ölüleri de diriltecektir. Çünkü
O, her şeye gücü yetendir.
40- Hiç şüphesiz ayetlerimizden sapanlar, Biz’den gizli kalamazlar. Artık, ateşe atılan mı,
yoksa kıyamet günü güven içinde (Rabbinin huzuruna) gelen mi daha yararlıdır? İstediğinizi
yapın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı çok iyi görendir.
41- Şüphesiz (yasa, ilim ve zikir ile dolu olan) Kur’an kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler (sonucuna katlanacaklar.) Çünkü o, eşsiz, güçlü bir kitaptır.
42- Ne geçmişte ne de gelecekte, batıl boş şeyler ona karışamaz. Her şeyi yerli yerinde yapan,
bütün kemalata sahip olan Allah katından gelmedir.
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43- Senden önceki peygamberlere söylenilenden başkası sana söylenmiyor. Şüphesiz Rabbin
büyük bağışlama ve elem verici ağır bir azap sahibidir.
44- Eğer Biz, o kitabı yabancı dilde bir Kur’an yapsaydık: “Ayetleri açıklanmalı değil midir?
Kendisi Arap da kitabı yabancı mı?” diyeceklerdi. De ki: “O, inananlar için hidayet ve şifadır.
İnanmayanlar ise, kulaklarında ağırlık vardır. O (Kur’an,) onlara kapalı ve karanlık kalıyor.
İşte onlara çok uzak bir yerden sesleniliyor. [Onlar hakikatten çok uzak düşmüşlerdir.]
45- Andolsun! Biz Musa’ya kitap verdik, fakat onda ihtilaf ettiler. Eğer Rabbinden verilmiş
bir söz (bir ecel tayini) olmasaydı, yargılanıp işleri bitecekti. Çünkü onlar o kitap hakkında
kuşku verici bir tereddüt içindedirler.
46- (Hâlbuki) kim iyi bir iş yaparsa, o kendine yapar. Kim de kötü bir iş yaparsa, o da aleyhine olur. Çünkü Rabbin, kullarına zulmedici değildir.
47- Kıyamet zamanını bilmek, Allah’a havale edilir. O’nun bilgisi olmadan, hiçbir meyve
çeşidi kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Allah: “Bana eş koştuklarınız nerede?” diye seslendiği gün, sana arz ederiz ki: “Biz’den hiç kimse gören yok” derler.
48- Daha önce yalvarıp çağırdıkları şeyler, onlardan kaybolur gider ve kendilerine hiçbir kurtuluş olmadığını anlarlar.
49- İnsan, hayır ve mal istemekten bıkmaz, usanmaz. Fakat kendisine bir şer dokunduğu zaman, bitmiş bir şekilde ümitsizliğe kapılır.
50- Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir rahmet (rahat ve fayda) tattırsak, elbette. “Bu, benimdir. Ben kıyametin kopacağını sanmam. Eğer Rabbime dönsem (ölsem) de,
O’nun katında da bana güzellik olacak” der. Biz, o inkâr edenlere yaptıklarını mutlaka haber
vereceğiz ve onlara kaba, sert bir azap tattıracağız.
51- İnsana nimet verdiğimiz zaman, (Biz’den) yüz çevirir ve kendini çeker. Ona bir şer
dokunduğu zaman, uzun uzadıya yalvarmaya başlar.
52- De ki: “Gördünüz mü? Eğer bu Kur’an Allah katından ise, sonra siz de onu inkâr etmişseniz, artık (haktan, doğruluktan) büyük çapta uzaklaşmış olandan daha sapık kim olabilir?
53- Biz dış dünyada ve iç dünyada ayetlerimizi onlara göstereceğiz. Ta ki O’nun hak olduğu
onlara açıklanmış olsun. Rabbinin her şeye şahit olup (idare etmesi, onlar için) yeterli değil
mi?
54- İyi bilin ki onlar, Rableri ile buluşmaktan şüphe içindedirler… İyi bilin ki O, her şeyi
kuşatmıştır. [Onlar ahirete inanmak istemedikleri için, Allah’ı inkâr ediyorlar. Yoksa O’nun
varlığının delillerini bilmiyor değiller.]
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42- Şûrâ Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 53 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1, 2- Hâ, Mim, Ayn, Sin, Kâf.
3- İşte eşsiz güçlü, her şeyi yerli yerinde yapan Allah, böylece sana ve senden öncekilere
vahyeder.
4- Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. O, çok yüce ve çok büyüktür.
5- (O’nun heybetinden) nerede ise gökler üstlerinden çatlayacaklar. Melekler de Rablerine
hamd ile tesbih ederler. Ve yeryüzündekiler için bağışlanma diliyorlar. İyi bilin ki gerçekten
Allah, çok bağışlayan ve çok acıyandır.
6- O’nun dışında mabudlar edinenlerin (yaptıkları her şeyi) Allah kaydeder. Sen onların üzerinde koruyucu değilsin.
7- İşte böylece sana Arapça bir Kur’an vahyettik ki ana şehri ve etrafındakileri uyarasın, kendisinde hiçbir şüphe olmayan toplanma (kıyamet) gününü de hatırlatasın. (O gün) bir grup
Cennette, bir grup da şiddetli ateş içindedirler.
8- Eğer Allah dileseydi, hepsini bir tek toplum (ümmet) yapardı. Fakat Allah, istediğini rahmetine mazhar eder. Zalimler ise, onlar için hiçbir dost ve yardımcı olamaz.
9- Hayır, onlar, Allah dışında kendilerine mabudlar edindiler. (Hâlbuki) gerçek mabud ve dost
Allah’tır. (Çünkü) O, ölüleri diriltendir. (Çünkü) O, her şeye gücü yetendir.
10- Ve ihtilaf ettiğiniz her şeyin hükmü (çözümü,) Allah’ta biter. (O, her şeyin son merciidir.)
İşte Rabbim olan Allah budur. Yalnızca O’na tevekkül ettim. Ve yalnızca O’na dönerim.
11- O, gökleri ve yeri açıp yaratandır. Nefislerinizden (cinsinizden) size eşler yaratmıştır.
Hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. Allah sizi, o anaların rahminde ekip yaratıyor. (Böyle yapan bir Allah’ın) hiçbir benzeri olamaz. O, her isteği işiten, her ihtiyacı görendir.
12- Göklerin ve yerin kilitleri O’nundur. İstediğine rızkı açan ve kısandır. Hiç şüphesiz O, her
şeyi en iyi bilendir.
13- Allah’ın dinden Nuh’a emrettikleri ile sana vahyettiğimizi, İbrahim, Musa ve İsa’ya emrettiklerimizi, sizin için din olarak yasallaştırdık ki (evrensel) dini ayakta tutasınız ve onda hiç
tefrikaya girmeyesiniz. Sizin müşrikleri davet ettiğiniz mesaj (dini birlik,) onlara çok ağır
geliyor. (Hâlbuki) Allah, istediğini (peygamberlik için) seçer ve O’na yönelenleri doğru yola
iletir.
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14- Ve onlar, ancak kendilerine doğru bilgi geldikten sonra kıskançlık ve azgınlıktan dolayı
tefrikaya düştüler. Eğer Rabbinden belli bir süre için verilmiş bir söz olmasaydı, işleri bitirilecekti. Ve onlardan sonra Kitaba (Tevrata) varis olanlar, onun hakkında kuşkulu bir tereddüt
içindedirler.
15- İşte (onlar böyle oldukları için) Sen (hakka) çağır. Emredildiğin gibi doğru git. Onların
heva ve arzularına uyma ve de ki: “Allah’ın indirdiği bütün kitaplara inandım. Aranızda
adaletle hükmetmek ile emrolundum. Allah, benim de sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size… Aramızda bir düşmanlık yoktur. Allah hepimizi
(mahşerde) toplayacaktır. Bütün dönüşler O’nadır.”
16- Kendilerine cevap verildikten sonra Allah’ın dini hakkında tartışanların delilleri, Rableri
olan Allah katında batıl ve boştur. Onların üzerine gazap yağacaktır. Ve onlara şiddetli bir
azap vardır.
17- Allah, sağlam ve doğru olarak kitabı (yasaları) ve mizanı (yargıyı) indirendir. Ne bilirsin,
belki de kıyamet çok yakındır.
18- Ona inanmayanlar, onun acilen gelmesini istiyorlar. İnananlar ise, ondan titriyorlar. Onun
hak ve doğru olduğunu biliyorlar. İşte bilin ki kıyamet hakkında şüpheci bir halde tartışanlar,
büyük çapta bir sapıklık içindedirler.
19- Allah, kullarına karşı lütufkârdır. İstediğini rızıklandırır. O, çok güçlü ve izzet sahibidir.
[Rızık, kudret ve gayret, ahiretin olmasını gerektiriyorlar.]
20- Kim ahiret gelirini istiyorsa, onun gelirini arttırırız. Kim dünya gelirini istiyorsa, ona da
ondan veririz. Fakat ahirette ona hiçbir nasip yoktur.
21- Yoksa onların, Allah’ın izin vermediği yasaları onlar için din olarak yasallaştıran putları
mı var? (Ki Allah’ın yasalarını kabul etmiyorlar.) Eğer her şeyin birbirinden ayırtedileceği
vakit için verilmiş bir söz olmasaydı, yargılanıp işleri bitecekti. Ve zalimler için elem verici
bir azap vardır.
22- Zalimlerin, kazandıklarının azabından titrediklerini görürsün. Hâlbuki o azap, (her
halükarda) onların başına gelecektir. İnanıp yararlı işler yapanlar ise, Cennet bahçelerinde
olacaklar. Rableri katında, onlar için her istedikleri olacaktır. İşte en büyük fazl ve ihsan
budur.
23- İşte Allah’ın, iman edip de yararlı işler yapan kullarına verdiği müjde budur. De ki. “Ben,
akrabalara olan sevgiden başka, bu görevime karşı sizden bir ücret istiyor değilim. Artık kim
bir iyilik işlerse, onun sebebiyle iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve çok iyi
karşılık verendir.
24- Yoksa (senin için) “Allah namına yalan uydurdu” mu diyorlar? (Hâlbuki) eğer Allah dilerse, senin kalbini mühürler, boş batıl olan şeyleri iptal eder ve kelimeleriyle (yasalarıyla)
hakkı gerçekleştirmiş olur. Şüphesiz O, sinelere sahip herkesi çok iyi bilendir.
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25- Ve kullarından tevbeleri kabul eden, kötülükleri silen, yaptıklarınızı bilen O’dur.
26- İman edip yararlı işler yapanların dualarına cevap veren, onlar için bol iyiliklerde bulunan
O’dur. Kâfirler için ise, şiddetli bir azap vardır.
27- Eğer Allah, kulları için rızkı tam açmış olsaydı, yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O,
istediği miktarda rızkı indiriyor. Şüphesiz O, kullarından haberdar ve onları çok iyi görendir.
28- İnsanların boynu bükük ümitsiz olmalarından sonra, yağmur ile imdatlarına gelen, rahmetini yayan O’dur. O, çok mükemmel, övgüye layık bir veli ve sahiptir.
29- Allah’ın ayetlerinden biri de, göklerin ve yerin yaratılması ile göklerde ve yerde yaydığı
canlılardır. Allah istediği zaman, onları bir araya getirmeye gücü yetendir.
30- Başınıza gelen bir musibet, mutlaka ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Ki Allah, yaptıklarınızın çoğunu da affediyor.
31- Ve yeryüzünde Allah’ı aciz bırakıp kurtulamazsınız. Çünkü Allah’tan başka size sahip
çıkacak, yardım edecek hiç kimse yoktur.
32- O’nun ayetlerinden biri de; denizde yüzen dağlar gibi olan gemilerdir.
33- Allah dilese, rüzgârı sakinleştirir, o gemiler denizin üzerinde durup kalırlar. İşte bunda,
sabreden ve şükreden herkes için önemli ayetler vardır.
34- Veya yaptıkları kötü işlerinden dolayı onları batırır. Fakat çoklarını affediyor.
35- (Allah, onları suda boğar ki) ayetlerimize karşı mücadele edenler, kendileri için hiçbir
kurtuluş olmadığını bilsinler.
36- İşte size verilenler, dünya hayatının (geçici) fayda ve yaşamıdır. Rabbinin katında
(ahirette) olan ise, inanıp Rablerine tevekkül edenler için, daha yararlı ve daha süreklidir.
37- O müminler ki; büyük günahlardan ve fahiş şeylerden kaçınırlar, kızdıkları zaman da
bağışlarlar.
38- Onlar ki; Rablerinin çağrısına icabet ederler, namazı doğruca kılarlar ve idareleri, aralarında şura iledir. Ve Bizim onlara verdiğimiz rızıktan nafaka verirler.
39- Onlar ki; zulüm başlarına geldiği zaman, kendilerini savunurlar.
40- Ve (bilirler ki:) Kötülüğün cezası, onun gibi bir kötülüktür. Artık kim affeder barışırsa,
onun ücreti Allah’a aittir. Şüphesiz O, zalimleri sevmez.
41- Fakat zulme uğradıktan sonra, kendini savunan olursa, işte onlara karşı bir kınama yolu
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bulunmaz.
42- Asıl kınama yolu, insanlara zulmeden, yeryüzünde haksız yere azgınlık yapanlara karşı
vardır. Onlar için elem verici bir azap vardır.
43- Fakat sabredip bağışlayan olursa, şüphesiz bu yol, yapılmasına azmedilen (önemli) işlerdendir.
44- Artık Allah kimi saptırırsa, ondan sonra onun için hiçbir dost bulunmaz. Ve zalimlerin,
azabı gördüklerinde; “Dönüş için bir yol yok mudur?” diyeceklerini görürsün.
45- Ve o zalimlerin ateşe tutulduklarını, zillet içinde küçülerek, alçalarak göz uçlarıyla baktıklarını görürsün. (İşte o zaman) inananlar: “Şimdi asıl zarar edenler, kıyamet günü kendilerini
ve ailelerini kaybedenlerdir” derler. İyi bilin ki, zalimler için daimi bir azap vardır.
46- Allah’ın dışında onlara yardım edecek hiç dostları olmayacaktır. Çünkü Allah kimi saptırırsa, onun için bir çıkış yolu bulunmaz.
47- Allah’ın getirmesine karşı hiçbir engelin olmayacağı olan o gün gelmezden önce, Rabbinizin çağrısına icabet edin. O gün, sizin için ne bir sığınak vardır, ne de yaptıklarınızı inkâr
edebilirsiniz?
48- Artık eğer yüz çevirirlerse, (bil ki) Biz seni, onlar üzerinde koruyucu olarak göndermedik.
Senin görevin yalnızca tebliğdir. Ve (bil ki) Biz, insana bir rahmet tattırdığımızda, onunla
sevinir. Eğer ellerinin yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet gelirse, işte o zaman insan
nankör (olur.)
49- Hâlbuki göklerin ve yerin mülkiyet ve idaresi Allah’ındır. O, istediğini yaratır, dilediğine
kızlar verir, dilediğine de erkekler verir. [Peygamberler ve melekler dahi, O’nun izni olmadan
hiçbir iş yapamazlar.]
50- Veya onlara çifter erkekler ve kızlar verir.(*) Ve dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz O, her
şeyi bilen ve her şeye gücü yetendir.
(*) Mecazül-Kur’an.
51- Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla (direkt) veya bir perde arkasından konuşur. (Yani)
(*) bir elçi (melek) gönderir, o melek Allah’ın izniyle, dilediklerini vahiy olarak bildirir.
Şüphesiz O, çok yüce ve her şeyi yerli yerinde yapandır.
(*) Burada “ew”, “we” manasındadır. “We” de atf-ı tefsir içindir. Çünkü Allah, melekleri
kendisine perde ederek, onlar vasıtasıyla insanlarla konuşur. Demek perdeden maksat, meleklerdir. Demek bu cümle, bir evvelki cümlenin açıklamasıdır.
52- İşte böylece (melek vasıtasıyla) emrimizden bir ruhu (ruh gibi bir mesajı) sana bildirdik.
Sen kitap nedir, iman nedir, bilmezdin. Fakat Biz o kitabı, onunla, kullarımızdan istediğimizi
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doğru yola ilettiğimiz bir nur yaptık. Ve şüphesiz sen, insanları çok doğru bir yola çağırıyorsun.
53- Göklerdeki ve yerdeki her şeyin O’nun olduğu Allah’ın yoluna çağırıyorsun. İyi bilin ki
bütün işler Allah’a döner.

43- Zuhruf Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 89 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Hâ, Mim.
2- Apaçık olan o kitaba andolsun ki;
3- Biz, onu düşünüp idrak etmeniz için, Arapça bir Kur’an yaptık.
4- Ve şüphesiz o ana kitapta, yanımızda şanı yüce ve hikmetle doludur.
5- Her şeyinizi boşa harcıyorsunuz diye, size mesajı göndermeyip sizden vaz mı geçelim?
6- Nitekim öncekilere nice peygamberler gönderdik.
7- Onlara her peygamber geldiğinde, mutlaka onunla alay ediyorlardı.
8- İşte Biz, onlardan daha zorba güçlüleri helak ettik. Ve öncekilere gelen azap örneği olarak
tarihe karıştılar.(*)
(*) Fethülkadir, Katade.
9- Eğer bunlara “gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorarsan, elbette “şanı yüce, güçlü ve her
şeyi bilen Allah, onları yarattı” diyecekler.
10- O Allah ki; yeri size bir beşik kılmıştır. Ve doğruyu bulasınız diye, onda size yolar yaratmıştır.
11- O Allah ki; gökten belli bir ölçü ile bir su indirmiştir. O su ile ölü olan bir memleketi
dirilttik. İşte siz de (kabirlerden) böyle çıkartılacaksınız.
12- O Allah ki; bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için, bineceğiniz gemiler ve hayvanlar yaratmıştır.
13- Ki sırtlarına binesiniz, sonra onlara bindiğiniz zaman, Rabbinizin verdiği nimeti anasınız
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ve şöyle diyesiniz: “Emrimiz altına almaya gücümüz yetmediği halde, bunları bize musahhar
eden Allah, münezzeh ve yücedir.”
14- “Ve elbette biz, Rabbimize döneceğiz.”
15- (Durum bu iken) onlar, Allah’ın kullarından bir kısmını, O’nun bir parçası saydılar. Şüphesiz insan, apaçık bir nankördür.
16- Yoksa size oğullar seçkinliği verip de kendi yarattıklarından kızlar mı edindi?!
17- Onlardan biri, Rahman olan (her şeyin rızkını veren) Allah’a benzer ilahlar olarak ileri
sürdükleri kızlar ile müjdelendiği zaman, yüzü simsiyah kesilir, öfkesini yutkunmaya başlar.
18- Ve süs içinde yetiştirilip de mücadelede açık olmayanı mı (Allah’a ortak koştular?)
19- Ve Rahman olan Allah’ın kulları olan melekleri kızlar yaptılar. Onların yaratılmalarına
şahit mi oldular!? Onların şahitliği yazılacaktır ve sorguya çekilecekler.
20- Ve: “Eğer Rahman olan Allah dileseydi, biz bu meleklere tapmazdık. Hâlbuki bu konuda
hiçbir bilgileri yoktur. Onlar ancak yalan söyleyip kekeliyorlar.
21- Yoksa bu Kur’andan önce, kendilerine bir kitap vermişiz de onlar onunla mı tutunuyorlar?
22- Hayır! (Ne bilgileri ne de kitapları var.) Sadece: “Biz, babalarımızı toplumsal bir gelenek
üzere gördük ve biz ancak onların izinde gidiyoruz.” dediler.
23- İşte böylece hangi şehre uyarıcı bir peygamber gönderdiysek, mutlaka oranın zenginleri:
“Biz babalarımızı bir din ve gelenek üzere gördük. Ve biz onların izine uyarız” dediler.
24- O peygamber. “Ben, atalarınızı üzerinde bulduğunuz gelenekten daha doğru bir bilgi ile
size gelmiş olsam da (böyle kalacaksınız..)” dedi. Onlar: “Biz asla, senin ve senden öncekilerin getirdiği bilgileri kabul etmiyoruz.” dediler.
25- Biz de onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu gör!
26- Ve hatırla ki; İbrahim, babasına ve kavmine: “Ben sizin ibadet ettiklerinizden uzağım.”
27- “Ben, yalnızca beni yaratana ibadet ederim. Çünkü O, bana doğru yolu gösterecektir.”
dedi.
28- Ve bu mesajı, ardında gelenler içinde daimi kalacak bir yasa olarak bıraktı ki dönüş yapsınlar.
29- Fakat Ben, (İbrahim nesli olup, ardında gelen) bunları ve ecdatlarını yaşattım. Nihayet
hak (bir kitap) ve (mucizelerle) güçlenmiş bir elçi onlara geldi.
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30- İşte hak olan bilgi, onlara geldiğinde: “Bu, büyüdür. Biz bunu kabul etmiyoruz.” dediler.
31- “Ve bu Kur’an, iki şehrin birinden büyük bir adama gelmeli değil miydi?” dediler.
32- Acaba onlar mı Rabbinin rahmetini taksim ediyorlar? (Peygamberlik onların taksimine
göre mi inmeliydi?) Biz dünya hayatında onların geçim kaynaklarını aralarında bölmüşüz.
Bazılarını diğerlerinden derece derece üstün kılmışız ki, birbirlerini çalıştırabilsinler. Ve Rabbinin rahmeti, onların topladığı (mal ve servetten) daha yararlıdır.
33- Eğer insanların tek bir (eşit, durağan) toplum olma endişesi Bizde olmasaydı, her şeyin
rızkını veren Allah’ı inkâr eden kâfirlere gümüşten evler ve üzerine basıp çıktıkları merdivenler yapardık.
34- Ve gümüşten evleri için kapılar ve üzerine yaslandıkları koltuklar verirdik.
35- Ve (onlar için, bu sayılanları) altından da yapardık. Fakat bütün bunlar, dünya hayatının
geçici geçimidir. Ahiret hayatı ise, Rabbinin yanında (ebedî âlemde) özlerini koruyanlar
içindir.
36- Artık, her şeyin rızkını veren Allah’ın mesajına karşı kim kör olursa, ona bir şeytan
musallat ederiz. O hep ona arkadaş olur.
37- Ve şüphesiz o şeytanlar, onları doğru yoldan alıkorlar. Fakat o körler, kendilerinin doğru
yolda olduklarını sanırlar.
38- Nihayet o, (arkadaşı ile) huzurumuza geldiğinde: “Keşke benimle senin aranda iki doğunun (doğu ile batı) mesafesi kadar bir uzaklık olsaydı! Sen ne kötü bir arkadaşsın!” der.
39- Bugün, ikinizin de zulmettiği belli olduğu için, müştereken azap içinde olmanız size bir
fayda vermez.(*) (Azabınızı hafifletmez. Ortaklık bir bahane teşkil etmez.)
(*) Nesefi.
40- Acaba, sağıra sen mi işittireceksin veya kör olup da apaçık bir sapıklık içinde olana sen
mi yol göstereceksin.
41- İşte eğer Biz seni, (onların içinden) alırsak, şüphesiz Biz, onlardan intikam alırız.
42- Veya onlara vaadettiğimiz azabı sana göstersek, şüphesiz Biz onların hakkından gelebiliriz.
43- Artık sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen, dosdoğru bir yol üzeresin.
44- Ve şüphesiz bu Kur’an, hem senin için hem kavmin için bir zikirdir. (Öğüttür, yasadır,
bilgidir.) Bu, ilerde size sorulacaktır.
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45- Sen önceki peygamberlerin (dinlerini) sorup araştır: Rahman olan Allah’ın dışında ibadet
edilen ilahlara izin vermiş miyiz?
46- Andolsun! Biz Musa’yı, mucizelerimizle Firavun ve meclisine gönderdik. “Ben, Rabb-ül
Âlemin olan Allah’ın elçisiyim” dedi.
47- Musa, ayetlerimizi onlara getirince, alaya alıp gülmeye başladılar.
48- Onlara gösterdiğimiz her mucize, mutlaka diğerinden daha büyük idi. Ve onları azap ile
yakaladık ki dönüş yapsınlar.
49- Ve “Ey büyücü! Rabbinin sendeki sözü ile bizim için dua et. Artık biz doğru yolu
bulduk.” dediler.
50- Biz onlardan azabı kaldırdığımızda, hemen sözlerinden geri dönmeye başladılar.
51- Ve Firavun, milleti içinde onlara hitap ederek dedi ki: “Ey Kavmim! Mısır’ın mülk ve
idaresi, benim değil mi? Görmüyor musunuz? Bu nehirler, benim altımdan akıyor değil mi?
52- Yoksa ben, şu düşük, nerede ise bir şey izah edemeyecek adamdan daha hayırlı değil miyim?
53- (Eğer doğru ise,) onun üzerine altın bilezikler inmeli veya onunla beraber ona arkadaş
olarak melekler gelmeli değil miydi?
54- Böyle diyerek milletini hafife aldı.(*) Onlar da ona boyun eğdiler. Çünkü onlar, yasaları
çiğneyen bir toplum idiler.
(*) Veya onları şişirip aldattı.
55- İşte bizi kızdırdıkları zaman, onlardan intikam aldık: (Yani) hepsini suda boğduk.
56- Onları, sonradan gelen kâfirlerin ataları ve örnekleri yaptık.
57- Meryemoğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca, senin kavmin hemen engel olmaya çalıştı.
58- Ve: “İlahlarımız mı daha yararlı, o mu? (Hıristiyanlar ona taptıkları halde, sen onu değil
de bizim taptığımız ilahlarımızı yeriyorsun.)” dediler. Ve bunu, yalnızca seni lafta yenmek
için söylediler. Evet, onlar tartışmacı bir toplumdurlar.
59- Meryemoğlu İsa, ancak kendisine nimet verdiğimiz, İsrailoğulları için örnek bir önder
yaptığımız bir kuldur.
60- Eğer isteseydik, sizin yerinize, yeryüzünü idare edecek melekler yaratırdık.
[Fakat Allah’ın hikmeti, işi insanlar ile idare etmektir. Nitekim İsa da, melekvari yapısı
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yanında, insanlara örnek olsun diye acıkmış, susamış, ağlamış, sıkıntı çekmiştir.]
61- Ve o (İsa,) kıyametin alametidir. Sakın onda şüphe etmeyin ve Bana uyun! İşte dosdoğru
yol budur!
62- Sakın şeytan size engel olmasın. Şüphesiz o, size apaçık bir düşmandır.
63- İsa, mucizeler ile geldiğinde: “Ben size bilgi ve hikmet getirdim. İhtilaf ettiğiniz bazı
konuları açıklamak için geldim. Artık Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının ve Bana itaat
edin.”
64- “Şüphesiz Allah, benim de sizin de Rabbinizdir. Artık yalnızca O’na kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur!” dedi.
65- Fakat gruplar, kendi aralarında ihtilafa girdiler. Artık elem verici bir günün azabından
dolayı o zalimlere yazıklar olsun!
66- Onlar sadece kıyametin, farkına varmadan ansızın onlara gelmesini bekliyorlar!
67- O gün muttakiler (kendi özlerini koruyanlar) hariç, bütün dostlar birbirlerine düşman olacaklar.
68- (Allah, o muttakiler için:) “Ey kullarım! Bugün size ne korku vardır ne de
üzülürsünüz.” (der.)
69- O muttakiler ki ayetlerimize inanmışlar ve bize teslim olmuşlardır.
70- (Onlara:) “Siz ve hanımlarınız, sevinçli olarak Cennete girin…” (denilir.)
71- Orada onlara altın tabaklar ve kadehler sunulur. Canların çektiği, gözlerin zevk aldığı her
şey orada vardır. Ve sizler orada ebedî kalacaksınız.
72- İşte yaptıklarınızdan dolayı size miras olarak bırakılan Cennet budur!
73- Orada, yediğiniz nice yemiş ve meyveler sizin için vardır.
74- Suçlular ise, hiç şüphesiz Cehennem azabında ebedî olarak kalacaklardır.
75- Azap, onlardan asla gevşetilmeyecektir. Ve onlar orada ümitsiz olarak kalacaklardır.
76- Biz onlara zulmetmedik. Fakat kendileri zalim idiler.
77- Ve Cehennem bekçisine: “Ey memur! Rabbin olan Allah, bizi öldürüp işimizi bitirsin”
diye yalvarırlar. Bekçi: “Siz gerçekten bekleyeceksiniz” der.
78- Andolsun! Biz size hak ile doğru bilgi ile geldik. Faka çoğunuz haktan hoşlanmadınız.
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79- Yoksa onlar (hoşlanmamakla beraber hakka karşı gelme hususunda) bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de (onları cezalandırmaya ve hakkı yerleştirmeye) kararlıyız.
80- Yoksa Biz onların sırlarını ve gizli kararlarını işitmez miyiz, sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve
yanlarında bulunan elçilerimiz de (yaptıkları her şeyi) yazarlar.
81- De ki: “Eğer her şeyin rızkını veren Allah’ın evladı olsaydı, ona ilk tapan ben olurdum.”
82- Arşın, göklerin ve yerin sahibi olan Allah, onların nitelemelerinden münezzeh ve yücedir.
83- Bırak onları, kendilerine vaadedilen gün ile karşılaşıncaya kadar dalıp oynasınlar.
84- Hâlbuki gökte de ibadet edilen, yerde de ibadet edilen Allah’tır. O, sonsuz ilim ve hikmet
sahibidir.
85- Göklerin, yerin ve aralarındakilerin mülkiyet ve idaresi O’nun olan Allah, bütün kusurlardan münezzehtir. Kıyametin bilgisi, O’nun yanındadır. Ve en son O’na döneceksiniz.
86- Allah’tan başka yalvardıkları zatlar, şefaat etmeye malik değiller. Hakka şahit olup da
(Allah’ın mutlak hâkimiyetini) bilenler müstesna… (Hz. İsa ve melekler gibi.)
87- Eğer onlara; “Bunları kim yarattı?” diye sorarsan, elbette “Allah” diyecekler. Artık (haktan) nasıl ve nereye dönüyorlar?
88- Ve o elçi: “Ey Rabbim! Bunlar, iman etmez bir toplumdurlar” dedi.
89- (Allah da:) “Öyle ise onlardan yüz çevir, selam de. Onlar ilerde bileceklerdir” (dedi.)

44- Duhan Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 59 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Hâ, Mim.
2- Apaçık olan o kitaba andolsun!
3- Ki Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz gerçekten uyarıcıyız.
4- Yerli yerinde olan her iş, o gecede ayırt edilir.
5- Kendi katımızdan bir emir olarak (o Kur’anı indirdik.) Biz şüphesiz göndericiyiz.
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6- (O iş,) Rabbinden bir rahmet olarak gelir. Şüphesiz senin Rabbin, (her duayı) işiten, (her
ihtiyacı) bilendir.
7- O, göklerin ve yerin ve aralarındakilerin Rabbi ve sahibidir, eğer bilip inanıyorsanız, bunun
böyle olduğunu anlarsınız.
8- O’ndan başka ilah (mabud ve yaratan) yoktur. Dirilten ve öldüren O’dur. Sizin de Rabbi’nizdir, önceki atalarınızın da Rabbidir.
9- Fakat tereddüt içinde oynuyorlar.
10- Artık göğün apaçık bir duman ile geleceği günü bekle!
11- O duman, insanları sarar. Elem verici bir azaptır bu!
12- “Ey Rabbimiz! Bizden azabı gider, biz gerçekten inandık.” (derler.)
13- Artık onlar, nasıl dönüp öğüt alacaklar. Çünkü daha önce kendilerine apaçık bir elçi geldi
(de inanmadılar, öğüt almadılar.)
14- Sonra ondan yüz çevirdiler ve “eğitilmiş bir delidir” dediler.
15- Biz sizden az bir miktar azabı kaldırırız, fakat siz eski halinize dönersiniz.
16- (Onlara) büyük bir tokat vuracağımız günü(*) düşün! İşte o zaman, gerçekten intikam
alırız.
(*) Bedir gününü önceden haber veriyor.
17- Ve andolsun, onlardan önce de Firavun kavmini denedik. Onlara çok iyi bir elçi gelmiş
idi.
18- “Allah’ın kullarını bana geri verin. Ben, size gelen güvenilir bir peygamberim.”
19- “Allah’a karşı isyan etmeyin. Ben gerçekten size apaçık bir delil (mucize) getirmişim.”
20- “Beni recmetmeyesiniz diye, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a sığındım.”
21- “Eğer bana inanmasanız da, beni rahat bırakın.” dedi.
22- “Bunlar azgın, suçlu bir toplumdurlar” diye Rabbine yalvardı.
23- (Biz de dedik ki:) “Geceleyin kullarımı al götür! Siz gerçekten takip edileceksiniz.”
24- “Ve denizi açık bırakarak git! Onlar gerçekten boğulacaklar.”
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25- Onlar, (o Firavun kavmi) nice bağlar ve çeşmeli bahçeler,
26- Ekinler ve güzel makamlar,
27- Ve içinde faydalandıkları nice nimetleri öylece bıraktılar.
28- Ve Biz, onları başka bir kavme miras bıraktık.
29- Ne gök ne de yer, onlara ağlamadı. Ve mühlet verilip bırakılacak olmadılar.
30- Andolsun! Biz (böylece) İsrailoğullarını alçaltıcı bir azaptan kurtardık.
31- Firavundan… O, gerçekten üstünlük taslayan ve müsriflerden idi.
32- Andolsun! Biz, bir bilgi üzere o İsrailoğullarını insanlardan üstün kıldık.
33- Ve içlerinde büyük bir imtihan olan nice mucizeleri onlara gösterdik.
34, 35- Şüphesiz bunlar diyecekler: “Bu ölümümüzden başka (sonra) birşey yoktur. Biz
diriltilecek değiliz.
36- Eğer doğru iseniz, önceki atalarımızı bize getirin.”
37- Acaba onlar mı daha hayırlı, yoksa Tübbe kavmi(*) ile onlardan önceki kavimler mi? Biz
hepsini helak ettik. Çünkü onlar mücrim, suçlu toplumlar idi.
(*) Yemen’de büyük bir medeniyet kuran bir kavim.. Tübbe, Yemen sultanı demektir.
38- Biz, gökleri, yeri ve aralarındakileri, oyun olsun diye yaratmadık.
39- Biz onları, ancak hak ve hakikat ile yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
40- Şüphesiz, her şeyin birbirinden ayırtedileceği gün, onlar için tayin edilmiştir.
41- O gün, hiçbir dost diğerine fayda veremeyecektir ve onlara yardım da edilmeyecektir.
42- Allah’ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz Allah, izzet, güç ve rahmet sahibidir.
43, 44- Gerçekten zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir.
45- Pota gibi karınlarında kaynar.
46- Sıcak suyun kaynaması gibi (Allah, zebanilere:)
47- İşte o günahkârı tutun, Cehennemin ortasına sürükleyin.
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48- Sonra onun başına, sıcak su azabından dökün.
49- (Ona da:) “İşte azabını tat! Sen kendince şerefli ve büyük bir makamda idin..
50- İşte hakkında şüphe ettiğiniz azap budur!” (denilir.)
51- (Kendini her nevi kötülükten) koruyanlar ise, güvenilir bir makamdadırlar.
52- Bahçeler ve çeşme başlarında,
53- İnce ipekten, parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı otururlar.
54- İşte bunun yanında, onları ceylan gözlü hanımlar ile evlendiririz.
55- Güven içinde, her nevi yemiş ve meyveyi isterler.
56- Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar (ebedidirler.) Ve Allah, onları Cehennem azabından korur.
57- Rabbinden bir ikram ve fazl olarak onlara verilir. İşte en büyük kazanç budur!
58- İşte Biz bu Kur’anı, ancak senin lisanınla kolaylaştırdık ki, idrak edip öğüt alsınlar.
59- Bekle! Onlar da bekliyorlar. (Kimin haklı olduğu ortaya çıkacaktır.)

45- Câsiye Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 37 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Hâ, Mim.
2- Kitabın indirilişi, her şeye gücü yeten, üstün olan, her şeyi yerli yerinde yapan Allah’tandır.
3- Hiç şüphesiz göklerde ve yerde, müminler için önemli ayetler vardır.
4- Yaradılışınızda ve (Allah’ın) üretip yaydığı hayvanlarda da, araştırıp inanan bir toplum için
önemli ayetler vardır.
5- Gece ve gündüzün değişmesinde, Allah’ın rızka kaynak olarak indirdiği ve onunla yeri
dirilttiği suda ve rüzgârların yönlendirilmesinde, aklını kullanan bir toplum için önemli
ayetler vardır.
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6- İşte bunlar, Allah’ın (varlığının) delilleridir. Onları hak ile doğru olarak sana okuyoruz.
Artık Allah’tan ve Allah’ın ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar!
7- Her yalancı günahkâr adama yazıklar olsun!
8- Allah’ın ayetleri ona okunurken, onları işitiyor, sonra hiç işitmemiş gibi kibir ve büyüklük
taslamada ısrar ediyor. Artık ona, elem verici bir azabı müjdele!
9- Ayetlerimizden bir şey bildiği zaman, onları alaya alıyor. İşte böyleler için alçaltıcı bir azap
vardır.
10- Önlerinde de Cehennem vardır. Kazandıkları şeyler ve Allah’ın dışında edindikleri
mabudlar, onlara hiçbir fayda vermeyecektir. Ve onlar için (ayrıca) büyük bir azap vardır.
11- İşte doğru yol, bu Kur’andır. Rablerinin ayetlerini yalanlayanlara ise, çok kötü, elem verici bir azap vardır.
12- Allah size denizi musahhar kılmıştır ki gemiler, O’nun emriyle akıp gitsinler ve siz, O’nun verdiği fazl ve ihsanını (rızkı) arayasınız ve (Rabbinize) şükredesiniz.
13- Göklerde ve yerde ne varsa, hepsini kendisinden bir ikram olarak size musahhar etmiştir.
Şüphesiz bunda, düşünen bir toplum için önemli ayetler vardır.
14- İnananlara de ki: “Allah’ın azap günlerinden korkmayanları affetsinler. Ki Allah, yaptıklarından (affettiklerinden) dolayı o (iyi) toplumu mükâfatlandırsın.(*)
(*) Nesefi, Celaleyn.
15- Kim yararlı bir iş yaparsa, kendi yararına yapar. Kim de kötü bir iş yaparsa, o da aleyhine
yapar. Sonra hepinizin dönüşü, Rabbiniz olan Allah’adır.
16- Andolsun! Biz İsrailoğullarına kitap, devlet ve peygamberlik verdik, onları hoş, güzel
şeyler ile rızıklandırdık ve onları insanlardan üstün kıldık.
17- Ve onlara vahiyden açık bilgiler verdik. Ancak ilim kendilerine geldikten sonra, azgınlık
ve kıskançlıktan dolayı ihtilafa girdiler. Şüphesiz senin Rabbin, kıyamet günü onların ihtilaf
ettiği konularda onları yargılayacaktır.
18- Sonra seni vahiyden gelen bir şeriat (yasa) üzere koyduk. Sen artık o şeriata uy ve
bilmeyen o cahillerin heva ve heveslerine uyma!
19- Onlar, Allah’a karşı sana hiçbir fayda veremezler. Ve şüphesiz zalimler, birbirinin dostudurlar. Allah ise, muttakilerin dostudur.
20- Bu Kur’an, insanların (kalpleri) için basiret ve araştırıp inanan bir toplum için hidayet ve
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rahmettir.
21- Yoksa kötülükleri kazananlar kendilerini, inanıp yararlı işler yapanlar gibi kılacağımızı mı
sandılar? Onların hayatları ve ölümleri, (diğerleriyle) eşit mi olacak sandılar? Ne kötü
yargılıyorlar!
22- Hâlbuki Allah, gökleri ve yeri, hak ve hukuka dayalı olarak yaratmıştır. Ki hiç zulmedilmeden herkes ne kazanmışsa, karşılığını görsün.
23- Heva ve hevesini kendine ilah edinip de Allah’ın, (ondaki) bilgi ve serbest seçim üzere
saptırdığı, kulak ve kalbini (iç ve dış duyularını) mühürlediği, gözüne perde çektiği kişiyi
gördün mü? Artık Allah’tan sonra kim onu doğru yola iletebilir? Neden düşünüp idrak etmiyorsunuz?
24- Ve: “Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Bir nesil ölür, yeni bir nesil doğar.
Zamandan başka bizi helak eden bir şey yoktur.” dediler. Hâlbuki bu konuda hiçbir bilgileri
yoktur. Onlar ancak zannediyorlar.
25- Ayetlerimiz açık olarak onlara okunduğu zaman: “Eğer doğru iseniz, eski atalarımızı
(diriltip) getirin!” demekten başka bir bahaneleri olmaz.
26- De ki: “Allah sizi diriltir, sonra öldürür. Sonra kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet
gününde sizi toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.
27- Göklerin ve yerin mülkiyet ve idaresi Allah’ındır. Kıyamet koptuğu zaman, işte o gün
boşa uğraşanlar zararlı çıkarlar.
28- O gün her toplum toplanıp diz çökerler. Her toplum kendi kitaplarına çağrılacaklar. (O
kitap:) “İşte bugün yaptıklarınızın karşılığı(*) size verilecektir.” (der.)
(*) İyi olanlara iyilik, kötü olanlara kötülük verilecektir.
29- İşte bu kitabımız, aleyhinize olarak doğruyu ve hakkı söylüyor. Çünkü Biz, sizin yaptıklarınızı yazıyor idik.
30- Artık iman edip de yararlı işler yapanları, Rableri olan Allah, rahmetine (Cennete) koyacaktır. İşte apaçık (en büyük) kazanç budur!
31- Amma kâfirler ise, onlara: “Ayetlerim size okunurdu, siz büyüklük tasladınız ve suçlu bir
toplum oldunuz değil mi?”
32- Ve: “Allah’ın va’di haktır, kıyametin kopacağında asla şüphe olamaz” dendiği zaman, siz:
“Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz ancak (böyle bir şey olacağını) sanıyoruz, kesin bir
kanaatimiz yoktur” dediniz.
33- Ve (böylece) yaptıklarının kötülükleri onlara göründü ve alaya aldıkları azap, onları
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kuşatmış oldu.
34- Ve onlara denilir ki: “İşte bugün siz, bu gününüz ile karşılaşmayı terk ettiğiniz gibi, Biz de
sizi terk ederiz. Sığınağınız Cehennemdir. Ve size yardımcı da bulunmayacaktır.
35- Çünkü siz, Allah’ın ayetlerini alaya aldınız ve dünya hayatı sizi aldattı.” Artık o gün, o
Cehennemden çıkamayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir.
36- Demek bütün hamd ve mükemmellikler, göklerin, yerin ve bütün âlemlerin sahibi olan
Allah’a mahsustur.
37- Göklerde ve yerde büyüklük ve yücelik O’na mahsustur. O, üstün, güçlü ve her şeyi yerli
yerinde yapandır.

46- Ahkâf Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 35 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Hâ, Mim.
2- Kitabın indirilişi, üstün güçlü ve her şeyi yerli yerinde yapan Allah’tandır.
3- Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri, ancak hak ile(*) ve belli bir süre ile yarattık. O kâfirler
ise, uyarıldıkları gerçeklerden yüz çeviriyorlar.
(*) Boşuna değil.
4- De ki: “Allah’ın dışında yalvardığınız putları gördünüz mü? Gösterin bakalım, onlar yerden neyi yaratmışlar? Yoksa göklerin idaresinde ortakları mı var? Eğer doğru iseniz, bundan
önce size inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin!
5- Allah dışında, kıyamete kadar kendilerine hiç cevap vermeyecek olan kişilere yalvaranlardan daha sapık kim olabilir? Çünkü o kişiler, onların dualarından habersizdirler.
6- Ve insanlar mahşerde toplatıldıkları zaman (o putlar,) onlara düşman olurlar. Ve onların
(kendilerine) yapmış oldukları ibadeti inkâr ederler.
7- Ayetlerimiz, onlara açık olarak okunduğu zaman o kâfirlere hak geldiğinde
(göründüğünde:) “Bu, apaçık bir büyüdür” derler.
8- Yoksa “O bunu uydurmuş” mu diyorlar? De ki: “Eğer ben bunu uydurmuşsam, siz Allah’a
karşı benim için hiçbir şeye sahip olamazsınız. O, sizin içine daldığınız durumu çok iyi biliy#353

or. Benimle sizin aranızda şahit olarak O yeterdir. O, çok bağışlayan ve çok acıyandır.
9- De ki: “Ben peygamberlerden yeni acayip bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Ben, ancak bana vahiy olunana tabi oluyorum. Ben açık bir uyarıcıdan
başka bir şey değilim.”
10- De ki: “Gördünüz mü (düşündünüz mü?) Eğer bu Kur’an Allah katından ise ve İsrailoğullarından bir şahit O’nun benzerine şahitlik ettiği halde siz onu yalanlamış iseniz, o
iman ettiği halde siz büyüklük taslamışsanız, (bile bile hakkı inkâr ettiğiniz için, siz zalim olmaz mısınız?) Şüphesiz Allah, zalim olan bir toplumu doğru yola iletmez.
11- O kâfirler, inananlar için: “Eğer bu Kur’an, hayırlı bir şey olsaydı, (bu aşağılar) ona varmak için, bizi geçemezlerdi” dediler. Onlar, bu Kur’anın gösterdiği doğru yola erişemedikleri
için: “Bu, eski bir uydurmadır” diyecekler.
12- Hâlbuki: Ondan önce de önder ve rahmet olan Musa’nın kitabı var. Bu Kur’an da (onu)
doğrulayıcıdır. Arapça bir dil ile inmiş ki, o zalimleri uyarsın ve iyilik yapanlar için bir müjde
olsun.
13- Rabbimiz Allah’tır diyen, sonra istikamet üzere gidenlere ne (gelecek) korkusu ne de
(geçmişin) üzüntüsü vardır.
14- İşte onlar, Cennet ehlidirler. Daha önce yaptıklarına karşılık, orada ebedî olarak kalacaklardır. [İşte onların yaptıklarından bir örnek:]
15- Biz insana ana babası için iyilik yapmasını tavsiye ettik. Anası onu (hamilelikte) zahmetle
taşır ve zahmetle doğurur. Hamileliği ve sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet erginlik
çağına ulaşınca ve kırk yaşına basınca, şöyle dua etmeye başlar: “Ey Rabbim! Bana imkân ver
ki, bana ve ana-babama verdiğin nimete karşı sana şükredeyim. Senin razı olacağın yararlı
işler yapayım. Zürriyetimi de benim için yararlı kıl. Ben gerçekten Sana yöneldim. Ve gerçekten ben Müslümanlardanım.
16- İşte yaptıklarının en güzelini bunlardan kabul ederiz ve Cennet ehli içinde (onların mevcut) kötülüklerini onlarda sileriz. Bu, kendilerine daha önce vaadedilen doğru bir söz olarak
gerçekleşecektir.
17- Fakat ana-babasına: “Bıktım sizden. Benden önce nice çağlar gelip geçmiş iken bir daha
dirileceğimi mi bana vaadediyorsunuz?” diyen kimseye, ana-babası Allah’a sığınarak; “Yazıklar olsun sana! İman et, şüphesiz Allah’ın va’di haktır” derken, o: “Bu, eskilerin efsanelerinden başka bir şey değildir” diye cevap verenin…
18- İşte kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında geçerli olan azap
sözü, (yasası) böyleler aleyhinde gerçekleşir. Onlar gerçekten zararlı çıkanlardır.
19- Ve yaptıklarından dolayı her birisi için dereceler vardır. Nihayet onlara hiç zulmedilmeden, Allah bütün yaptıklarını onlara verecektir. (Ya cezalandıracaktır veya mükâfatlandıracak#354

tır.)
20- O kâfirler ateşe arz edildikleri gün, (onlara şöyle denilir:) “Siz dünya hayatında, bütün hoş
ve güzel şeylerinizi bitirdiniz, onlardan faydalandınız. Artık bugün yeryüzünde haksız yere
büyüklük tasladığınız ve yasaları çiğnediğiniz için alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız.
21- Ad kavminin kardeşi Hud’u an! Hani kum çölündeki(*) kavmini uyarmış idi. Ondan önce
ve sonra da nice uyarıcılar gelmiş idi. “Allah’tan başka hiçbir şeye kulluk etmeyin. Ben sizin
için büyük bir günün azabından korkarım” (demişti.)
(*) Veya kum fırtınaları başlarına gelecek diye kavmini uyardı.
22- Onlar: “Sen, bizi ilahlarımızdan saptırmak için mi geldin? Eğer doğrulardan isen, bize
vaadettiğin şeyi getir” dediler.
23- O: “Bu vaadettiklerimin ne zaman size geleceğini ancak Allah bilir. Ben, ancak benimle
gönderilen mesajı size tebliğ ediyorum. Fakat sizin cahil bir toplum olduğunuzu görüyorum.
24- Onlar, kum fırtınasının bir bulut olarak vadilerine doğru geldiğini görünce: “Bu, bize
yağmur getirecek bir buluttur” dediler. “Hayır, o, sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir.
İçinde elem verici bir azap olan bir fırtınadır.
25- Rabbinin emriyle her şeyi yıkar.” (dedik.) Öyle oldular ki evlerinden başka hiçbir şey
görünmez oldu. İşte Biz, suçlu olan bir toplumu böyle cezalandırırız.
26- Andolsun! Onlara, size vermediğimiz imkânlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve
duyular yarattık. Fakat Allah’ın ayetlerini yalanladıkları için kulakları, gözleri ve duyuları onlara bir fayda vermedi. Ve alaya aldıkları azap onları kuşatmış oldu.
27- Andolsun! Biz etrafınızdaki köy ve kasbaları helak ettik. Ayetleri tekrar tekrar açıkladık;
belki dönerler diye…
28- Artık Allah dışında, (Allah’a) yaklaştırıcı ilahlar olarak mabud edindikleri ilahları, (o
helak anında) kendilerine yardım etmeli değil mi idi? Hayır, o ilahlar kendilerinden kayboldular. İşte sapmalarının ve yalan uydurmalarının sonucu, bu oldu!
29- Hatırla ki, cinlerden bir topluluğu, Kur’an dinlemek üzere sana yönelttik. Kur’anı dinlemeye geldiklerinde (birbirlerine:) “Susun” dediler. Kur’an okunması bittiğinde, toplumlarına
uyarıcılar olarak döndüler.
30- Dediler ki: “Ey kavmimiz! Biz Musa’dan sonra, onun kitabını doğrulayıcı olarak inen,
hakkı gösteren, doğru yola vardıran bir kitap dinledik.”
31- “Ey kavmimiz! Allah’a çağırana icabet edin! O’na inanın. O, günahlarınızı affeder ve sizi
elem verici azaptan kurtarır.”
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32- Kim Allah’a çağırana cevap vermezse, o, yeryüzünde kurtulacak yer bulamaz. Allah’tan
başka ona sahipler de olamaz. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.
33- Onlar bilmediler mi? Ki gökleri ve yeri yaratan, onları yaratmakla yorulmayan Allah, ölüleri diriltmeye gücü yetendir. Evet, O her şeye gücü yetendir.
34- O kâfirler ateşe arz edildikleri gün (Allah:) “İşte bu, gerçek değil mi?” (der.) Onlar: “Evet,
Rabbimize andolsun, haktır” derler. Allah: “Öyle ise, eski küfrünüzden dolayı azabı tadın!”
der.
35- Azim ve irade sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sabret. Başlarına acilen azabın
gelmesini isteme. Kendilerine vaadedilen azabı gördükleri gün, sanki gündüzden bir saat
yaşamış gibi olacaklar. Onlar için yeteri kadar tebliğ yapıldı. Artık ilahî yasaları çiğneyenlerden başkası helak edilir mi?

47- Muhammed Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 38 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Allah, inkâr edenlerin ve kendisinin yoluna engel olanların yaptıklarını boşa çıkardı.
2- (Allah’a) inanıp da yararlı işler yapanlar, Rablerinden hak ve doğru olarak Muhammed’in
üzerine inen Kur’ana inananlar ise, Allah onların günahlarını onlardan sildi. Ve durumlarını
ıslah etti.
3- Çünkü o kâfirler, batıla (boş şeylere) uydular. İnanalar ise, Rablerinden gelen hakka uydular. İşte Allah, insanların durumlarını onlar için böylece açıklıyor.
4- (Savaşta) o kâfirler ile karşılaştığınız zaman, boyunlarını vurun. Nihayet onları yendiğiniz
zaman, ipleri sıkıca bağlayın. (Harb bittikten sonra,) ya onları bağışlarsınız veya fidye
karşılığında bırakırsınız. Harb hali devam ettiği müddetçe, (bu yasa böyle geçerlidir.) Çünkü
eğer Allah dileseydi, kendisi bizzat onların hakkından gelirdi. Fakat sizi birbirinizle denemek
için (böylece savaştırıyor.) Allah yolunda öldürülenler ise, Allah onların yaptıklarını zayi etmeyecektir.
5- (Kabirde) onları, (doğru cevap vermeye) muvaffak edecektir. Ve onların halini düzeltecektir.
6- Onları (daha önce) kendilerine tarif ettiği Cennete koyacaktır.
7- Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a (Peygamber’ine) yardım ederseniz, Allah da size yardım
eder ve ayaklarınıza kuvvet verir.
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8,9- Kâfir olanlar ise; onlara yıkım vardır. Ve Allah onların yaptıklarını kaybettirir. Çünkü onlar, Allah’ın indirdiğinden iğrendiler. Allah da onların yaptıklarını boşa çıkardı.
10- Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin durumunun nasıl olduğunu görmediler mi?
Allah evlerini başlarına yıkmıştır. Bu kâfirler için de benzeri durumlar olacaktır.
11- Çünkü Allah, inananların sahibidir. Kâfirler için ise hiç sahip yoktur.
12- Şüphesiz Allah, inanıp da yararlı işler yapanları, altlarında nehirler akan Cennetlere koyacaktır. Kâfirler ise, geçici olarak yaşarlar, hayvanlar gibi yerler. Fakat son sığınakları ateştir.
13- Seni dışarı atan bu şehrinden daha güçlü nice şehirleri helak ettik de onlara yardım eden
olmadı.
14- Rabbinden güçlü bir delil üzere olan kişi ile yaptıkları kötü işleri kendilerine güzel gösterilen, heva ve heveslerine uyanlar bir olur mu?
15- Muttakilere vaadedilen Cennetin örneği şudur: İçinde kokuşmayan sudan nehirler, tadı
bozulmayan sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzülmüş baldan ırmaklar vardır. Ayrıca onlar için her çeşidinden ürünler ve Rablerinden bağışlanma vardır.
Bunlar ile ateşte ebedî olarak kalacak olup da bağırsaklarını parça parça eden sıcak su içirilenler bir olur mu?
16- Onlardan kimileri de sana kulak verirler. Nihayet senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilen(Müslüman)lere: “Biraz önce Muhammed ne söyledi?” diye sorarlar. İşte
Allah, bunların kalplerini mühürledi. Çünkü onlar, heva ve heveslerine uydular.
17- Doğru yolda olanlara ise, hidayetlerini artırdı ve onlara uyacakları yasaları açıkladı.(*)
(*) Veya onlara, kötülüklerden sakınma imkânını verdi.
18- Onlar ancak kıyametin aniden kendilerine gelmesini bekliyorlar. İşte kıyametin (ön) şartları çıkmıştır. Kıyamet kendilerine geldikten sonra, artık öğüt almaları nasıl mümkün olur?
19- (Madem kıyamet yakındır) Allah’tan başka ilah olmadığını bil, kendi günahların, inanan
kadın ve erkeklerin günahları için bağışlanma dile. Çünkü Allah, dönüp dolaştığınız yer ile
varıp duracağınız yeri(*) biliyor.
(*) Dünyadaki ve kabirdeki halinizi bilir.
20- İnananlar: “Neden (cihad ile ilgili) bir sure inmedi?” dediler. İşte hükmü açık, içinde
savaşmaktan söz eden bir sure indiği zaman, kalplerinde hastalık olan münfıkların sana,
ölümden bayılıp düşen kimsenin bakışı gibi baktıklarını görürsün. Başlarına yıkılsın!
21- (Kendilerinden istenilen, normal) bir itaat ve güzel bir söz idi. Eğer iş ciddiye bindiği za#357

man, Allah’a verdikleri sözde doğru çıkmış olsalardı, onlar için daha yararlı olurdu.
22- İşte eğer bu dinden geri dönerseniz, (bir daha) yeryüzünde bozgunculuk yapar, birleştirilmiş sosyal bağlarınızı keser duruma gelmeniz beklenilir değil mi?
23- İşte Allah, böylelerini rahmetinden mahrum bırakır, onları sağır eder ve gözlerini kör eder.
24- Acaba Kur’anı düşünmediler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var?
25- Hidayet ve doğru yol kendilerine açıklandıktan sonra gerisin geriye irtidat edenler ise,
şeytan, onların yaptıklarını kendilerine güzel göstermiştir ve onları boş umutlara boğmuştur.
26- Çünkü onlar, Allah’ın indirdiği Kur’andan iğrenen(münafık)lere (gizlice:) “Bazı işlerde
size itaat edeceğiz” dediler. Hâlbuki Allah, onların gizlemelerini biliyordu.
27- Artık melekler, onların yüzlerine ve sırtlarına vura vura canlarını alırken, halleri nice olur?
28- Çünkü onlar, Allah’ın kızdığı bir şeye uydular. Allah’ın rızasını (kazandıracak şeylerden)
hoşlanmadılar. Bunun üzerine Allah da onların bütün yaptıklarını boşa çıkardı.
29- Yoksa kalplerinde hastalık olan o münafıklar. (Müslümanlara karşı) kalplerinde sakladıkları kinlerini, Allah’ın ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
30- Eğer isteseydik, onları sana gösterirdik. Ve sen, onları yüzlerinden tanırdın. Ve elbette sen
onları söz ve üsluplarından tanırsın. Allah ise, bütün yaptıklarınızı bilir.
31- Andolsun! Biz, sizden olan mücahid ve sabredenleri bilinceye kadar ve kalplerinizde olan
gizlilikleri ortaya çıkartıncaya kadar sizi deneyeceğiz.
32- Hiç şüphesiz inkâr edip Allah’ın yoluna engel olanlar ve kendilerine hidayet açıklandıktan
sonra Peygamber’e karşı muhalefet edenler, Allah’a hiçbir zarar veremezler. Ve Allah, onların
bütün yaptıklarını boşa çıkaracaktır.
33- Ey iman edenler! Allah’a da Resulüne de itaat edin. Ve sakın yaptıklarınızı iptal etmeyin
(boşa çıkarmayın.)
34- Şüphesiz inkâr edip de Allah’ın yoluna engel olan, sonra kâfir olarak ölenleri Allah affetmeyecektir.
35- Siz üstün iken barışı isteyip gevşemeyin. Çünkü Allah sizinle beraberdir. Ve O, sizin yaptıklarınızdan hiçbir şey eksiltmeyecektir.
36- Gerçekten dünya hayatı, ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanıp sakınırsanız, Allah size
ücretinizi verecektir. Ve sizden bütün mallarınızı istemeyecektir.
37- Eğer isteseydi ve ısrar etseydi, cimrilik ederdiniz. Allah da içinizdeki (oluşacak) kini or#358

taya çıkarırdı.
38- İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Fakat sizden kimisi cimrilik eder. Ve
kim cimrilik ederse, o kendine karşı cimrilik etmiş olur. Çünkü Allah hiçbir şeye muhtaç
değilken, siz çok şeye muhtaçsınız. Ve eğer sırt çevirirseniz, Allah sizi başka bir toplum ile
değiştirir. Sonra onlar, sizin gibi olmazlar.

48- Fetih Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 29 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Biz, sana (senin ümmetine) apaçık bir fetih yolunu (Mekke fethinin yolunu) açtık.
2- Ki Allah, senin (senin ve Sahabe şahs-ı manevisinin) geçmiş ve gelecek bütün günahlarını
gidersin; üzerindeki nimet ve ihsanını tamamlasın ve sana doğru bir yolu nasip etsin.(*)
(*) Nitekim Mekke fethi, İslami fetihlerin anahtarı oldu. İslam nimeti tamamlandı; İslamiyet
doğru bir yol olarak tarihe damgasını vurdu.
3- Ve Allah sana güçlü (izzetli) bir yardımla yardım etsin.
4- O’dur müminlerin kalplerine huzur ve sükûneti (yani iman halini) indiren. Ki eski imanları
üzerine kat kat imanları artsın. Ve (biliniz ki) göklerin ve yerin askerleri Allah’ındır. (Müşrikleri temizlemek için Onun hiç kimsenin kılıcına ihtiyacı yoktur.) O Âlimdir ve Hakîmdir…
(Hudeybiye sulhunu ne için yaptırdığını en iyi bilen, en iyi şekilde faydalı kılacak olan
O’dur.)
5- (Allah bu tertibi yaptı ki:) Mümin ve mümineleri, altlarında nehirler akan ebedî kalacakları
Cennetlere koysun ve günahlarını gidersin. Allah katında en büyük kazanç budur. (Mal ve
ganimet değildir.)
6- Münafık ve münafıkaları, Allah’a kötü zan besleyen (Allah’ı yanlış anlayıp Peygamber’ine
yardım etmeyeceğini sanan) müşrik ve müşrikeleri de azaplandırsın. Kötülük çemberi onları
kuşatsın. Allah’ın gazap ve laneti onların üzerine olsun. Allah onlar için Cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü dönüş yeridir!
7- (Allah onların hakkından çok rahat gelir.) Çünkü yer ve göklerin askerleri O’nundur. O,
Aziz (güçlü, izzetli) ve Hakîmdir (kimin hangi cezaya müstahak olduğunu daha iyi bilir.)
8- (Onların bir mazereti de olamaz. Çünkü) Biz seni (insanlar için) şahit, müjdeleyici ve
uyarıcı olarak gönderdik.
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9- Ki Allah ve Resulüne inansınlar, onu desteklesinler, ona saygı duysunlar ve sabah akşam
Allah’a tesbih ve kulluk etsinler.(*)
(*) Bu ayetteki meal, Mekke ve Ebu Amr kıraatine göre verilmiştir. Yani ayetteki fiiller muhatap sığası ile değil de gaip sığasıyla okunmuştur.
10- Sana biat edenler, onlar Allah’a biat edenlerdir. Allah’ın eli onların elleri üstündedir. Kim
sözünden dönerse (biatını bozarsa,) o kendi nefsine zarar vermiş olur. Kim de Allah’a verdiği
sözde durursa, Allah ona büyük bir ecir verecektir.
11- Savaşa katılmayan bedeviler “mal ve çoluk çocuğumuz bizi savaştan alıkoydu; bizim için
Allah’tan mağfiret dile” diyecekler. Bunlar kalplerinde olmayan bir şeyi sadece dilleriyle diyorlar. Sen de ki: Allah size bir zarar veya yarar vermek isterse kim mani (engel) olabilir.
(Yalan söylemeyin! Çünkü) Allah yaptığınızdan haberdardır.
12- Hayır, siz (ey bedevi ve münafıklar!) sandınız ki Peygamber ve Müminler, ailelerine asla
dönemeyecekler. Bu durum da hoşunuza gitti: (Kalbinize süslü göründü.) Bozgun olacak
sandınız. Bozuk kalpli değersiz bir kavim oldunuz.
13- Evet kim Allah ve Resulüne inanmasa (bilsin ki) biz kâfirler için sert bir ateş hazırlamışız
(ve bilsin ki:)
14- Yer ve göklerin mülkü Allah’ındır. İstediğini affeder, istediğini azaplandırır. Allah, Gafur
ve Rahimdir.
15- Savaştan (Hudeybiye seferinden) geri kalanlar, size: “(Hayber) ganimetlerini almak için
çıktığınızda, bırakın biz de size tabi olalım.” diyecekler. Bunlar Allah’ın kelamını (kanunu)
değiştirmek istiyorlar. De ki: “Siz bizimle asla olmayacaksınız. Allah daha evvel bunu böyle
söylemiştir.” Onlar: “Siz, bizi kıskanıyorsunuz” diyecekler. Hayır, belki onlar anlayışları kıt
insanlardır.
16- Savaştan geri kalan o bedevilere söyle: “Siz çok güçlü çetin bir kavim ile savaşmaya
çağırılacaksınız. Onlarla ya dövüşeceksiniz veya o kavim teslim olacaktır. Eğer bu çağrıya
uyarsanız, Allah size güzel bir ücret verir. Eğer daha önce geri döndüğünüz gibi bu sefer de
geri dönerseniz, Allah size elim bir azap tattırır.”
17- Gözlerinden sakat olanın (savaşa gelmemesinde) sakınca yoktur. Topal ve hastanın da,
(savaşa katılmamalarında) sakınca yoktur. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse, onu altlarında
nehirler akan Cennetlere sokacaktır. Kim de savaştan geri dönerse, ona elim bir azap tattırır.
18- O ağaç altında Müminler sana biat ederken, muhakkak Allah onlardan razı oldu. Kalplerindeki sıdk ve ihlâsı gördü, onların üzerine sekineti (iman ve huzur halini) indirdi ve
karşılık olarak onlara yakın bir fetih verdi.
19- Alacakları bol ganimetleri de ihsan etti. Allah Aziz ve Hakîmdir. (Güçlüdür ve her şeyi
yerli yerinde yapar.)
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20- Elde edebileceğiniz nice ganimetleri Allah size vaat etti; (Hayber fethinde.) Allah bu fethi
size erkenden verdi. Sizi insanların (çevre kabilelerinin) saldırılarından sağlama aldı. Ki bu
fetih, Müminler için (moral verici) bir ayet (mucize) olsun ve sizi doğru yola (İslam’ı yaşamaya) iletsin.
21- Bundan başka (Huneyn fethi gibi) sizin onu elde edemediğiniz, fakat Allah’ın size kuşattığı diğer bir fetih ve ganimet vardır. Allah her şeye gücü yetendir.
22- Eğer o kâfirler (Mekke müşrikleri,) sizinle savaşsalardı, onlar geri püskürtüleceklerdi.
Sonra da ne bir sahip ne de yardımcı bulurlardı.
23- (Kâfirlerin bu şekildeki akıbetleri,) daha evvelki toplumlarda geçerli olan Allah’ın
yasasıdır. Allah’ın yasası için (hiçbir yerde) hiçbir zaman değişme göremezsin.
24- Yalnız ve yalnız Allah idi ki; Mekke’nin içinde size zafer kazandırdıktan sonra onlarla
sizin aranıza engel oldu. (Boşuna kan dökülmedi) Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir.
25- Onlar kâfirdirler; sizi Mescid-ül Haram’dan çevirdiler. Kurbanları bekleterek yerine
ulaşmasını engellediler. Eğer o Mekkeli müşrikler içindeki bilmediğiniz mümin ve mümineler
olmasaydı, eğer bilmeden onları ezeceğinizde başınıza gelecek bilinmedik azap ve helak
nazara alınmasaydı veya onlar ayrılıp bir kenara çekilselerdi ve savaşın olmamasıyla, Allah’ın
dilediğini rahmetine (İslam’a) sokma durumu olmasaydı, Biz o Mekkelilerden kâfir olanlara,
(savaş ile) elim bir azap tattıracaktık.
26- Hani o kâfirler, cahiliyyet milliyetçiliğini kalplerine doldurdular; o zaman Allah Peygamber’ine ve Müminlere sekineti (iman ve huzuru) indirdi. Onlara “takva”(*) kanununu zorunlu
kıldı. Müminler takva kelimesine (kanununa) daha layık ve onlar onun ehlidirler. Allah her
şeyi en iyi bilendir.
(*) Takva; kişinin kötülüklerden sakınması, Allah’ın kanunlarına riayet etmesi; kötülüklerden
ve iyilikleri ihmal etmekten kaçınmasıdır. İslam’da insanın değeri buna göredir.
27- Muhakkak Allah senin haklı, hakikatli rüyanı doğru çıkardı. Allah dilerse, Mescid-ül
Haram’a gireceksiniz; saçlarınızı tıraş ederek, kısaltarak ve korkmayarak. Sizin bilmediğinizi
Allah bildi. Size bundan (Mekke fethinden) evvel yakın bir fetih nasip etti. (Hayber’i fethettirdi. Etraftan birçok kabile İslam’a girdi. Mekke fethinin kapısı açıldı.)
28- Bütün dinlerden üstün kılmak üzere Resulünü hidayet (doğru inanç) ve hak din (İslam) ile
gönderen O’dur. Fiili şahit olarak Allah yeter.
29- Muhammed, Allah’ın elçisidir. Onunla beraber olanlar; kâfirlere karşı şedittirler, aralarında birbirine şefkatlidirler. Onları sürekli rükûda, secdede, Allah’tan fazl ve rıza isteyenler
olarak görürsün. Alametleri, yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrattaki tarifleridir. İncildeki tanımları ise “Dal budak salan, güçlenip kalınlaşan gövdesi üstüne dimdik duran, ekincileri hayrette bırakan, böylece kâfirlerin kinlerini boğazlarında tıkatan, (zaman tarlasında ku#361

dret eliyle ekilen, iman ve İslam nuru ile sulanan) sağlam, kuvvetli bir ekin(nesil)dirler. Onlardan iman edip salih amel işleyenlere, Allah mağfiret ve büyük bir ecir vaadetmiştir.
(*) Metindeki “İstewa ala sukıh” deyimi, çarşı ve pazar piyasasına hâkim olan, manasına da
gelir. Veya o manayı da çağrıştırır.

49- Hucurat Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 18 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Ey iman edenler! Allah’ın ve Resulünün önüne geçmeyin. [Onlardan önce hüküm beyan
etmeye kalkmayın.] Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının. Şüphesiz Allah, işitendir,
bilendir.
2- Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın. Birbirinizle yüksek
sesle konuştuğunuz gibi, onunla yüksek sesle konuşmayın. Yoksa siz farkına varmadan, bütün
yaptıklarınız boşa gider.
3- Hiç şüphesiz Resulullah’ın yanında seslerini kısanlar ise; işte Allah, onların kalplerini takva için seçmiştir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir ücret vardır.
4- Gerçekten odaların arkasından sana seslenenlerin çoğu düşüncesiz insanlardır.(*)
(*) Kur’anın cahil bedevi bir toplumu nasıl eğittiğinin bir belgesidir.
5- Eğer sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretmiş olsalardı, onlar için daha yararlı olurdu. Fakat
(buna rağmen) Allah, Gafur ve Rahimdir.
6- Ey iman edenler! Eğer bir fasık (yasalara riayet etmeyen biri) size bir haber ile gelirse, durup araştırın. Yoksa bilmeden bir topluma vurursunuz da yaptıklarınızdan dolayı pişman olursunuz.
7- Ve bilin ki içinizde Allah’ın Resulü vardır. Eğer birçok işte size uysaydı, siz sıkıntıya
düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinize güzel gösterdi. Size kâfirliği,
fasıklığı ve isyankârlığı iğrenç gösterdi. İşte doğru karar alanlar bunlardır.
8- Allah bunu size, bir ihsan ve nimet olarak verdi. Çünkü Allah, sonsuz ilim ve hikmet
sahibidir.
9- Eğer inananlardan iki grup savaşırlarsa, onları barıştırın. Eğer biri diğerine zulmederse
(barışa yanaşmazsa) Allah’ın emrine gelinceye kadar, zulmeden tarafla savaşın. Eğer Allah’ın
emrine gelirse, adaletle aralarını barıştırın ve zulmü giderin. Şüphesiz Allah, zulmü gideren#362

leri sever.
10- Müminler, ancak kardeştirler. Artık kardeşlerinizi barıştırın. Allah’ın (yasalarını çiğnemekten) sakının ki merhamet edilesiniz.
11- Ey iman edenler! Hiçbir toplum, başka bir toplumu küçük görmesin (alay konusu
etmesin.) Belki onlar, kendilerinden daha hayırlıdır. Hiçbir kadın grubu da başka kadınları
küçük görmesin. Belki onlar, kendilerinden daha hayırlıdır. Birbirinizi ayıplamayın. Kötü
isimlerle birbirinizi çağırmayın. İnandıktan sonra (birbirinizi kendisiyle) anacağınız en kötü
şey, fasıklıktır. Artık kim tevbe etmezse (yaptıklarından vazgeçmezse,) işte onlar, zalimlerin ta
kendileridir.
12- Ey iman edenler! Birçok zandan uzak durun. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Gizli sırlarınızı araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. İğrendiğiniz halde, biriniz kardeşinin
etini yemek ister mi? Ve Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının. (Bilin ki) Allah, tevbeleri
kabul eden ve acıyandır.
13- Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Sizi milletlere ve kabilelere ayırdık
ki tanışasınız. Ve (bilin ki) Allah katında en iyiniz, en takvalı olanınızdır. Şüphesiz Allah,
(sizi) çok daha iyi bilen ve (sizden) haberdar olandır.
14- Bedevi Araplar “inandık” dediler. De ki: “İnanmadınız. Yalnızca “teslim olduk” deyiniz.
Çünkü henüz iman, kalbinize girmiş değildir. Eğer Allah’a ve Resulüne itaat ederseniz O,
yaptıklarınızın karşılığında hiçbir şey eksiltmez. Çünkü Allah, çok bağışlayan ve çok
acıyandır.
15- Gerçek inananlar; ancak Allah ve Resulüne inanan, sonra şüpheye düşmeyen, malları ve
canları ile Allah yolunda cihad edenlerdir. İşte asıl doğru olanlar bunlardır.
16- De ki: “Siz dindarlığınızı Allah’a mı bildiriyorsunuz. Hâlbuki Allah, göklerde ve yerde
olan her şeyi çok iyi bilendir. O’nun ilmi her şeyi kuşatmıştır. [Siz imanınızı bildiriyorsunuz.
Ama Allah böyle bir şey bilmiyor. Yani iman etmiş değilsiniz. Yoksa Allah var olan her şeyi
biliyor.]
17- Müslüman oldular diye, sana minnet ediyorlar. De ki: “Müslümanlığınızı minnet olarak
başıma vurmayın. Belki Allah sizi imana iletti diye, size minnet eder. O da, eğer (imanınızda)
doğru iseniz…
18- Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliğini bilendir. Ve Allah, bütün yaptıklarınızı
görendir.
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50- Kaf Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 45 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Kaf… Şanı yüce Kur’ana andolsun ki (o, üstün bir kitaptır.)
2- Fakat kendilerinden bir uyarıcı, onlara geldi diye şaşırdılar. O kâfirler: “Bu, çok tuhaf
birşeydir” dediler.
3- Ölüp toprak olduğumuz zaman mı (dirileceğiz?) Bu, çok uzak bir dönüştür.
4- Hâlbuki Biz, yerin onlardan neyi eksilttiğini biliyoruz. Ve yanımızda her şeyi muhafaza
eden bir kitap vardır.
5- Hayır, onlar, hak ve doğru bilgi kendilerine geldiğinde onu yalanladılar. İşte onlar, çelişkili
bir durum içindedirler.
6- Göğe bakmadılar mı? Biz nasıl onu inşa ettik ve süsledik. Hiçbir eksik ve çatlağı yoktur.
7- Yeri de sermişiz, içinde demirlenmiş gemiler gibi dağlar koymuşuz. Ve bütün güzel çiftleri
içinde bitirmişiz.
8- Bize yönelen her kul için bir mesaj ve görüş verici bir delil kılmışız.
9- Ve gökten, bereketli bir su indirmişiz de onunla bahçeler ve biçilecek ekin taneleri bitirmişiz.
10- Ölçülü, düzenli salkımları olan yüksek hurma ağaçlarını da yetiştirmişiz.
11- Onları, kullarımıza rızık yapmışız. Ve o su (ve rızık) ile ölü bir şehri diriltmişiz. İşte siz de
böylece (kabirlerden) çıkarılacaksınız.
12- Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud kavmi de…
13- Ad ve Firavun kavimleri ve Lut zümresi de,
14- Ormanlık halkı ve Tübbe kavmi de yalanladılar. Bütün bunlar yalanladılar da azap sözüm
onlar için gerçekleşti.
15- Acaba ilk yaradılış Bize zor mu geldi ki (bunlar, ikinci yaradılıştan şüphe ediyorlar.)
Doğrusu onlar, yeni bir yaradılış konusunda şaşkınlık ve şübhe içindedirler.
16- Hâlbuki insanı Biz yaratmışız ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliyoruz. Nitekim Biz ona,
onun şahdamarından daha yakınız.
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17- İki meleğin, (insanın) sağında ve solunda oturup devamlı yazdıklarını düşün.
18- Hiçbir söz söylemez ki, onun yanında bir hazır ve nazır olmasın.
19- Ve hak ile (o insanın) ölüm sekeratı başlar. İşte (ey insan!) kaçıp kurtulmak istediğin şey
budur.
20- Ve sura üfürülür. İşte vaadedilen azap günü budur.
21- Ve herkes beraberinde bir sevk eden ve bir şahit ile gelir.
22- Andolsun! Sen bundan habersiz idin.. Biz, senin önündeki perdeyi kaldırdık. İşte gözün,
bugün keskindir.
23- Arkadaşı (olan melek:) “İşte yanımda hazır olan (amel defteri) budur.”
24- “Ey sevk eden ve şahit olan! Her inatçı kâfiri cehenneme atın.”
25- “O kâfir ki iyiliğe engel olur, haddi aşar ve şüpheye sokar.”
26- “O, Allah ile beraber başka bir ilah edinir. İşte onu şiddetli bir azaba atın.” der.
27- O insana arkadaş olan (şeytan) da der ki: “Ey Rabbimiz! Ben onu azdırmadım. Fakat o,
büyük bir sapıklık içinde idi.
28- (Allah da:) “Huzurumda tartışmayın. Çünkü azap ile ilgili her şeyi önceden size bildirdim.
29- Huzurumda hiçbir söz değiştirilmez. Ve Ben kullara zulmedici de değilim.”
30- O günü düşün ki, Biz Cehenneme, “doldun mu” deriz. O: “Var mı fazlası?” der.
31- Ve Cennet, muttakiler için uzak olmayacak bir şekilde yakındır.
32- İşte (sizden) Allah’a yönelen, O’nun emirlerini muhafaza edenler için has olmak üzere
size vaadedilen budur.
33- İşte ey Rahman olan Allah’tan gıyaben korkanlar, yönelmiş bir kalp ile (O’nun huzuruna)
gelenler!
34- Selam ve selametle o Cennete girin. İşte ebediyyet günü budur!
35- O Cennette onlar için her istedikleri vardır. Ve katımızda bir fazlası daha vardır. (Allah’ı
görmek gibi..)(*)
(*) Nesefi. (Cumhura göre)
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36- Ve kendilerinden önce, onlardan daha güçlü nice çağları helak ettik. Şehir ve memleketleri
gezip dolaştılar. Acaba kurtuluşları oldu mu?
37- İşte (sağlam) bir kalbi olup da huzur içinde kulak veren için bunda, gerçekten önemli bir
mesaj vardır.
38- Andolsun! Biz gökleri ve yeri ve aralarındakileri, altı günde (dönemde) yarattık. Ve Bize,
asla yorgunluk dokunmadı.
39- Artık onların dediklerine karşı sabret. Güneş doğmadan önce ve batmadan önce Rabbini
hamd ve tesbih et. (Mükemmelliğini ve münezzehiyetini ilan et.)
40- Gecenin bir kısmında ve namazlardan(*) sonra da Rabbini tesbih et.
(*) Arapçada birşeyin parçasının ismi tümüne verilir. İşte bu ayette namaza secde ismi verilmiştir.
41- Ve çağırıcının yakın bir yerden seslendiği güne kulak ver.
42- Hak ve gerçek olan bir sesi işittikleri gün. İşte (kabirlerden) çıkış günü, o gündür.
43- Biz gerçekten diriltiyor ve öldürüyoruz. Ve son dönüş Bize olacaktır.
44- Yerin onları süratle dışarı fırlatacağı günü düşün! İşte Bize çok kolay olan diriltme ve
toplama budur.
45- Biz, onların ne dediğini çok iyi biliyoruz. Ve sen, onlara karşı zorlayıcı olamazsın. Sen
sadece, azabımdan korkanları Kur’an ile uyar!

51- Zariyat Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 60 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Tozu dumanı havaya kaldıran rüzgârlara,
2- Ağırlıkları yüklenen bulutlara,
3- Kolayca denizde yüzen gemilere,
4- İşin idaresini taksim eden meleklere andolsun ki;
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5- Size vaadedilen, gerçekten doğrudur.
6- Ceza ve mükâfat mutlaka olacaktır.
7- Yörüngelere sahip göğe andolsun ki;
8- Siz, çelişkili bir söz içindesiniz.
9- (Haktan) çevrilen, bundan (kıyametin olacağından) da çevrilmiştir.
10- Allah, o yalancıların canını alsın!
11- Onlar ki kendilerini saran bir cehalet içinde gafil kalıyorlar.
12- “Ceza ve mükâfat günü ne zamandır?” diye soruyorlar.
13- (İşte ceza) onların ateşte azaplandırılacağı gün olacaktır.
14- “Azabınızı tadın! Acilen gelmesini istediğiniz şey budur!” (denilir.)
15- (Kendi özlerini) koruyanlar ise, Cennetlerde ve çeşme başlarındadırlar.
16- Rableri olan Allah’ın onlara verdiği mükâfatı almış olarak duruyorlardır. Çünkü onlar,
daha önce güzellik ve iyilik yapanlar idi.
17- Geceleyin çok az uyurlardı.
18- Seherlerde istiğfar ederlerdi.
19- Mallarında, dilenci ve yoksul için bir hak vardı.
20- Ve yeryüzünde araştırıp inananlar için önemli ayetler vardır.
21- Nefsinizde (içinizde) de önemli ayetler vardır. Artık görmeyecek misiniz?
22- Rızkınız ve size vaadedilen (Cennet) göktedir.
23- Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki; nasıl, konuşmanız bir gerçek ise, o Kur’anda haktır
(gerçektir.)
24- Kendilerine ikram edilen İbrahim’in misafirlerinin haberi sana geldi mi?
25- Hani, yanına girdiklerinde “Selam ederiz” dediler. İbrahim de: “Selam üzerinize olsun.
Siz tanımadığımız bir toplumsunuz” dedi.
26- Gizlice ailesine gitti. Yağlı bir buzağı getirdi.
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27- Onlara yaklaştırdı. Neden yemiyorsunuz? dedi.
28- Onlardan korktuğunu gizleyiverdi. Onlar: “Korkma!” dediler ve ona, bilgili bir çocuğu
(olacağını) müjdelediler.
29- Hanımı çığlık atarak, yüzüne vurmaya başladı. Ve kısır bir koca karı (nasıl doğurur?)
dedi.
30- Onlar: “Böyle olacaktır. Rabbin böyle buyurmuştur. Şüphesiz O, her şeyi yerli yerinde
yapan, her şeyi bilendir.
31- İbrahim: “Öyle ise ey elçiler! Ne işiniz var?” dedi.
32- Onlar: “Biz, suçlu azgın bir topluma gönderildik.” dediler.
33- Geldik ki onların üzerine çamurdan taşlar gönderelim.
34- Hayatını boşa harcayanlar için, Rabbinin katında belirtilmiş taşları…
35- Bunun üzerine o şehirdeki müminleri oradan çıkardık.
36- Ve orada tek bir Müslüman ev bulduk.
37- Elem verici azaptan korkanlar için, orada önemli bir ayet bıraktık.
38- Musa’da da önemli ayetler vardır. Hani çok güçlü bir delil ile Firavuna gitti.
39- O, devlet erkânıyla beraber sırt çevirdi. Ve (Musa için) “Ya sihirbazdır veya delidir.” dedi.
40- Biz, onu ve askerlerini yakalayıverdik. O kendini kınarken, onları denize attık.
41- Ad kavminde de önemli ayetler vardır. Hani onların üzerine uğursuz bir rüzgâr gönderdik;
42- Dokunduğu her şeyi, çürütüp kül etmeden bırakmazdı.
43- Semud’da da önemli ayetler vardır. Hani onlara: “Belli bir süreye kadar yaşayın” denildi.
44- Bunun üzerine onlar, Rablerinin emrine karşı geldiler. Onlar baka bak, yıldırım onları
yakalayıverdi.
45- Ne ayağa kalkabildiler ne de yardım alabildiler.
46- Onlardan önce Nuh kavmini de helak etmiş idik. Çünkü onlar, İlahî yasaları çiğneyen bir
toplum idiler.

#368

47- Göğü de kuvvetler ile inşa eden Biziz. Ve gerçekten Biz genişleticiyiz.(*)
(*) Veya geniş imkânlar sahibiyiz.
48- Yeri de serdik. İşte en iyi serici Biz’iz.
49- Ve (maddi) olan her şeyi çift yarattık. Artık düşünüp idrak etmeniz gerekir.
50- Artık Allah’a kaçın. Ben gerçekten O’ndan yana sizin için apaçık bir uyarıcıyım.
51- Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Ben gerçekten O’ndan yana sizin için apaçık
bir uyarıcıyım.
52- İşte bunun gibi kendilerinden önce hangi topluma bir elçi gelmiş ise, mutlaka sihirbaz
veya deli dediler.
53- Acaba birbiriyle anlaştılar da mı (böyle söylüyorlar?) Hayır, onlar ancak azgın bir
toplumdurlar.
54- Artık sen onlardan yüz çevir. Ve kınanacak da değilsin.
55- Ve (Kur’an ile) uyar. Çünkü zikir, müminlere fayda verir.
56- Ve Ben, cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.
57- Ben onlardan bir rızık ve Beni (peygamberimi) yedirmelerini istemiyorum.(*)
(*) Yani, kullarımın ve peygamberimin rızkını onlara bırakmış değilim.
58- Gerçek rızık veren, sağlam ve güçlü olan, ancak Allah’tır.
59- İşte bu zalimler, bilsinler ki; geçmiş benzerlerinin başına ceza ve musibet geldiği gibi,
aynısı bunlara da olacaktır. Artık benden o cezanın aceleden gelmesini istemesinler.
60- Kendilerine vaadedilen o günden dolayı, o kâfirlere yazıklar olsun! [O gün halleri çok
kötü olacaktır.]
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52- Tûr Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 49 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Tur dağına,
2, 3- Yayınlanmış kâğıda yazılmış kitaba,
4- Mamur eve (Kâbe’ye,)
5- Yükseltilmiş göğe,
6- Kaynatılmış denize andolsun ki;
7- Rabbinin azabı gerçekleşecektir.
(*) Tur dağında Hz. Musa’ya vahyedilen Tevrata, yazılı olarak kaydedilen Kur’ana, Kâbe’ye
ve diğer maddi düzenlere yemin ediliyor. Evet, vahyi gönderen Allah, insanları başıboş
bırakmayacaktır. Kıyameti getirecektir. İnsanlar orada toplatılacaklar. Ve kıyamet öyle şiddetli olacaktır ki, denizler kaynamış olacak.
8- Onu engelleyen hiçbir şey olmayacaktır.
9- Göğün döndüğü gün,
10- Dağların yürütüldüğü zaman,
11- İşte o gün, yalancılara yazıklar olsun!
12- O yalancılar ki boş şeylere dalmış olarak oynuyorlar. (Her şeyi boş sanıyorlar.)
13- Cehennem ateşine itildikleri gün,
14- “İşte yalanlamış olduğunuz o ateş budur!” (denilir.)
15- İşte bu büyü müdür? Yoksa siz mi görmüyormuşsunuz?
16- Artık oraya dolanın. İster dayanın, ister dayanmayın, size eşit olacaktır. Siz ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.
17- Hiç şüphesiz (kendilerini) koruyanlar ise, Cennetler ve nimet içindedirler.
18- Rableri olan Allah’ın onlara verdikleri ile lezzetlenirler. Rableri, onları Cehennem azabından korur.
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19- (Onlara:) “Yaptıklarınıza karşılık olarak afiyet ile yiyin ve için!” (der.)
20- Dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Biz onları ceylan gözlü huriler ile evlendiririz.
21- İman edip de zürriyetleri iman ile kendilerine tabi olanlara zürriyetlerini kavuştururuz. Ve
yaptıklarından hiçbir şey eksiltmeyiz. Her insan kendi yaptığına bağlıdır.
22- Ve canlarının çektiği meyve ve etten, onlara bol bol veririz.
23- Birbirlerine, içinde ne saçmalama ne de günah olmayan kadehler sunarlar.
24- Etraflarında saklı inci gibi güzel, kendilerine mahsus gençler dolaşırlar (hizmet ederler.)
25- Birbirine dönüp soruşurlar.
26- “Biz daha önce ailemizin içinde iken, (sonumuzun ne olacağından) titrerdik.
27- Allah bize ihsan etti, bizi zehirli (ateş) azabından korudu.
28- Çünkü biz, daha önce Allah’a yalvarıyorduk. Gerçekten O, çok hayırsever ve çok
acıyandır.
29- Artık sen uyar (tebliğ et.) Sen, Rabbinin sana verdiği nimet sayesinde, ne kâhinsin ne de
deli.
30- Yoksa: “Bir şairdir. Zamanın çarkları içinde öleceğini bekliyoruz” mu diyorlar?(1)
31- De ki: “Bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.”
32- Yoksa akılları mı böyle emrediyor?(2) Yoksa onlar azgın bir toplum mudurlar?(3) (Onun
için mi böyle söylüyorlar.)
33- Yoksa (senin için:) “O, bunu uydurdu” mu diyorlar?(4) Hayır, onlar hiçbir şeye inanmıyorlar. (Onun için böyle söylüyorlar, tereddüt içinde oldukları için değil.)
34- Eğer doğru iseler, onun benzeri bir söz getirsinler.
35- Yoksa kendileri hiçbir yaratan olmadan mı oluştular?(5) Yoksa kendiler mi kendilerini
yaratıyorlar?(6)
36- Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı?(7) Hayır, onlar araştırıp inanmak istemiyorlar.
37- Yoksa Rabbinin (rahmet) hazinleri onların yanında mı ki (sana peygamberliğin verilmesini çekemiyorlar.)(8) Yoksa onlar mı her şeye hâkimdirler (ve işleri kontrol ediyorlar)?(9)
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38- Yoksa (gayb âlemine açılan) bir araçları mı var da onunla o âlemden bilgi alıyorlar? İşte
onların bilgilileri delilini getirsin!(10)
39- Yoksa kızlar O’nun da, size erkekler mi olacak?(11)
40- Yoksa sen, onlardan bir ücret mi istiyorsun ki onlar, (senin emir ve tekliflerine karşı) ağır
davranıyorlar.(12)
41- Yoksa gayb âlemi onların yanında da onlar bilgilerini oradan mı yazıyorlar?(13)
42- Yoksa sana karşı bir tuzak mı kurmak istiyorlar?(14) İşte tuzağa asıl düşecek olanlar, o
kâfirlerdir.
43- Yoksa Allah’tan başka bir ilahları mı var?(15) Allah onların ortak koştuklarından çok
yücedir.
(1) Cahil ami adamlar gibi. (2) Aklı yeterli gören feylesoflar gibi. (3) Azgın idareciler gibi. (4)
Münafıklar gibi. (5)Varoluşçular gibi. (6) Firavunlar gibi. (7) Sofistler gibi. (8) Brahmanlar
gibi. (9) Aklı kâinata egemen gören bir kısım mutezile gibi. (10) İspirtizmacılar ve kâhinler
gibi. (11) Sabiiler gibi. (12) Ehl-i dünya gibi. (13) Budistler gibi. (14) Yahut Mekke müşrikleri
veya komünistler gibi. (Dine karşı aktif olarak saldırıya geçenler.) (15) Mecusiler gibi. Onlar,
Allah ile beraber şeytanı da bir ilah kabul ediyorlar.
44- Eğer gökten bir (azap) parçasının düştüğünü görseler, yine “yığılmış bir buluttur” derler.
45- Artık içinde bayılacakları gün ile karşılaşacaklarına kadar, onları bırakıver.
46- Tuzaklarının kendilerine hiçbir fayda vermeyeceği ve kendilerine yardım da edilmeyeceği
güne kadar.
47- Ve şüphesiz o zalimler için bundan başka bir azap daha var. Fakat çokları bilmiyorlar.
48- Ve Rabbinin verdiği hükme (onlara hemen azap vermemesine) sabret. Çünkü sen, kontrolümüz altındasın. Ve kalktığın zaman, Rabbine hamd ve tesbih et. (Mükemmelliğini ve
münezzehiyetini an.)
49- Gecenin bir kısmında ve yıldızların ardında da O’nun (mükemmelliğini ve) münezzehiyetini an!
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53- Necm Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 62 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Yıldızın düştüğü zamana(*) andolsun ki;
(*) Veya bitki kuruyup yere düştüğü zamana… Yıldızlarda, bitkilerin ölüp tekrar yeşermesinde, vahye bir delil vardır. Evet, vahye zarar vermemeleri için, şeytanları taşlamak üzere
düşürülen yıldız, vahyin bir işaretidir. Ve yeryüzünü bitkilerle süsleyen rahmet, vahyin gönderilmesine sebeptir.
2- Arkadaşınız, ne sapıttı ne de yanlış yaptı.
3- O, kendi heva ve hevesinden hiçbir şey konuşmaz.
4- O, ancak vahyedilen bir vahiydir.
5- Ona, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti.
6- Üstün nüfuz sahibi (Allah,) Arş’a hâkim oldu.
7- O, en yüce ufukta idi. (Maddi âlemin, maddiyatın dışında idi.)
8- Sonra (kulu Muhammed’e) yaklaştı da yaklaştı.
9- İki yay kadar veya daha yakın oldu.
10- Kulu (Muhammed’e) vahyettiğini vahyetti.
11- Kalp (Muhammed’in kalbi,) gördüğünde tanımamazlık etmedi (hemen tanıdı.)
12- Yoksa siz, onun gördüğünde(*) onunla mücadele mi ediyorsunuz?
13- Andolsun! O, başka bir inişte (tecellide) de O’nu gördü.
(*) O, “Ben miraçta Allah’ı gördüm” demişti.
14- Sidretül- Münteha yanında.
15- Orada Cennet-ül Me’va vardır.
16- O Sidre’yi acayip birşeyin örtüverdiği an,(*)
(*) Sidretül- Münteha kâinat ağacı demektir. Allah’ın tecellileri o ağacı örtüvermiş. Hz.
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Muhammed Allah’ın öz zatının ehadiyet tecellisini görmüştür.
17- Göz (Muhammed’in gözü,) ne kaydı ne de yanlış gördü.
18- Andolsun! O, Rabbinin büyük (acayip) ayet ve belgelerini gördü.
19- Lat ve Uzza’yı.
20- Ve diğeri, üçüncü Menatı gördünüz (düşündünüz) mü?
21- Erkekler sizin de, kızlar O’nun mu olacak?
22- O zaman, bu çok eksik ve yanlış bir taksimdir.
23- Bunlar, ancak sizin ve babalarınızın taktığı birer isimdirler. Allah, bu konuda hiçbir delil
indirmemiştir. Onlar, ancak zanna ve kendi hevalarına uyarlar. Hâlbuki Rablerinden kendilerine doğru bir bilgi gelmiştir.
24- Yoksa insan için, her istediği mi olacak? (Hayır, olmayacak.)
25- Çünkü ahiret ve dünya, Allah’ındır.
26- Ve göklerde nice melekler var ki, şefaatleri hiçbir fayda vermez. Ancak Allah’ın dilediği
ve razı olduğu kişi için, izin verdikten sonra (şefaat edebilirler.)
27- Ahirete inanmayanlar, meleklere kızlar ismini verirler.
28- Hâlbuki bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar ancak zanna uyuyorlar. Ve gerçekten zan,
haktan yana hiçbir fayda vermez.
29- Artık sen, mesajımıza karşı sırt çevirip dünya hayatından başka bir şey istemeyenden yüz
çevir.
30- Onların nihai bilgileri, dünya hayatıdır. Hiç şüphesiz Rabbin olan Allah, kimin O’nun
yolundan saptığını çok iyi bildiği gibi, kimin doğru yolda olduğunu da çok iyi bilir.
31- Ve göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır. Nihayet kötülük yapanları, yaptıkları ile
cezalandıracaktır. İyilik yapanları da iyilik ile mükâfatlandıracaktır.
32- O iyiler k; büyük günahlardan ve fahiş şeylerden –küçük günahlar hariç- çekinirler. Şüphesiz Rabbinin mağfireti çok geniştir. O, sizi çok daha iyi bilir. Sizi topraktan yarattığı zaman
ve siz ana karnında ceninler iken, (O, sizin nasıl aciz, bir şey yapamaz olduğunuzu görüyor.)
Onun için, kendinizi temize çıkarmayın. O, kimin kendini kötülüklerden daha iyi koruduğunu
en iyi bilendir.
33, 34- (Sana) sırt çevirip de, az birşey verdikten sonra elini sımsıkı tutanı gördün mü?
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35- Acaba onun yanında gayb âleminin bilgisi var da (başka bir görüş) mü görüyor?
36, 37- Musa ve çok vefalı olan İbrahim’in suhuflarındaki mesaj ona haber verilmedi mi ki:
38-Kimse kimsenin günahını yüklenmez.
39- Ve insana çalıştığından başkası yoktur.
40- Ve insanın her çalıştığı ilerde görülecektir.
41- Sonra Allah, en uygun ceza (ve mükâfatı) ona verecektir.
42- Ve her şeyin nihai varışı, Allah’a olacaktır.
43- Ve gerçekten güldüren ve ağlatan O’dur.
44- Ve şüphesiz öldüren ve dirilten O’dur. (O, bütün zıtların yaratanı ve sahibidir.)
45- Ve O, eşleri (yani) erkek ve dişiyi yaratandır.
46- Akıtıldığı zaman, bir damlacık meniden…
47- Ve hiç şüphesiz ikinci inşaa (diriliş) de O’na aittir.
48- Ve gerçekten zengin edip doyuran O’dur.
49- Ve (taptıkları) Şira yıldızının sahibi O’dur.
50- Ve ilk Ad kavmini,
51- Ve kendilerinden hiçbir şey bırakmadan Semud kavmini helak eden O’dur.
52- Ve onlardan önce Nuh kavmini de helak eden O’dur. Çünkü onlar, çok zalim ve çok azgın
idiler.
53- Altı üstüne gelen (Lut kavminin şehirlerini) de devirdi.
54- Onları acayip bir azap kapladı.
55- Artık Rabbinizin hangi nimetinden şüphe ediyorsunuz?
56- Bu (Muhammed,) ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.
57- Artık yaklaşan kıyamet yaklaştı.
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58- Allah’a karşı, ona (o azabın gelmesine) hiçbir engel yoktur.
59- Artık bu söze mi hayret ediyorsunuz?
60- Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz.
61- Ve boş şeylerle eğleniyorsunuz.
62- Artık yalnızca Allah’a secde edin ve O’na kul olun.

54- Kamer Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 55 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.
2- Onlar bir mucize gördüklerinde, yüz çevirirler. Ve: “Tesiri devam eden bir büyüdür” derler.
3- Yalanladılar, heva ve heveslerine uydular. Hâlbuki (Allah’ın emrettiği) her iş yerini bulacaktır.
4- Andolsun! Onları kötülüklerden engelleyecek haber ve bilgiler onlara geldi.
5- Son derece beliğ bir bilgi ve hikmet, (onlara geldi.) Fakat uyarılar hiçbir fayda vermiyor.
6- Öyle ise sen onlardan yüz çevir. Çağırıcının korkunç bir şeye çağırdığı günü (bekle!)
7- (O gün) gözleri zillet içinde ufalmış olarak, yayılan çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar.
8- Boyunlarını uzatarak, o çağırıcıya koşarak gelirler. (Orada) kâfirler: “Bu, çok zor bir
gündür” derler.
9- Onlardan önce, Nuh kavmi de yalanladı. Kulumuz olan peygamberi yalanladılar, ona “deli”
dediler. Onu engellemiş oldular.
10- Bunun üzerine: “Ey Rabbim! Ben yenik düştüm. Sen yardım et!” diye Rabbine yalvardı.
11- Biz de, boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.
12- Yerden de (suyu) kaynaklar halinde fışkırttık. Takdir edilmiş bir miktar üzere su birleşti.
13- Biz; onu tahta, çivi ve halata(*) sahip bir gemiye yükledik.
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(*) Muhatrussihah.
14- İnayet ve gözetimimizde yüzüyordu. Kendisi inkâr edilen (kulumuza) bir mükâfat olarak
böyle yaptık.
15- Andolsun! Biz, o gemiyi bir belge olarak bıraktık. Artık ibret alan yok mudur?
16- İşte azabım ve uyarılarımın nasıl olduğunu görün!
17- Andolsun! Biz, Kur’anı zikir (öğüt alınması) için kolaylaştırdık. Artık öğüt alan yok
mudur?
18- Ad kavmi de yalanladı. Artık azabımın ve uyarılarımın nasıl olduğunu görün!...
19- Biz onların üzerine, uğursuzluğu, onları helak edinceye kadar devam eden bir günde, çok
soğuk, fırtınalı bir rüzgâr gönderdik.
20- İnsanları, sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri imişler gibi koparıp deviriyordu…
21- İşte, azap ve uyarıcılarımın nasıl olduğunu görün!
22- Andolsun! Biz, Kur’anı zikir için kolaylaştırdık. Artık öğüt alan yok mudur?!
23- Semud kavmi de uyarıcıları inkâr etti.
24- “Kendi içimizden bir insana mı uyacağız?” Biz o zaman gerçekten, sapıklık ve delilik
içinde oluruz.
25- Kendi içimizden ona mı mesaj indi? Belki o, bize üstünlük kurmak isteyen bir yalancıdır,
dediler.
26- (Allah, Salih peygambere:) Onlar, yarın kimin, üstünlük kurmak isteyen bir yalancı
olduğunu bilecekler.
27- “Biz onlara, kendilerini sınamak için dişi deveyi göndereceğiz. Artık sen bekle ve sabret!”
28- Ve onlara, suyun aralarında paylaşılacağını haber ver. Her içme sırası, şahitler huzurunda
olsun.” (dedi.)
29- Onlar, elebaşlarını çağırdılar. O da bıçağını çekip deveyi kesti.
30- İşte azabımın ve uyarılarımın nasıl olduğunu görün!
31- Biz onlara tek bir ses gönderdik. Ağılcının topladığı kuru otlar gibi kırıldılar.

#377

32- Andolsun! Biz Kur’anı, zikir için kolaylaştırdık. Artık öğüt alan yok mudur?
33- Lut kavmi de peygamberleri yalanladı.
34- Lut ailesi hariç, onların üzerine taş yağmurunu yağdırdık. Lut’a inanaları seher vaktinde
kurtardık.
35- Kendi katımızdan bir nimet olarak onları kurtardık. İşte Biz, şükredenleri böylece mükâfatlandırırız.
36- O, onları bizim şiddetli azabımız ile korkuttu. Fakat onlar, peygamberler hakkında şüphe
ettiler.
37- Onun misafirleri olan meleklere tecavüz etmek istediler. Biz hemen gözlerini kör ettik.
“Azabımı ve uyarılarımı(n sonuçlarını) tadın!” dedik.
38- Ve andolsun! Erken bir sabahta, kararlı bir azap onları yakalayıverdi.
39- Azabımı ve uyarılarımı(n sonucunu) tadın!” (dedik.)
40- Andolsun! Biz Kur’anı, zikir için kolaylaştırdık. Artık öğüt alan yok mudur?
41- Ve andolsun! Firavun milletine de uyarıcılar geldi.
42- Onlar, bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de çok güçlü, üstün bir zatın yakalayışıyla onları yakalayıverdik.
43- Acaba sizin kâfirler bunlardan daha mı hayırlı, yoksa kitaplarda sizin için bir beraet mı
var?
44- Yoksa: “Biz güçlü, yenilmez bir toplumuz” mu diyorlar?
45- Onların toplumu hezimete uğrayacak, arkalarını dönüp kaçacaklar.(*)
*) Bedir savaşını haber veriyor.
46- Asıl randevuları, kıyamet günüdür. Kıyamet, daha feci ve daha acıdır.
47- Gerçekten azgın suçlular, sapıklık ve delilik içindedirler.
48- Yüzleri üzerine ateşe sürüklendikleri gün, (onlara:) “Cehennemin dokunuşunu
tadın!” (deriz.)
49- Biz her şeyi bir kader ile yaratmışız.
50- Bizim emrimiz, bir tek sözdür. (O söz çıkar çıkmaz,) göz açıp kapamak kadar (kısa bir
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zamanda, o iş gerçekleşir.)
51- Andolsun! Biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Artık öğüt alan yok mudur?
52- Ve yaptıkları her şey kitaplardadır.
53- Küçük büyük, her şey de yazılıdır.
54- Gerçekten muttaki olanlar cennetler ve nehirler ortamındadırlar.
55- Çok güçlü bir padişahın huzurunda, arzulanan güzel bir makamdadırlar.

55- Rahman Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 78 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1, 4- Bütün kemal sıfatların sahibi olan Rahman, Kur’anı peyderpey öğretti: İnsanı yarattı,
ona beyanı (anlama ve anlatmayı) öğretti.
5, 9- “Güneş ve ay dakik bir hesap iledirler. Necm (bitki ve yıldız) ve ağaçlar devamlı secde
ederler. Göğü de Allah yükseltmiş; tartı ve ölçü (denge) koymuş ki, kendi mizanınızı (dengenizi) bozmayasınız. Adalet terazisini doğru tutunuz, (alışverişlerde) kâr terazisini zarara
uğratmayınız.
10, 13- Yeryüzünü de insanlar için koymuş. Onda meyve ve salkımlı hurma ağaçları vardır. O
yeryüzü hayvanlarınıza ve size rızık olan hububat ve bitkiler mahzenidir. Madem böyledir ey
insan ve cin nevileri! Artık Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
14, 16- İnsanı; sert, sağlam, öz bir çamurdan dönüştürerek yarattı; cinleri de ateşin saf alevinden yarattı. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
17, 18- O iki doğunun ve iki batının sahibidir. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
19, 21- İki denizi salıvermiş, buluşuyorlar. Fakat aralarında bir engel olduğundan birleşemiyorlar. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
22, 23- Onlardan inci ve mercan çıkar. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin
hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
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24, 25- Dağlar gibi denizde yükselen, akıp giden gemiler O’nundur. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
26, 28- Yeryüzündeki herkes fanidir. Celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı (öz varlığı) ise
bakidir. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
29, 30- Göklerdeki ve yerdeki herkes O’na yalvarır. O, her gün yeni bir faaliyet içindedir.
Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
31, 32- Ey günah yüklü ins ve cinler! Bir günü size ayıracağız: Bir gün cezanızı vereceğiz.
Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
33, 34- Ey cin ve ins toplulukları! Eğer göklerin ve yerin etrafından geçebilirseniz geçin.
Fakat siz ancak üstün bir kuvvet ile geçebilirsiniz. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler!
Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
35, 36- Üzerinize ateş şerareleri ve erimiş madenler gönderilir. Yardım da alamazsınız. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
37, 38- Gök yarıldığında, gül gibi kızıl, (kızgın) yağ gibi sıcak olduğunda… Artık ey insanlar
ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
39, 40- O gün insanlar ve cinler sorguya çekilmezler… Madem böyledir, ey insanlar ve cinler!
Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
41, 42- (Sorguya lüzum kalmadan) mücrimler yüzlerinden tanınırlar; alınlarından ve ayaklarından alınıp götürülürler. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce
nimetini inkâr edeceksiniz?
43, 45- Mücrimlerin yalanladığı Cehennem işte budur! O Cehennem ateşi ile son derece sıcak
bir su arasında gidip gelirler. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce
nimetini inkâr edeceksiniz?
46, 47- Rabbinin büyük makam ve azametinden korkan için ise, iki cennet vardır. Madem
böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
48, 49- O iki Cennet değişik desen ve sanatlara sahiptirler. Madem böyledir, ey insanlar ve
cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
50, 51- Onlarda sürekli akan iki çeşme vardır. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
52, 53- Onlarda her meyveden iki çeşit vardır. (Bilineni ve bilinmeyeni) Madem böyledir, ey
insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
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54, 55- O Cennet ehli, astarları atlas kumaştan olan yataklara yaslanırlar. Ve o Cennet
meyveleri, ellerinin ulaşabileceği şekilde yakındırlar. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler!
Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
56, 57- O iki Cennette, kocalarından başka herkesten gözlerini saklı tutan, kocalarından evvel
hiçbir insan ve cin ile yatmayan hanımlar vardır. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
58, 59- O hanımlar sanki yakut ve mercandırlar. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
60, 61- İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey mi olur? Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
62, 63- O iki Cennetin önünde ayrı iki bahçe daha vardır. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
64, 65- Yemyeşildirler. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini
inkâr edeceksiniz?
66, 67- İçlerinde fıskiyeli iki çeşme vardır. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin
hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
68, 69- Onlarda meyve, hurma ve nar vardır. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
70, 71- Onlarda hayırlı güzle kızlar vardır. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin
hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
72, 73- Çadırlarda bekletilen, tertemiz ceylan gözlü hurilerdir. Madem böyledir, ey insanlar ve
cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
74, 75- Onlardan evvel, insan ve cin onlarla yatmamıştır. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
76, 77- Yeşil, yumuşak yastıklara yaslanıp güzel kaliteli kumaşlara kurulurlar. Madem
böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?
78- Celal ve ikram sahibi Rabbinin isim ve şanı güzel ve yücedir. (Cennetteki bu güzellikler, o
isimlerin gölgeleridir.)
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56- Vâkıa Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 96 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Olacak vak’a olduğu (kıyamet koptuğu) zaman,
2- Onun olmayacağına dair hiçbir delil yoktur.(*)
(*) Onu yalanlamayı gerektiren hiçbir mesnet yoktur.
3- O, her şeyi alt üst eder.
4- Yerin sarsıldığı,
5- Dağların yürütüldüğü
6- Havada uçuşan toz haline geldiği,
7- Ve sizler üç sınıfa ayrıldığınız zaman,
8- Uğur ehli olanlar, ne uğurlu insanlardır!
9- Uğursuzluk ehli olanlar ise, ne uğursuzlardır!
10- Asıl hedefe varanlar ise, işte varanlar onlardır.
11- Allah’a yakın olanlar onlardır.
12- Nimet Cennetleri içindedirler.
13- Eskilerden büyük bir cemaat,
14- Ve sonrakilerden az bir grup (olan bu hedefe varanlar,)
15- Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde,
16- Yaslanmış olarak, karşılıklı (sohbet ederler.)
17- Gençlikleri ebedî olan gençler, onlara hizmet ederler.
18- Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehleri onlara sunarlar.
19- Ne o içecekten bıkarlar ne de o içecek tükenir.(*)
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(*) Nesefi. Veya ne de sarhoş eder.
20- Ve seçtikleri meyve ve yemişleri de
21- Ve iştahlarının çektiği kuş etlerini de onlara sunarlar.
22- Ve onlar için ceylan gözlü hanımlar da var.
23- Saklı inci gibi güzeldirler.
24- (Bütün bunlar,) onların yaptıklarına karşılık, onlara verilir.
25- Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokan bir iş yaparlar.(*)
(*) Mecazül-Kur’an.
26- Yalnızca birbirinin selamına karşı selam verirler.
27- Sağ tarafın adamları, (uğurlular) ne büyük insanlardır.
28- Onlar, dikensiz ağaçlar altında,
29- Kökünden tepesine kadar meyve dizili muz ağaçları,
30- Uzun uzun gölgeler,
31- Fışkıran sular,
32- Ve bol meyveler…
33- Ne yasaklanan ne de biten meyveler içinde,
34- Şanlı, endamlı hanımlar yanındadırlar.
35- Biz onları harika bir yapıda yaratırız.
36, 38- Onları, sağ tarafın adamları için, yaşıt, güzel bakireler yaparız.
39- O sağ tarafın adamları; eskilerden bir cemaat,
40- Sonrakilerden de bir cemaattirler.
41- Sol tarafın adamları (uğursuzlar) ise, ne kötü adamlardır.
42- Zehirli bir ateş ve sıcak bir su,

#383

43- Ve siyah dumanın gölgesi içindedirler.
44- O duman, ne serindir ne de hoştur.
45- Çünkü onlar, bundan önce refah içinde idiler.
46- Ve onlar, büyük günahı yapmada ısrar ediyorlardı. (Küfürde devam ediyorlardı.)
47- Ve: “Biz, toprak ve kemikler olduğumuz zaman mı yeniden dirileceğiz?” diyorlardı.
48- Önceki atalarımız da mı dirilecek?!
49- De ki: “Öncekiler de sonrakiler de…
50- Belli bir günde buluşmak üzere toplatılacaklar.”
51- Sonra siz ey sapık yalanlayıcılar (kâfirler!)
52- Zakkum(*) ağacından yiyeceksiniz.
(*) Zehirli bir ağaç..
53- Ondan karınlarınızı dolduracaksınız.
54- Üzerine sıcak su içeceksiniz.
55- Susamış develerin susayışı gibi içeceksiniz.
56- İşte kıyamet günü onlara sunulacak yemek ve içecek budur!
57- Sizi, Biz yarattık. Artık tasdik etmeniz gerekmez mi?!
58- Akıttığınız meniyi gördünüz mü?!
59- Siz mi onu yaratıyorsunuz yoksa yaratan Biz miyiz?!
60- Aranızda ölümü takdir eden Biziz. Ve Bizi geçemezsiniz. (Bizden kurtulamazsınız.)
61- Bizim, sizi benzerlerinizle değiştirmeye ve sizi bilmediğiniz başka bir şekilde yaratmaya
gücümüz yeter.
62- Andolsun! Siz ilk yaradılışı bildiniz. Artık düşünüp idrak etmeniz gerekmez mi?
63- Ektiğinizi gördünüz mü?
64- Siz mi onu filizlendiriyorsunuz, Biz mi?..
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65- İsteseydik, onu (verimsiz) bir çerçöp yapardık. Siz de seyredip dururdunuz.
66- “Biz gerçekten helaka uğradık.
67- Belki biz, şanssız insanlarız” derdiniz.
68- İçtiğiniz suyu gördünüz mü?
69- Siz mi onu beyaz (temiz) buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz?
70- Eğer isteseydik, onu tuzlu su yapardık. Artık şükretmeniz gerekmez mi?!
71- Tutuşturduğunuz ateşi gördünüz mü?
72- Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan Biz miyiz?
73- Biz, o ağacı bir belge ve köylüler için bir yaşam aracı yaptık.
74- Artık yüce olan Rabbinin isimlerinin münezzehiyetini an!
75- Yıldızların (düştükleri ve) döndükleri yere yemin ederim.
76- Eğer bilirseniz, bu büyük bir yemindir.
77- Ki gerçekten o, değerli güzel bir Kur’andır.
78- Saklı bir kitaptadır.
79- Temizlerden başkası ona dokunmaz. (Onu anlamaz.)
80- Bütün âlemlerin sahibi olan Allah’tan gelmedir.
81- Siz bu söz hakkında mı gevşek davranıyorsunuz.
82- Ve rızkınıza şükredeceğiniz yerde, (onun Allah’tan olduğunu) yalanlıyorsunuz.(*)
(*) Nesefi.
83- Ya can boğaza dayandığı zaman,
84- Ve siz de o an bakıp durursunuz.
85- Ve Biz, sizden ona daha yakınız. Fakat siz görmezsiniz.
86- İşte eğer siz cezalandırılmayacaksanız.
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87- Ve bu sözünüzde doğru iseniz, neden onu geri döndürmüyorsunuz?
88- İşte eğer o ruh, Allah’a yakınlardan ise;
89- Ona rahatlık, güzel rızık ve nimet Cennetleri vardır.
90- Eğer sağ tarafın ehlinden ise;
91- Ona, sağ tarafın ehlinden selam vardır.
92- Eğer sapık yalancılardan ise,
93- Ona sıcak su sunulur.
94- Ve o, Cehenneme yaslatılır.
95- Bu söz izan ve imandan gelen bir gerçek ve haktır.(*)
(*) Nesefi.
96- Artık Rabbinin yüce isminin münezzehiyetini an!... (Onu tesbih et.)

57- Hadid Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 29 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ın mukaddesliğini ve münezzehiyetini ilan ediyor. O,
üstün güç sahibi ve her şeyi yerli yerinde yapandır.
2- Göklerin ve yerin malikiyet ve idaresi O’nundur. O, diriltir ve öldürür. (Hayat ve ölüm, O’nun elindedir.) O, her şeye gücü yetendir.
3- İlk olan, son olan, açık olan, gizli olan O’dur. O’nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.
4- Gökleri ve yeri altı günde (dönemde) yaratan, sonra Arş’a (kâinatı idare etmeye) geçen O’dur. O, yere giren ve yerden çıkan ile gökten inen ve göğe çıkan her şeyi çok iyi bilendir.
Nerde olursanız, O sizinle beraberdir. Allah, yaptığınız her şeyi çok iyi görendir.
5- Göklerin ve yerin mülkiyet ve hâkimiyeti O’nundur. Ve bütün işler, son olarak O’na
dönecektir. (Ahirette O’nun hâkimiyeti gözle görülecektir.)
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6- O, geceyi gündüze, gündüzü geceye sokandır. Ve O, sinelerde saklı olan her şeyi çok iyi
bilendir.
7- Artık Allah’a ve Resulüne inanın ve Allah’ın sizi idarecisi kıldığı maldan nafaka verin.
Sizden iman edip de nafaka verenler için büyük bir mükâfat vardır.
8- Allah’ın elçisi sizi, sahibiniz ve yaratanınız olan Allah’a iman etmeye (onu iyice tanımaya)
çağırdığı zaman ve eğer imanlı iseniz, Allah sizden (“her gelen peygambere inanacaksınız”
diye) söz aldığı halde, neden Allah’a (elçisine) inanmıyorsunuz.
9- (Çünkü) kulu (olan o elçinin) üzerine, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için açık
ayetler indiren Allah’tır. Gerçekten Allah, size çok şefkat eden ve size çok acıyandır.
10- Göklerin ve yerin mirası Allah’ın olduğu halde, neden Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Sizden (Mekke) fethinden önce, Allah yolunda harcama yapıp (O’nun yolunda)
savaşan ile (ötekiler) bir olmaz. Bunlar, fetihten sonra harcama yapıp da savaşanlardan,
derece olarak büyüktürler. Allah hepsine de güzel olan Cenneti vaadetmiştir. Ve Allah, bütün
yaptıklarınızdan haberdardır. (O, hiçbir şeyi boşa atmaz.)
11- Ne büyük adamdır o ki; Allah yolunda güzel bir borç verir. Allah da ona kat kat artırır. Ve
(ayrıca) ona büyük bir mükâfat vardır.
12- O günü düşün ki; mümin erkek ve kadınların nurları önlerinde ve sağlarında yürür.
(Melekler onlara:) “İşte bugün müjdeniz, içinde ebedî kalacağınız, altlarında nehirler akan
Cennetlerdir. En büyük kazanç budur.” (derler.)
13- O gün münafık erkek ve kadınlar, inananlara: “Bize de bakın, sizin nurunuzdan bir parça
alalım..” derler. Onlara cevaben: “Gerisin geriye dönün, orada nuru arayın.” denilir. Aralarına
kapısı olan bir sur girer. İçerden içi rahmet ile doludur. Hemen dışında da azap vardır.
14- Ehl-i imana biz seninle beraber değil miydik” diye seslenirler. Ehl-i iman: “Evet, fakat
kendinizi fitneye attınız. (Müminlerin helak olacağını ) beklediniz. Şüphelendiniz, arzular sizi
aldattı. Nihayet Allah’ın emri (ölüm) geldi de, aldatıcı olan şeytan, Allah hakkında sizi
tamamıyla aldattı.
15- Bugün ne sizden ne de o kâfirlerden asla fidye alınmayacaktır. Sığınağınız ateştir. Size
layık olan da O’dur. Orası ne kötü dönüş yeridir.
16- İnananlar için hala vakit gelmedi mi? Ki kalpleri Allah’ın zikrine ve inen hakka saygı
duysun ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle
kalpleri katılaşmış, çoğu da yolda çıkmış kimseler gibi olmasınlar.
17- Biliniz ki ölümünden sonra yeri dirilten Allah’tır. Aklınızı kullanıp idrak etmeniz için, Biz
size çokça ayetlerimizi açıkladık.
18- Sadaka ve zekât veren erkek ve kadınlar, Allah yolunda güzel bir şekilde borç verenler,
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işte o verdikleri mal, onlar için kat kat arttırılır. Ve (ayrıca) onlar için çok güzel bir mükâfat
vardır.
19- Allah’a ve elçilerine (gerçekten) inananlar, Rableri katında sıddıklar ve şehitlerdir. Sıddıklar ve şehitlerin mükâfat ve nurlarının aynısı bunlara da vardır. Fakat (peygamberleri) inkâr
edip de ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar Cehennem ehlidirler.
20- Biliniz ki dünya hayatı; bir oyun, süs ve eğlencedir, aranızda bir öğünme aracıdır, mal ve
evlatta bir çoğalma yarışıdır, bitkisi kâfirlerin hoşuna giden bir yağmur gibidir. Sonra o bitki
kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. Ahirette ise; şiddetli bir azap, Allah’tan
bağışlanma ve rıza vardır. (Evet, Ahiret yanında) dünya hayatı, aldatıcı bir zevk ve geçici bir
yaşamdan başka bir şey değildir.
21- (Öyle ise) Rabbinizden bağışlanma kazanmaya, eni göklerin ve yerin eni gibi olan Cennete koşun. O Cennet ki Allah’a ve elçilerine inananlar için hazırlanmıştır. İşte Allah’ın fazl
ve ihsanı budur, istediğine verir. Şüphesiz Allah, büyük fazıl ve ihsan sahibidir.
22- Ne yerde ne de canlarınızda hiçbir musibet (afet, hastalık) olmaz ki Biz onu yaratmadan
önce, bir kitapta yazılı olmasın. Çünkü bunu yazıp tespit etmek, Allah’a çok kolaydır.
23- Biz her şeyi yazmışız ki kaybettiğinize üzülmeyesiniz ve Allah’ın size verdiği nimet ile de
sevinip şımarmayasınız. Çünkü Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.
24- Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Artık kim sırt çevirirse
bilsin ki Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O, bütün hamd ve kemalata sahiptir.
25- Andolsun! Biz elçilerimizi mucizeler ile gönderdik. Onlarla beraber kitap ve yargıyı indirdik ki insanlar adaleti ayakta tutsunlar ve demiri de indirdik. Onda şiddetli bir azap ile insanlar için birçok menfaatler vardı. (Allah bunları indirmiş ki) kimin gıyaben Allah’a ve elçisine yardım ettiğini görsün. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, izzet ve üstünlük sahibidir.
26- Andolsun! Biz, Nuh ve İbrahim’i peygamber olarak gönderdik. Onların zürriyeti içinde
peygamberlik ve kitabı koyduk. Artık onlardan kimi doğru yoldadır, çokları da yoldan çıkmışlardır.
27- Sonra bunların izinde ard arda elçilerimizi gönderdik. Onların da ardından Meryemoğlu
İsa’yı gönderdik, ona İncili verdik. Ona tabi olanların kalbine bir şefkat ve rahmet koyduk. Ve
kendilerinin uydurduğu, onlara farz kılmadığımız, kendilerinin yalnızca Allah’ın rızası için
uyguladıkları bir ruhbanlığı (yaşama imkânını) da onlara verdik. Fakat gereği gibi ona riayet
etmediler. Biz, onlardan gerçekten inananlara mükâfatlarını verdik. Ve çokları da yoldan çıkmış fasıklardır.
28- Ey iman edenler! (Ey ehl-i kitap!) Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının, O’nun elçisine
inanın, size rahmetinden iki kat fazla verir. Onunla yürüyebileceğiniz bir nuru size kılar, günahlarınızı bağışlar. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve çok acıyandır.
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29- Ehl-i kitap bilsin ki onlar, Allah’ın fazlından (vahiy indirmesinden) hiçbir şeye malik
değiller. Bütün fazıl (peygamberlik) Allah’ın elindedir, onu istediğine verir. Ve Allah, büyük
fazl ve ihsan sahibidir.

58- Mücadele Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 22 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Kesinlikle Allah, kocası hakkında seninle tartışan, Allah’a şikâyette bulunan kadının
sözünü (ricasını) kabul etmiştir.(*) Şüphesiz Allah, konuşmalarınızı işitiyordu. Çünkü Allah,
(her sesi) işiten, (her ihtiyacı) görendir.
(*) Zihar ile kadınların boşanmayacağı hükmünü kabul etmiştir.
2- Karılarından zihar yapanların (“sen annem gibisin” diyenlerin) hanımları, asla onların
anaları değildir. Anaları, ancak onları doğuranlardır. Ve gerçekten onlar, iğrenç bir söz ve
fahiş bir yalan söylüyorlar. (Buna rağmen) Allah, affeden ve bağışlayandır. (Bir sefer yapılan
hatayı affeder.)
3- (Fakat) hanımlarından zihar yapıp da bir daha o (zihar ile ilgili) sözlerini tekrarlayan(*)lara
(ceza olarak,) ilişkiye geçmeden evvel bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen
budur. (Yoksa zihar ile hanımlarınız boş olmazlar.) Ve Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
(*) İbn-i Kesir, Sabûni, Ferra.
4- Bir köle azat etme imkânını bulamayan için ise, temasa geçmeden evvel, peşpeşe iki ay
oruç tutmak gerekir. Buna da gücü yetmeyen için ise, altmış miskini doyurmak gerek. Bu, Allah’a ve Resulüne inanmanız içindir. Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır. (Karşı gelen) kâfirler için
ise, elem verici bir azap vardır.
5- Allah’a ve elçisine karşı gelenlerin, kendilerinden öncekilerin burunları yere sürtüldüğü
gibi, onların da burunları yere sürtülecektir. Çünkü Biz, apaçık ayetler indirmişiz. Artık kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır.
6- Bir gün Allah, onların hepsini diriltir ve yaptıklarını onlara haber verir. Onlar yaptıklarını
unuttukları halde, Allah hepsini kuşatmıştır. Şüphesiz Allah, her şeye şahittir.
7- Allah’ın göklerdeki ve yerdeki her şeyi bildiğini görmedin mi? Üç kişinin gizli konuşması
olunca, mutlaka dördüncüleri Allah’tır. Beş kişinin de altıncıları mutlaka Allah’tır. Bunlardan
az da olsalar çok da olsalar, nerede bulunsalar, mutlaka Allah onlarla beraberdir. Sonra
kıyamet günü, onların yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Gerçekten Allah, her şeyi sonsuz ilmiyle kuşatmıştır.
8- Şu adamları görmedin mi? Ki (kötülük konusunda) gizli toplantı yapmaktan yasaklandık#389

ları halde, tekrar dönüp toplanıyorlar. Günah, düşmanlık ve Peygamber’e karşı gelmek için,
gizli kararlar alıyorlar. Sana geldikleri zaman, Allah’ın sana verdiği selam dışında bir selam
ile selam verirler. Ve içlerinden: “(Eğer Muhammed haklı olsaydı,) Allah bize azap vermeli
değil miydi?” diyorlar. Ceza olarak Cehennem onlara yeter. Onlar oraya dayatılacaklar. En
kötü varılacak yer orasıdır.
9- Ey iman edenler! Gizli toplantı yaptığınız zaman, günah, düşmanlık ve Peygamber’e karşı
gelmek için toplanmayın. İyilik ve takva için toplanın. Huzurunda toplanacağınız Allah’(ın
yasalarını çiğnemek)ten sakının.
10- Gizli toplantı ancak şeytan işidir. (Şeytan bunu yaptırır ki) inananlar üzülsünler. Hâlbuki
Allah’ın izni olmadan onlara hiçbir zarar veremez. Artık inananlar, yalnızca Allah’a tevekkül
etsinler.
11- Ey iman edenler! Size, “meclislerde yer açın!” dendiği zaman yer açın, Allah da (yerinizi
ve rızkınızı) açar. Size, “(meclisten) kalkın!” dendiği zaman da kalkın ki Allah, sizden iman
edenleri ve ilim verilenleri derecelerce yükseltsin. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
12- Ey iman edenler! Peygamber’le gizli birşey konuşacağınız zaman, konuşmanızdan önce
bir sadaka (Allah yolunda harcanacak bir mal) verin. Bu sizin için daha yararlı ve daha temiz
bir durumdur. Eğer bir şey bulamazsanız, biliniz ki Allah, Gafur ve Rahimdir.
13- Peygamber ile gizli konuşmalarınızdan önce sadaka vermekten çekindiniz mi? İşte madem yapmadınız ve Allah da tevbenizi kabul etti; (onun yerine tam olarak) namaz kılın, zekât
verin. Allah’a ve Resulüne itaat edin. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
14- Allah’ın, gazabına uğrattığı bir toplum ile dost ve müttefik olanları görmedin mi? Onlar
ne sizdendirler ne de o toplumdandırlar ve onlar bile bile yalan üzerine yemin ediyorlar.
15- Allah, onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Çünkü onların yaptıkları iş, çok kötü bir
şeydir.
16- Yeminlerini kendilerine bir kalkan yaptılar, Allah’ın yoluna engel oldular. İşte onlar için
alçaltıcı bir azap vardır.
17- Allah’ın (azabına) karşı, ne malları ne de evlatları hiçbir fayda vermeyecektir. İşte onlar,
ateşin ehlidirler. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.
18- Allah’ın onları toplu olarak dirilteceği gün, size yemin ettikleri gibi Allah’a da, (dünyada
samimi idik diye) yemin ederler. Ve bir şey yaptıklarını sanırlar. İşte iyi bilin ki onlar
yalancılardan başka bir şey değiller.
19- Şeytan onlara galebe çalmıştır. Allah’ın mesajını onlara unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın
partisidirler. İyi bilinsin ki asıl zarar edenler, şeytanın partisidir.
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20- Gerçekten Allah’a ve Resulüne düşman olanlar; onlar en alçaklar arasındadırlar.
21- Allah: “Ben ve elçilerim, kesinlikle üstün geleceğiz” diye yazmıştır. Gerçekten Allah, çok
güçlü ve izzet sahibidir.
22- Allah’a ve ahiret hayatına inanan bir toplumun, babaları, evlatları, kardeşleri veya aşiretleri dahi olsa Allah’a ve elçisine düşman olanlar ile sevgili dost olduklarını göremezsin. İşte
Allah, bunların kalplerine imanı yazmıştır ve kendisinden bir ruh (vahiy) ile onları desteklemiştir. Allah onları, altlarında nehirler akan, içlerinde ebedî kalacakları Cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah’tan razıdırlar. İşte bunlar, Allah’ın partisidirler. İyi
bilinsin ki asıl kurtuluşa erenler, Allah’ın partisidir.

59- Haşr Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 24 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Göklerdeki ve yerdeki her şey, Allah’ın kusurlardan münezzehiyetini ve mukaddesliğini
ilan ediyor. Allah çok güçlüdür, üstündür ve her şeyi yerli yerinde yapandır. (O; kusurlu, haksız hiçbir şey yapmaz.)
2- Kitap ehlinden (Peygamber’i) inkâr edenleri, ilk sürgünde memleketlerinden çıkartan O’dur. Onların (oradan) çıkacağını hiç sanmazdınız. Onlar da kalelerinin Allah’a karşı kendilerini koruyacağını sandılar. Allah’ın (azabı) hiç ummadıkları bir yerden başlarına geldi. Allah,
onların kalbine korku koydu. Evlerini kendi elleriyle ve Müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. İşte
ey göz sahipleri, ibret alınız!..
3- Eğer Allah, onlara sürgünü yazmış olmasaydı (onlara gerekli yapmasaydı,) mutlaka dünyada onları azaplandırırdı. Ahirette de onlar için ateş azabı vardır.
4- Çünkü onlar, Allah’a ve Elçisi’ne karşı geldiler. Artık kim Allah’a karşı gelirse, bilsin ki
Allah’ın ağır azabı çok şiddetlidir.
5- Hurma ağaçlarından bir miktar kesmeniz veya onları kökleri üzerinde sabit bırakmanız,
Allah’ın izniyledir. Ve Allah’ın, (yasaları çiğneyen) o fasıkları cezalandırması içindir.
6- Allah’ın onlardan elçisine ganimet olarak bıraktırdığı mallar ise; siz onun üzerine ne at ne
de deve sürmediniz. Fakat Allah, peygamberlerini istediğinin üzerine musallat eder. Şüphesiz
Allah, her şeye gücü yetendir.
7- Allah’ın, köy ve kasabaların ahalisinden savaşsız olarak Peygamber’ine sağlattığı mallar,
Allah’a (kamu işlerine,) O’nun elçisine, yetimlere miskinlere ve yolculara taksim edilir. Ki
içinizden sadece zenginlerin arasında dolaşan bir mal olarak kalmasın.(*) Artık Resulullah
size ne verirse onu alın, neden sakındırırsa da ondan elinizi çekin. Ve Allah’ın yasalarını
çiğnemekten sakının. Şüphesiz Allah’ın ağır azabı çok şiddetlidir.
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(*) Veya zenginler arasında dolaşan, tasallut ve tahakküm aracı olmasın.
8- (Bir de o ganimetler) yurtlarından ve malları içinden çıkartılan fakir muhacirler içindir. O
muhacirler ki Allah’tan fazl ve rıza ararlar, Allah’a ve Resulüne yardım ederler. İşte gerçek
doğru olanlar onlardır.
9- (Bir de onlara ki) o muhacirlerden önce o memlekete yerleşmişler, sağlam imana sahip olmuşlar ve kendilerine hicret edenleri severler, o muhacirlere verilen(ganimetler)den dolayı
gönüllerinde bir ihtiyaç hissetmezler. Kendilerinin özellikle ihtiyaçları olduğu halde,
arkadaşlarını kendilerine tercih ederler. Ve kim nefsinin ihtirasından korunursa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır!
10- Onlardan sonra gelenler derler ki: “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla. Ey Rabbimiz! İnananlara karşı kalbimize bir kin koyma. Şüphesiz Sen, çok şefkat
eden ve çok acıyansın.
11- O münafıkları görmedin mi? Ehl-i kitaptan olan, (Peygamber’i) inkâr eden kardeşlerine:
“Eğer siz sürülürseniz, biz de sizinle beraber çıkarız. Ve sizin aleyhinize olarak hiç kimseye
itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşırlarsa, size yardım ederiz” derler. Allah da şahittir ki onlar
yalan söylüyorlar.
12- Kesinlikle eğer o ehl-i kitap sürülürlerse, o münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer o
ehl-i kitapla savaşılırsa da onlar yardım etmezler. Yardım etseler de sırt çevirip kaçarlar. Sonra
kendilerine asla yardım olunmayacaktır.
13- Gerçekten siz onların gönüllerinde Allah’tan daha korkunçsunuz. Çünkü onlar, anlamayan
bir toplumdurlar.
14- Onlar toplu olarak ancak kaleli şehirlerde veya surlar arkasında sizinle savaşırlar. İçlerindeki bela ve çelişme çok şiddetlidir. Onları birlik sanırsın, hâlbuki kalpleri dağınıktır.
Çünkü onlar, akıl etmeyen bir toplumdurlar.
15- İşte bunların durumu, kendilerinden öncekilerin durumu gibidir. Yaptıklarının cezasını
tattılar. (Ahirette de) onlar için, elem verici bir azap vardır.
16- Onların durumu, o şeytanın örneğine benzer. Ki insana, “inkâr et!” dedi. İnsan inkâr edince, “Ben senden beriyim. Ben, âlemlerin sahibi olan Allah’tan korkarım” dedi.
17- Nihayet ikisinin de sonu, içinde ebedî olarak kalacakları ateş oldu. İşte zalimlerin cezası
böyledir!
18- Ey iman edenler! Allah’ın yasaklarını yapmaktan sakının. Herkes yarınına ne hazırladığına baksın. Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakınsın. Bilin ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
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19- Ve Allah’ı unutup da Allah’ın nefislerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın.
İşte İlahî yasaları çiğneyenler, bunlardır!
20- Ateş (Cehennem) ehli ile Cennet ehli eşit olamazlar. Cennet ehli, esas kazançlı onlardır.
21- Eğer Biz bu Kur’anı bir dağa indirmiş olsaydık; o dağı Allah’ın korkusundan parçalanmış,
yığılmış olarak görecektin. Bu misalleri Biz insanlar için kullanıyoruz. Umulur ki, düşünürler.
22- O, öyle bir Allah ki, Ondan başka mabud yoktur. O, gayb ve şehadeti (görünen ile görünmeyeni) bilendir. O, Rahman ve Rahimdir.
23- O, öyle bir Allah ki, Ondan başka tapılacak yoktur. O, her şeyin sahibidir, her kusurdan
paktır, her şeyin düzen ve selametini sağlar, onları korur, emniyete alır, izzet ve güç sahibidir.
Çok büyük ve her şey üstünde etkindir. O, insanların eş koştuklarından münezzehtir.
24- O, öyle bir Allah ki yaratandır, güzelleştirendir, şekil verendir. Bütün güzel isimler
sahibidir. Yerdeki ve göklerdeki her şey onun kusursuzluğunu, sonsuz güzellik ve mükemmelliğini bildirir. O Azizdir (güçlüdür, her şeyi yapabilir,) Hakîmdir. (Her şeyi yerli yerinde yapar.)

60- Mümtehine Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 13 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Ey iman edenler! Hem Bana hem size düşman olanlara, sevgi ile atılarak onları dost edinmeyin. Hâlbuki onlar, size gelen hakkı inkâr etmişler. Rabbiniz olan Allah’a inanıyorsunuz
diye, Resulullahı ve sizi (memleketinizden) çıkarıyorlar. Eğer Benim yolumda ve rızamı
isteyerek cihada çıkmış iseniz, onlara gizlice sevginizi bildirerek onları dost edinmeyin.
Çünkü Ben, sizin gizlediğinizi de açıkladığınızı da (sizden daha iyi) bilirim. Artık kim böyle
bir şey yaparsa, o doğru yoldan tamamıyla sapmış demektir.
2- Onlar eğer sizi elde ederlerse, size düşman olurlar, elleriyle ve dilleriyle kötü bir şekilde
size saldırırlar. Ve sizin (bir daha) kâfir olmanızı isterler.
3- Kıyamet günü, akrabalarınız ve evlatlarınız size fayda vermeyecektir. Allah, o gün aranızı
ayıracaktır. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı çok iyi görendir.
4- İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için uyulacak güzel bir örnek vardır. Hani kendi
kavimlerine: “Biz, sizden ve Allah dışında taptıklarınızdan uzağız. Sizin düzeninizi tanımıyoruz. Siz yalnızca Allah’a inanıncaya kadar bizimle sizin aranızda ebede kadar düşmanlık ve
nefret baş göstermiştir” dediler. Yalnızca İbrahim, babasına: “Ben senin için bağışlanma
dileyeceğim. Fakat Allah’a karşı, senin için hiçbir şeye sahip değilim” dedi. (Onlar hep beraber:) “Ey Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, sana yöneldik. Her şeyin son dönüşü, yalnızca sanadır.”
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5- “Ey Rabbimiz! Bizi, o inkâr edenler için bir sınav aracı yapma. Ey Rabbimiz! Bizi bağışla.
Sen gerçekten, üstün izzet sahibisin ve her şeyi yerli yerinde yapansın.”
6- Andolsun! Sizin için: “Allah’(ın azabın)dan ve ahiret(in şiddetin)ten korkanlar(*) için,
İbrahim ve ona uyanlarda güzel bir örnek vardır. Artık kim sırt çevirirse, bilsin ki Allah’ın
hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O, bütün hamd ve kemalata sahiptir.
(*) Mecaz-ül Kur’an.
7- Belki de pek yakında Allah sizinle, düşmanlık beslediğiniz onlar arasına (onları Müslüman
yaparak) bir sevgi koyar. Allah’ın buna gücü yeter. Ve Allah, çok bağışlayan ve çok acıyandır.
8- Allah, din konusunda sizinle savaşmayan, sizi memleketinizden çıkarmayanlara iyilik etmenizi, onlara karşı adaletli davranmanızı yasaklamıyor. Şüphesiz Allah, adaleti davrananları
çok sever.
9- Allah, ancak sizinle din konusunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Artık kim onları dost edinirse; işte onlar,
zalimlerin ta kendileridirler.
10- Ey iman edenler! Mümin kadınlar size muhacir olarak geldiklerinde, onları imtihan edin.
Allah, onların imanlı olup olmadıklarını çok daha iyi bilir. Onların imanlı olduklarını
bildiğiniz takdirde, onları kâfirlere geri göndermeyin. Onlar o kâfirlere helal olmadıkları gibi,
o kâfirler de onlara helal değildir. (İman-küfür ayrımıyla boşanma gerçekleşmiştir.) Ve o kâfirlerin verdikleri nafakaları (mehirleri) onlara geri verin. Onların mehirlerini verdikten sonra,
o kadınlar ile evlenmenizde size bir günah yoktur. Kâfir kadınları nikâhınız altında tutmayın.
Onlara verdiğiniz nafakayı (mehri) isteyin. O kâfirler de verdikleri mehirleri istesinler. İşte
Allah’ın hükmü budur. O, aranızda hükmünü veriyor. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen ve her
şeyi yerli yerinde yapandır.
11- Eğer sizin (kâfir) hanımlarınızdan kâfirlere bir şey geçmiş olursa (ve size gelen) mümin
hanımlardan da size bir şey geçerse, hanımları giden mümin erkeklere, hanımlarına verdikleri
mehir kadar verin. Ve inanmış olduğunuz Allah’(ın yasalarını çiğnemek)ten sakının.
12- Ey Peygamber! İnanmış kadınlar; Allah’a hiçbir ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak,
zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, başkasının çocuğunu sahiplenerek kocasına isnad
etmemek ve uygun işleri yapmakta sana isyan etmemek üzere, sana biat etmeye gelirlerse,
biatlarını kabul et. Onlar için Allah’tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve
çok acıyandır.
13- Ey iman edenler! Allah’ın gazabına uğrayan, kâfirlerin kabirdeki ölülerden ümit kestikleri
gibi, Ahiretten ümit kesen bir toplumu dost edinmeyin.
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61- Saff Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 14 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Göklerdeki ve yerdeki her şey, Allah’ı tesbih ediyor. (O’nun kusursuzluğunu ilan ediyor.)
O, üstün güç sahibidir, her şeyi yerli yerinde yapandır.
2- Ey iman edenler! Neden yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz.
3- Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında son derece nefret edilen çirkin bir
davranıştır.
4- Şüphesiz Allah, O’nun yolunda tek bir sıra olarak, kurşunla dökülmüş bina gibi sağlamca
savaşanları sever.
5- Hatırlayın ki Musa, kavmine: “Ey kavmim! Benim Allah’ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde, niçin beni incitiyorsunuz?!” demiş idi. İşte onlar, (haktan) kayınca, Allah
da onların kalbini kaydırdı (onları akılsız insanlar yaptı.) Çünkü Allah, (İlahî) yasaları
çiğneyen toplumu doğru yola iletmez.
6- Ve hatırlayın ki Meryemoğlu İsa şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Ben, size gönderilen Allah’ın elçisiyim. Elimdeki Tevratı doğrulayıcı olarak ve benden sonra ismi Ahmed olan bir
peygamberi müjdelemek üzere geldim. Fakat o Peygamber, onlara mucizeler ile gelince: “Bu,
apaçık bir sihirdir” dediler.
7- Artık (evrensel din olan) İslam’a çağrıldığı halde, Allah namına yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz Allah, zalim olan bir toplumu doğru yola iletmez.
8- Ağızları (propagandaları) ile Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemese dahi, Allah nurunu tamamlayacaktır.
9- Müşrikler istemese dahi, bütün dinlerden üstün kılmak üzere elçisini doğru inanç ve haklı
yasalar ile gönderen Allah’tır.
10- “Ey iman edenler! Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?
11- Allah’a ve Resulüne inanır, mallarınız ve canlarınız ile Allah yolunda savaşırsınız. Eğer
biliyorsanız, bu sizin için daha hayırlıdır.
12- Eğer böyle yaparsanız, Allah sizin için günahlarınızı bağışlar, sizi, içlerinde nehirler akan
bağlara ve ebedî ikamet Cennetlerindeki meskenlere koyar. İşte en büyük kazanç budur!
13- Seveceğiniz bir şey daha size var: Allah’tan bir zafer ve yakın bir fetih. Artık müminleri
müjdele!
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14- Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun! Nitekim Meryemoğlu İsa, Havarilere: “Allah
yolunda bana yardım edecek kim var?” demiş idi. Havariler: “Biz Allah’ın yardımcılarıyız”
dediler. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir grup inandı, bir grup da inkâr etti. Biz de düşmanlarına karşı, o inananlara yardım ettik de onlar üstün geldiler.

62- Cum’a Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 11 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Göklerdeki ve yerdeki her şey, Allah’ı tesbih ediyor (O’nun yüceliğini ve münezzehiyetini
ilan ediyor.) O, her şeyin idaresi elinde olan, mukaddes (pak,) üstün kuvvet sahibi ve her şeyi
yerli yerinde yapandır.
2- Ümmilere (Araplara) daha önce apaçık bir sapıklık içinde oldukları halde, içlerinden kendilerine bir elçi gönderen O’dur. O elçi onlara Allah’ın ayetlerini okuyor, (manen) onları temizliyor; onlara kitap ve hikmeti (yasa ve bilgiyi) öğretiyor.
3- (Ve Allah, o elçiyi) henüz o ümmilere yetişmemiş, onlardan başka diğer insanlar için de
göndermiştir.(*) O, üstün güç sahibidir. Ve her şeyi yerli yerinde yapandır.
(*) Nitekim Arap olmayan, peygamberliğin başlangıcına henüz yetişmemiş olan diğer bir
kısım milletler, Peygamber’in vefatından sonra İslam’a girdiler.
4- İşte Allah’ın fazl ve ihsanı budur. Allah onu istediğine verir. Şüphesiz Allah, büyük fazl (ve
ihsan) sahibidir. (En büyük fazlı olan vahyi istediğine verir.)
5- Tevrat kendilerine yükletilip de sonra onu (gereği gibi) taşımayanların örneği, kitapları
taşıyan eşeğin örneği gibidir. Bakın Allah’ın ayetlerini yalanlayan bir toplumun durumu ne
kötüdür! Şüphesiz Allah, zalim olan bir toplumu doğru yola iletmez.
6- De ki: “Ey Yahudiler! Eğer insanlardan ayrı olarak Allah’ın dostları olduğunuzu iddia
ediyorsanız ve bu iddianızda doğru iseniz, ölümü arzulayınız!
7- Ve onlar, yaptıkları suçlardan dolayı ölümü asla istemeyeceklerdir. Şüphesiz Allah, zalimleri çok iyi bilendir.
8- De ki: “Kendisinden kaçtığınız ölüm, mutlaka sizi bulacaktır. Sonra görünen ve görünmeyen âlemleri bilen Allah’ın huzuruna döndürüleceksiniz. O, yaptıklarınızın (iç yüzünü) size
haber verecektir.
9- Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, Allah’ın zikrine (namaza)
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koşun. Alışverişi terkedin. Eğer biliyorsanız bu, sizin için daha hayırlıdır.
10- Namaz bittiği zaman, yeryüzünde dağılın. Allah’ın fazlını (ve verdiği rızkı) arayın. Allah’ı
çokça anın ki kurtuluşa eresiniz.
11- Onlar, bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman, dağılıp gittiler ve seni (minber üstünde)
ayakta bıraktılar. De ki: “Allah’ın katında olan şey, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır ve en
iyi şekilde rızık veren Allah’tır.

63- Münâfikûn Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 11 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Münafıklar sana geldikleri zaman: “Senin Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik ederiz” derler.
Allah, senin gerçekten O’nun elçisi olduğunu çok iyi bilir. Ve Allah, o münafıkların yalancı
olduklarına da şahitlik ediyor.
2- Yeminlerini kendilerine bir kalkan yaptılar. Allah’ın yoluna engel oldular. Gerçekten onlar
çok kötü bir şey yapıyorlar.
3- Çünkü onlar, imana girdiler, sonra kâfir oldular. Bunun üzerine Allah, onların kalplerini
mühürledi de onlar anlamaz bir toplum oldular.
4- Onları gördüğün zaman, cisimleri hoşuna gider. (Çok yakışıklıdırlar.) Bir şey söylerlerse,
onları dinlersin. (Çok güzel konuşurlar. Fakat içleri koftur.) Onlar sanki duvara dayatılmış
ahşaptırlar. Her sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Düşmandırlar, onlardan sakın. Allah onların
canını alsın! Nasıl da (haktan) döndürülüyorlar.
5- Onlara: “Gelin, Allah’ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin” denildiği zaman, başlarını
çevirirler ve onların büyüklük taslayarak dönüp gittiklerini görürsün.
6- Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir; Allah onları bağışlamayacaktır.
Çünkü Allah, (İlahî) yasaları çiğneyen bir toplumu doğru yola iletmez.
7- Onlar öyleleridir ki; “Resulullah’ın yanındakilere nafaka vermeyin ki dağılsınlar” diyorlar.
Hâlbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. Fakat münafıklar anlamazlar.
8- Onlar: “Şayet Biz Medine’ye dönersek, kesinlikle üstün olanlar, alçak olanları oradan
çıkaracaktır” diyorlar. Hâlbuki bütün izzet ve üstünlük Allah’ın, elçisinin ve müminlerindir.
Fakat münafıklar bilmezler.
9- Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız, sizi Allah’ın zikrinden (O’nu anmaktan, O’nun
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mesajını yaşamaktan) alıkoymasın. Kim böyle bir şey yaparsa, işte asıl zarar edenler onlardır.
10- Ölüm size gelip de “Ey Rabbim! Yakın bir süreye kadar beni erteleseydin de sadaka verip
Salihlerden olaydım” demezden evvel Allah’ın size verdiği rızıktan harcama yapın.
11- Ve Allah, eceli geldiği zaman hiçbir kimseyi ertelemeyecektir. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

64- Teğabün Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 18 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tesbih ediyor (kusursuzluğunu ve yüceliğini bildiriyor.) Her şeyin mülkiyet ve idaresi O’nundur. Bütün hamd ve kemalat O’nundur. O, her şeye
gücü yetendir.
2- Sizi yaratan O’dur. Artık sizden kiminiz kâfirdir, kiminiz de mümin. Ve Allah, yaptıklarınızı çok iyi görendir.
3- Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Size şekil vermiştir. Ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Ve
en son dönüş O’nadır.
4- O, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediğinizi ve açıkladığınızı da bilir. Şüphesiz Allah, sinelerde saklı olan her şeyi bilendir.
5- Sizden önceki kâfirlerin haberi size gelmedi mi? Yaptıkları işlerin cezasını tattılar. (Ahirette
de) onlar için elem verici bir azap vardır.
6- Çünkü peygamberler, onlara mucizeler ile geldiler. Onlar: “İnsanlar mı bize yol gösterecek?” dediler, inkâr ettiler ve sırt çevirdiler. Allah da onlara muhtaç olmadığını bildir(erek onları boş ver)di. Şüphesiz Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir. O, bütün hamd ve kemalata sahiptir.
7- O kâfirler, asla dirilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: “Evet, Rabbime andolsun ki dirileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu da, Allah’a çok kolaydır.
8- Artık Allah’a ve Resulüne ve indirdiğimiz nura (Kur’ana) inanın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
9- (Allah’ın) sizi toplanma (mahşer) günü için topladığı zaman, işte o gün aldanma günüdür
(her şeyin altüst edildiği, dünyada iken üstün olanların alçalacağı bir gündür.) Ve kim, Allah’a
inanıp yararlı işler yaparsa, (o gün) Allah, onun günahlarını siler, onu, içinde ebedî kalacak#398

ları, altlarında nehirler akan Cennetlere koyacaktır. İşte en büyük kazanç da budur!
10- İnkâr edip de ayetlerimizi yalanlayanlar ise; işte onlar ateş ehlidirler, içinde ebedî olarak
kalacaklardır. En kötü dönüş yeri orasıdır.
11- Allah’ın izni olmadan hiçbir musibet (başınıza) gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun
kalbini doğruya iletir. Şüphesiz Allah’ın ilmi, her şeyi kuşatmıştır.
12- Allah’a da Resulüne de itaat edin! İşte eğer sırt çevirip dönerseniz, (biliniz ki) elçimize
düşen görev, sadece apaçık bir tebliğdir.
13- Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. Artık müminler, yalnızca Allah’a tevekkül
etsinler.
14- Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olan vardır. Onlardan
sakının. Eğer affedip vazgeçerseniz, bağışlarsınız, bilin ki Allah Gafur ve Rahimdir.
15- Mallarınız ve evlatlarınız, sizin için ancak imtihan aracıdırlar. Asıl büyük mükâfat, Allah’ın katındadır.
16- Artık gücünüz yettiği kadar Allah’ın yasalarına riayet edin, dinleyin, itaat edin, kendi
yararınıza nafaka verin! Ve kim nefsinin ihtirasından kurtulmuş olursa, işte asıl kazançlılar
onlardır!
17- Eğer Allah için güzel bir şekilde bir borç verirseniz, Allah onu sizin için katlar ve sizi
bağışlar. Çünkü Allah, çok iyi karşılık veren, şefkat ve hilm ile muamele edendir.
18- O, görünen ve görünmeyen âlemleri bilendir. Üstün güç sahibidir, her şeyi yerli yerinde
yapandır.

65- Talak Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 12 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman, iddetlerine riayet ederek onları boşayın. Ve
iddet süresini sayın. Rabbiniz olan Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının. (İddet süresi
içinde) onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. Meğer apaçık bir fahişelik yapmış
iseler. Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır. Artık kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, gerçekten o, kendine
zulmetmiştir. (İddet süresi beklenilir.) Bilemezsin, belki Allah bundan sonra yeni bir durum
icat eder. (Eşler arasında bir sevgi yaratır, yeniden anlaşırlar.)
2- Onlar, sürelerini bitirecekleri zaman, ya güzelce onları tutun veya güzelce onları bırakın.
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Ve içinizden iki adil kişiyi şahit tutun. Siz de Allah için şahitliği yapın. İşte bu, Allah’a ve
ahiret gününe inananlara bir öğüttür. Ve kim Allah’ın yasalarına riayet ederse, Allah ona bir
çıkış kapısını yaratır.
3- Ve ummadığı bir yerden, Allah onun rızkını verir. Artık kim Allah’a tevekkül ederse, Allah
ona yeter. Allah, emrini mutlaka yerine getirendir. Şüphesiz Allah, her şeye bir sınır, bir kader
tayin etmiştir.
4- Kadınlarınızdan aybaşı kanını görmekten ümit kesenlerin iddet sürelerinden şüpheye
düşerseniz, onların iddet süresi üç aydır. Hiç adet görmeyenlerin de iddet süresi üç aydır.
Hamilelerin iddet süreleri ise, çocuklarını doğurma zamanıdır. Artık kim Allah’ın yasalarına
riayet ederse, Allah onun işinde ona kolaylık sağlar.
5- Bu, Allah’ın size indirdiği bir emridir. Artık kim Allah’ın yasalarına riayet ederse, Allah
onun günahlarını siler ve onun için mükâfatını büyütür.
6- O boşadığınız kadınları, gücünüz nispetinde oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıştırmak
için onlara zarar vermeyin. Eğer hamile iseler, yüklerini doğuruncaya kadar onların
nafakalarını verin. Eğer sizin için (çocuklarınıza) süt verirlerse, onların ücretlerini onlara
verin. Ve aranızda güzelce anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, başka bir kadın onun için, (çocuğu)
emzirecektir.
7- İmkânı bol olan, imkânından harcama yapsın. Rızkı dar olan kişi ise, Allah’ın ona verdiği
ölçüde harcama yapsın. Allah hiç kimseye verdiğinden başkasını yüklemez. Allah, her zorluktan sonra bir kolaylık yaratacaktır.
8- Rableri olan Allah ve peygamberlerin emrine karşı gelen nice şehirler vardır ki onları şiddetli bir hesaptan geçirdik ve korkunç bir azap ile onları azaplandırdık.
9- İşte onlar, yaptıklarının cezasını tattılar. Ve yaptıklarının sonu tam bir hüsran oldu.
10- Allah, onlar için, (ahirette) şiddetli bir azap hazırlamıştır. İşte ey inanmış olan akıl sahipleri!(*) Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının! Çünkü Allah, size mesaj ve zikir indirmiştir:
(*) Ehl-i kitaptan olan inanmışlara hitaptır.
11- Bir peygamber göndermiştir. İnanıp da yararlı işler yapanları karanlıklardan nura çıkarmak için, size Allah’ın ayetlerini açık olarak okuyor. Ve kim (gerçekten) Allah’a ve ahirete
inanırsa, Allah onu, içlerinde ebedî kalacakları, altlarında nehirler akan Cennetlere koyacaktır.
Allah ona ne güzel bir rızık vermiştir!(*)
(*) Nesefi.
12- Allah, O’dur ki yedi kat göğü ve yerden de bir o kadarını yaratandır. Allah’ın emri, (Cebrail, vahiy getirerek) onların arasında iner (çıkar.) Ki Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve Allah’ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
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66- Tahrim Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 12 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Ey Peygamber! Hanımlarının rızasını arayarak Allah’ın sana helal ettiği şeyi neden haram
ediyorsun? Ve (bil ki) Allah, Gafur ve Rahim’dir.
2- Allah, yeminlerinizi nasıl çözeceğinizi size açıklamış idi.(*) Allah sahibinizdir. O, her şeyi
bilen, her şeyi yerli yerinde yapandır.
(*) Veya kefaret ile yeminlerinizi bozmayı size meşru kılmış idi.
3- Bir vakit Peygamber, bir hanımına gizli bir söz söylemiş idi. O hanım onu başkasına söyleyince ve Allah, Peygamber’ini bu duruma muttali kılınca, Peygamber o meselenin bir kısmını hanımının yüzüne vurdu, bir kısmından da vazgeçti. Peygamber bunu ona haber verince,
hanımı; “Kim sana bunu bildirdi?” dedi. O: “Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah
bunu bana bildirdi” dedi.
4- Demek eğer Allah’a dönüş yaparsanız (ki yapmanız gerekir,) çünkü kalbiniz haktan kaymış
idi; (tevbeniz kabul olur.) Eğer tevbe etmeyip O’na karşı gelirseniz, bilin ki Allah, onun
sahibidir. Cebrail ve müminlerin iyileri ona sahip çıkarlar. Bütün melekler ayrıca ona destek
çıkarlar.
5- Eğer o sizi boşarsa, pek yakında Allah, sizin yerinize sizden daha iyi, Müslüman, inanmış,
itaatkâr, tevbe eden, ibadet eden, Allah’a göç eden dul ve bakire kadınları ona verir.
6- Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, öyle bir ateşten koruyun ki yakıtı, insanlar ve
taşlardır. Üzerinde, her emredildikleri şeyi yapan, Allah’ın emrine karşı gelmeyen, sert ve
kaba melekler vardır. (Kâfirlere derler ki:)
7- “Ey kâfirler! Bugün, artık özür beyan etmeyin. Siz ancak yaptıklarınızın cezasını çekiyorsunuz.”
8- Ey iman edenler! Samimi ve doğru bir halde Allah’a yönelin. Yakında Rabbiniz günahlarınızı siler; sizi altlarında nehirler akan Cennetlere koyar. O gün Allah, Peygamber’i ve
onunla beraber inananları utandırmayacaktır. Nurları, önlerinde ve sağlarında onlara yol gösterir. Onlar: “Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla! Sen, her şeye gücü yetensin”
derler.
9- Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların sığınağı
Cehennemdir. Orası ne kötü dönüş yeridir!
10- Allah, kâfirlere örnek olarak Nuh’un hanımı ile Lut’un hanımını anlatıyor: Kullarımızdan
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iki salih kulun hanımları idiler. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları, Allah’ın azabına karşı onlara
hiçbir fayda vermediler. Onlara; “(Cehenneme) girenlerle beraber ateşe girin!” denildi.
11- İnananlara da örnek olarak Firavunun hanımını anlatıyor: Hani, şöyle demişti: “Ey Rabbim! Bana Cennette bir ev yap, beni Firavundan ve yaptıklarından kurtar, beni bu zalim
toplumdan da kurtar.
12- Ve İmran’ın kızı Meryem’i de örnek olarak anlatıyor: O Meryem ki namusunu korudu.
Biz ona ruhumuzdan üfledik. O, Rabbinin yasalarını ve kitaplarını doğruladı ve devamlı
olarak dua edip ibadet edenlerden idi.

67- Mülk Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 30 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Bütün mülk yalnız O’nun elinde olan O Allah mübarektir. (Bütün kusurlardan
münezzehtir.) [Kusur acizlikten doğar;] O ise her şeye gücü yetendir.
2- O Allah ki, hanginizin amelce daha iyi olduğunu denemek için ölüm ve hayatı yaratmış. O
Aziz ve Gafurdur. (İzzetiyle günahkârları cezalandırır, mağfiretiyle de müminleri mükâfatlandırır.)
3- O Allah ki, yedi göğü ahenkli ve uygun yaratmış. Rahman olan (olgunluk özelliklerine
sahip) Allah’ın yaratmasında, uygun olmayan hiçbir şey bulamazsın. Gözünü çevir bak! Bir
delik (kusur ve eksiklik) bulabilecek misin?
4- Sonra tekrar bak! O göz sana yorgun ve bitkin olarak dönecektir (bir kusur
bulamayacaktır.)
5- Andolsun! Biz yakın göğü lambalarla süsledik ve onları şeytanları recmetmek için (birer
mermi) yaptık. O şeytanlara ayrıca şiddetli ateş azabını hazırladık.
6- Rablerini inkâr edenler için Cehennem azabı vardır. Orası ne kötü dönüş yeridir!
7- Onlar Cehenneme atıldıklarında, o Cehennem kaynayıp taşarken ondan sert ve keskin bir
ses işitirler.
8- Öyle ki kininden neredeyse parçalanır. Her bir dalga (grup) içine atılınca, onun bekçileri
sorarlar: Size uyarıcı gelmedi mi?
9- Derler: “Evet, geldiler. Fakat onları yalanladık: “Allah hiçbir şey indirmez; siz (ey
peygamberlik iddia edenler!) büyük bir sapıklık içindesiniz.” dedik.
#402

10- Ve derler: “Eğer dinleyen, düşünen bir toplum olsaydık, Cehennem ehlinden olmazdık.”
11- Onlar (böylelikle) suçlarını itiraf ederler. Kahrolsun onlar!
12- Görmeden, Rablerinden korkanlar için ise, mağfiret ve büyük bir ecir vardır.
13- İster sözünüzü gizleyin, ister açıklayın: O, sinir sistemine sahip her canlıyı en iyi bilendir.
14- Evet, yaratan bilir. O, latiftir (madde değildir ki engellere takılsın,) Habirdir (sonsuz güç
ve ilim sahibidir, her şeyden haberi vardır ve yapar.)
15- Yalnız ve yalnız O’dur, yeri sizin için uysal bir hayvan gibi yapmış. Artık o yerin sırtlarında yürüyün, Allah’ın size verdiği rızıkları yiyin. Diriliş, toplanış ve dönüş O’nadır.
16- Gökteki(melekleri)nden güven mi aldınız: Yer sarsılırken sizi onun dibine batırmasınlar
diye!
17- Yoksa onlardan(*) güven mi aldınız ki, başınıza dolu gibi taş yağdırmasınlar. Yağdırdıkları zaman anlayacaksınız, benim uyarıcımın nasıl bir şey olduğunu.
(*) “Men” kelimesi, lâfzen tekil olmakla beraber, manası cemi’ ve istiğraktir.
18- Evet, onlardan evvelkiler de yalanladılar. İşte benim azabımın nasıl olduğuna bakın!
19- Yukarılarındaki kuşlara bakmadılar mı? Havada nasıl dizilmiş olarak uçuyorlar ve kanatlarını kapatıyorlar. Rahman olan Allah’tan başka hiç kimse onları havada tutamaz,(*) O, her
şeyi en iyi görendir (bilendir.)
(*) Kuşların yön tespitleri, uçuş teknikleri, İlahî bir mucizedir. Ayrıca yıldızların da kuşlar
gibi düzenli uçtuklarını unutmamak lazım.
20- Sizin için asker (ordu) olan bu kişi mi, Allah’a karşı size yardım eder? Hayır, kâfirler ancak açık bir aldanış içindedirler.
21- Yoksa size rızık veren başka birisi mi var? Eğer Allah verdiği rızkı keserse (onlar bu
putun rızık vermediğini anlarlar.) Fakat azgınlıktan ve haktan kaçışta direniyorlar.
22- Yüzükoyun yürüyen mi hedefine daha iyi varır; yoksa doğru bir yolda doğru yürüyen mi?
23- De ki: “Yalnız ve yalnız O’dur, sizi inşa eden, size işitme, gözler ve duyular (kalpler)
kılan. Fakat çok az şükrediyorsunuz.”
24- De ki: Yalnız ve yalnız O’dur, sizi yeryüzünde ekip çoğaltan. Siz onun yanında (huzuruna) toplanacaksınız.
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25- Diyorlar: “Eğer doğru iseniz, bu (ahiret) vaadi ne zaman gerçekleşecek?”
26- De ki: “İlim, ancak Allah’ın katındadır. Ben ancak açık bir uyarıcıyım.”
27- O vaad yakınlaştığında o kâfirlerin yüzü çirkinleşecektir. Onlara: “İşte gerçekleşmesini
istediğiniz şey budur!” denilecektir.
28- De ki: “Görmüyor musunuz? Eğer Allah, beni ve benimle beraber olanları helak etse veya
bize merhametiyle baksa, o zaman kâfirleri elim bir azaptan kim kurtaracak?”
29- De ki: “O, Rahmandır (rahmet ve kemali sonsuzdur.) O’na inandık, O’na tevekkül ettik.
Kimin açık bir sapıklık içinde olduğunu pek yakında bileceksiniz.
30- De ki: “Görmüyor musunuz? Eğer suyunuz batarsa, kim size akan tatlı suyu getirebilir?”

68- Kalem Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 52 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Nun; (*) kaleme ve yazdıklarına andolsun!
(*) Allah’ın ezeli ilmi veya mürekkep hokkası veya “kün fe-yekün” emr-i İlahîsi demektir.
2- Sen, Rabbinin sana verdiği nimetten dolayı cinlenmiş olamazsın.
3- Ve gerçekten senin için hiç kesilmeyecek bir mükâfat vardır.
4- Ve hiç şüphesiz büyük bir ahlak üzeresin.
5, 6- Sen de göreceksin, onlar da görecekler, kimde delilik olduğunu.
7- Şüphesiz Rabbin, kimin O’nun yolundan saptığını iyi bildiği gibi, kimin doğru yolu bulmuş
olduğunu da çok iyi bilir. (Kimin deli, kimin akıllı olduğunu da çok iyi bilir.)
8- Sakın o yalanlayanlara boyun eğme!
9- Onlar, senin yumuşamanı istediler ki onlar da sana karşı yumuşasınlar.
10- Fakat sen, hiçbir alçak yeminciye boyun eğme!
11- O ki devamlı ayıplar, gıybet eder, dedikodu taşır.
12- İyiliğe engel olur, haddi aşar, günahkârdır.
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13- Kaba ve koftur. Ayrıca asalaktır.
14- Mal ve evladı var diye, (eşrafa asalak olmuştur.)
15- (Ve bundan dolayı da) ayetlerimiz ona okunduğu zaman, “Eskilerin efsaneleridir” diyor.
16- Biz onu burnu üzere sürteceğiz.
17- Biz o bahçe ehlini belaya attığımız gibi, bunları da (açlıkla) belaya attık. Hani o bahçe
ehli, sabahleyin bahçelerinin meyvelerini toplayacaklarına yemin ettiler.
18- Ve hiç kimseye hiçbir hak ayırmayacaklarını söylüyorlardı.
19- Onlar uykuda iken Rabbinden bir azap o bağların üzerinde dolaştı.
20- Meyvesi alınmış, bozulmuş, kupkuru bir bağ gibi oldu.
21- Sabahleyin çağrıştılar;
22- Eğer meyve toplayacaksanız, sabah erkenden tarlanıza varın.
23- Çıktılar, gizlice fısıldaşıyorlardı:
24- Bugün fakir fukara asla bu bahçeye girmesin, diye.
25- (Fakirleri) engelleyecek bir güç ile bahçeye kastedip gittiler.
26- Bahçeyi gördükleri zaman: “Bir gerçekten yolumuzu şaşırdık…
27- Hayır, doğrusu biz (bahçeden) mahrum bırakıldık” dediler.
28- Ortancaları (onlardan iyi biri:) “Ben size, Rabbinizin yüceliğini ve münezzehiyetini anmalısınız” demedim mi?
29- Onlar: “Biz Rabbimizi tesbih ederiz! Gerçekten zalim imişiz” dediler.
30- Birbirlerine dönüp kendilerini kınadılar.
31- “Yazıklar olsun bize! Biz gerçekten zalimler imişiz.
32- Belki yakında Rabbimiz, bu bahçeden daha hayırlı bir bahçe bize verir. Biz (bu sefer)
gerçekten Rabbimize yöneliyoruz. O’ndan umuyoruz” dediler.
33- İşte (dünya) azabı böyledir. Ahiret azabı ise, daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı.
34- Kendi özlerini koruyanlar ise, Rableri katında nimet Cennetlerindedirler.
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35- Biz Müslümanları, suçlu kâfirler gibi mi tutarız?
36- Ne oluyor size? Nasıl yargılıyorsunuz?
37- Yoksa okuduğunuz bir kitabınız mı var?
38- Ki her istediğiniz şeyi, kendiniz için onda buluyorsunuz.
39- Yoksa Bizden, kıyamete kadar devam edecek bir söz mü aldınız? Ki istediğiniz gibi
hüküm veresiniz.
40- Sor onlara, hangileri bunu iddia ediyor?
41- Yoksa Allah’ın yanında onları koruyacak birileri mi var? Eğer doğru iseler, o ortak koştuklarını getirsinler.
42- İşlerin kızıştığı gün ve secdeye davet edildikleri zaman, artık secde edemeyeceklerdir.
43- Gözleri zelil olarak, yüzlerini bir alçaklık bürüyecektir. Hâlbuki onlar sapasağlam iken
secdeye (ibadete) çağrılmışlardı.
44- Artık Beni, bu mesajı inkâr eden ile bırak. (Ben onun hakkından gelirim.) Onlar farkına
varmadan, peyderpey onları (azaba) atacağız.
45- Onlara mühlet veriyorum. Fakat Benim tuzağım çok çetindir. (Onlar güven içinde iken
azaba uğrayacaklar.)
46- Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? (Ki
inanmıyorlar.)
47- Yoksa gayb âlemi onların yanında da oradan bilgi alıp yazıyorlar mı? (Ki senin gaybî
haberlerini kabul etmiyorlar.)
48- Artık Rabbinin hükmüne karşı sabret. Balığın arkadaşı (Yunus Peygamber) gibi olma!
Hani gam ve keder içinde yutkunurken Rabbine seslenmiş idi.
49- Eğer Rabbinin nimeti ona yetişmemiş olsaydı, yerilmiş bir halde sahile atılacaktı.
50- Fakat onun Rabbi, onu seçerek kurtardı, onu salihlerden yaptı.
51- O kâfirler ki, zikri (Kur’anı) işittikleri zaman nerede ise gözleriyle seni devirecek gibi
oluyorlar. Ve “gerçekten o bir delidir” diyorlar.
52- Hâlbuki o Kur’an, bütün âlemler için bir zikirdir (mesajdır, yasadır, bilgidir.)

#406

69- Hakka Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 52 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Hak olan kıyamet,
2- Nedir o kıyamet?
3- Hangi şey o hak olan kıyametin ne olduğunu sana bildirmiştir!
4- Semud ve Ad kavimleri, herkesin kapısını çalacak olan kıyameti yalanladılar.
5- Semud kavmi azgın bir bela ile helak edildiler.
6- Ad kavmi ise çok soğuk, fırtınalı azgın bir rüzgâr ile helak edildiler.
7- Allah, onların köklerini kazımak üzere, o rüzgârı yedi gece sekiz gün onların başında tuttu.
O milletin yıkılmış kof hurma ağaçları gibi yere serildiklerini görürdün.
8- Artık onlardan hiçbir bakiye görüyor musun?
9- Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne gelenler, yanlış bir iş ile ortaya çıktılar.
10- Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da şiddeti gittikçe artan bir yakalayış ile onları
yakaladı. (Kıyametin bir örneği gösterilmiş oldu.)
11- Biz gerçekten sular azınca, sizi akıp giden bir gemide taşıdık.
12- Ki onu, size bir hatıra (destan) yapalım. Ve bilgi alan kulaklar o destanı dinlesin.
13- Tek bir nefha ile sura üfürüldüğü zaman,
14- Toprak ve dağlar kaldırılıp her şey dümdüz olduğu zaman,
15- İşte gerçekleşecek kıyamet, o gün olacak.
16- Gök yarılır. O gün o zayıf ve sarkıktır.
17- Melekler her tarafında bulunur. O gün Rabbinin arşını sekiz melek üstlerinde taşırlar.(*)
(*) Melekler, Allah’ın bir çeşit askerleridir. Allah, büyüklüğünü onlarla göstermiş oluyor.
Dünyada Allah’ın arşını (icraatını) dört büyük melek yürütüyor: Cebrail, Mikail, Azrail, İsr#407

afil.
İnsanlık, bitki, hayvan ve cansızlar dünyaları da kıyamet günü Allah’ın onlardaki hâkimiyeti
net olarak görüneceği için, o gün Allah’ın arşını sekiz melek taşımış olacak. Dört mevcut
melek, artı bunların müekkel melekleri. Allah daha iyi bilir.
18- O gün Allah’ın huzuruna arz edileceksiniz. Gizli hiçbir şeyiniz kapalı kalmayacaktır. (Her
şey her yönüyle net olarak Allah’ın hâkimiyeti altında olduğu görülecektir.)
19- Artık kimin kitabı sağ eline verilirse; “işte kitabımı okuyun.
20- Ben hesabımla karşılaşacağımı sanıyordum.” diyecek.
21- Artık o memnun edici bir yaşam içindedir.
22- Yüksek bir Cennette.
23- O Cennetin meyveleri sarkmıştır.
24- (Böylelere) “Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden dolayı, afiyet ile yiyin, için.” denilir.
25- Amma kitabı sol eline verilen ise; “keşke kitabım bana verilmeseydi.
26- Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim.
27- Keşke ölüm işimi tam bitirseydi,
28- Malım hiç bana fayda vermedi.
29- Saltanatım yok olup gitti.” diyecek.
30- İşte ey muhafızlar! Onu tutun, kelepçeleyin.
31- Sonra onu Cehenneme salın.
32- Sonra uzunluğu yetmiş zira’ olan bir zincirden onu geçirin.
33- Çünkü o, büyük ve yüce olan Allah’a inanmıyordu.
34- Yoksul ve fakirleri yedirmeye de teşvik etmiyordu.
35- Artık bugün burada ona sıcak bir dost yoktur.
36- Onun için kan ve irinden başka bir yemek de yoktur.
37- O yemeği, ancak hatalılar yer.
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38, 39- Artık gördüğünüz ve görmediğiniz şeylere yemin ederim ki:
40- Bu Kur’an iyi ve üstün bir elçinin sözüdür.
41- O, asla şairin sözü olamaz. Ne kadar az inanıyorsunuz?
42- O, kâhinin sözü de olamaz. Ne kadar az düşünüp idrak ediyorsunuz!
43- O, bütün âlemlerin sahibinden indirilmedir.
44- Eğer o elçi, Bizim adımıza bazı sözler uydursaydı,
45- Biz güç ile ondan (intikam) alırdık.
46- Sonra onun can damarını keserdik.
47- Sizden hiç kimse, ona engel olamazdı.
48- Ve şüphesiz bu Kur’an, muttakiler için bir zikir ve mesajdır.
49- Ve gerçekten Biz, sizden hakkı yalanlayanların var olduğunu biliyoruz.
50- Ve bu Kur’an kâfirler için, (ulaşamadıklarından dolayı) bir hasrettir.
51- Ve gerçekten o, iman ve yakin ile sabit olan bir haktır (gerçektir.)
52- Artık sen, yüce Rabbinin isminin kusursuzluğunu an! (Bil ki O’nun yaptığı her şey, yerli
yerinde ve güzeldir.)

70- Mearic Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 44 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1, 2, 3- İsteyen biri, kâfirlerin başına gelecek bir azabı istedi. Öyle bir azap ki dereceler sahibi
olan Allah’a karşı, ona hiçbir engel olmayacaktır.
4- O Allah ki, melekler ve ruh, miktarı elli bin sene olan bir günde O’na yükselirler.
5- Artık sen güzelce sabret.
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6- Çünkü onlar, o azabı uzak görüyorlar. (Muhal görüyorlar.)
7- Biz ise, yakın görüyoruz. (Kesinlikle olacağını biliyoruz.)
8- Gök, erimiş maden gibi olduğu gün,
9- Dağlar atılmış renkli yün gibi oldukları zaman,
10- Hiçbir dost başka bir dostu sormazken,
11- Ki birbiriyle görüştürüldükleri halde, (birbirlerini soramıyorlar.) İşte o suçlu kâfir, o
günün azabından kurtulmak için; oğullarını
12- Hanımını, kardeşini,
13- Onu barındıran, koruyan soyunu
14- Ve yeryüzündeki herkesi feda etmek ister. Tek kendini kurtarmak ister.
15- Hayır, o ateşli azap alev saçıyor.
16- Derileri kavurup atıyor.
17- Hakka karşı sırt çevirip kaçanı, kendine çağırıyor (çekiyor.)
18- Mal toplayıp stok edenleri de… (kendine çekiyor.)
19- İnsan gerçekten sabırsız yaratılmış:
20- Bir kötülük ona dokunduğu zaman, yılıyor.
21- Bir iyilik ona dokunduğu zaman başkasına vermek istemiyor.
22- Namaz kılanlar hariç.
23- Onlar ki namazlarını devamlı kılarlar.
24, 25- Onlar ki mallarında ihtiyacını belli eden kişi ile yoksul için belli bir hak vardır.
26- Onlar ki ceza ve mükâfat gününü tasdik ederler.
27- Onlar ki Rablerinin azabından titrerler.
28- Çünkü Rablerinin azabından asla güven duyulmaz.
29- Onlar ki ırzlarını korurlar.
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30- Hanımlarına ve cariyelerine karşı hariç, onlar (bu konuda) kınanmazlar.
31- Artık kim bunun ötesini ararsa, işte onlar haddi aşanlardır.
32- Ve onlar ki emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
33- Ve onlar ki şahitliklerini yerine getirirler.
34- Ve onlar ki namazlarını tam korurlar.
35- İşte onlar Cennetlerde ikrama mazhar olanlardır.
36- Ne oluyor o kâfirlere, sana koşuyorlar?
37- Sağdan soldan ayrı ayrı gruplar halinde (etrafını sarıyorlar.)
38- Onlardan her biri nimet cennetine sokulmayı mı umuyor?
39- Hayır, asla! Biz onları, onların bildiği meniden yarattık. (Onların Cennet layık olmadıklarını biliyoruz.)
40, 41- İşte doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onlardan daha hayırlısını getirmeye (yaratmaya) gücümüz yeter. Ve bizi geçecek de değiller. (Bizden kurtulamazlar.)
42- Bırak onları dalsınlar, oynasınlar, kendilerine va’dedilen gün ile karşılaştıkları ana
kadar…
43, 44- Sanki hedeflere koşuyorlar gibi; kabirlerden, gözleri alçalarak yüzlerine zillet
bürünerek hızlıca çıktıkları güne kadar… İşte kendilerine va’dedilen gün, o gündür.

71- Nuh Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 28 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elem verici bir azap kendilerine gelmeden önce kavmini uyar, diye Nuh’u peygamber
olarak kavmine gönderdik.
2- “Ey kavmim! dedi. Ben sizin için açık bir uyarıcıyım.”
3- “Allah’a kulluk edin, O’nun yasalarını çiğnemekten sakının. Ve bana itaat edin!
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4- Allah, günahlarınızdan bir kısmını bağışlar, sizi belli bir süreye kadar erteler (yaşatır.)
şüphesiz Allah’ın tayin ettiği ecel geldiği zaman, artık ertelenmez. Keşke bilmiş olsanız!”
5- Dedi ki: “Ey Rabbim! Ben gece gündüz kavmimi (hakka) çağırdım.
6- Benim çağrımın kaçıştan başka onlara hiçbir katkısı olmadı.
7- Ve gerçekten ben, ne zaman onları bağışlaman için (hakka) çağırdımsa, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına geçirdiler, (küfürde) direttiler ve kibirlendiler de kibirlendiler.
8- Sonra ben onları, yüksek sesle (hakka) davet ettim.
9- Sonra ben gerçekten, hem açıkça hem gizlice onlara mesajı anlattım.
10- “Rabbinizden bağışlanma dileyin, O çok bağışlayıcıdır.
11- (Rabbinizden bağışlanma dileyin) ki gökten üzerinize bol su yağdırsın.
12- Size mallar ve evlatlar versin, size bahçeler ve nehirler yaratsın.
13- Ne oluyor size, Allah’ın büyüklüğünden korkmuyorsunuz?
14- Hâlbuki O, sizi aşama aşama yarattı.
15- Görmediniz mi? Allah, nasıl yedi göğü birbirine uygun olarak yaratmıştır.
16- Ve içlerinde ayı bir nur, güneşi de bir lamba yapmıştır.
17- Ve Allah sizi topraktan bitirdi.
18- Sonra sizi ona iade ediyor. Ve bir daha oradan çıkaracaktır.
19- Ve Allah, size yeri bir sergi yapmıştır.
20- Nihayet o yerin geniş ve değişik yolarında yürürsünüz.”
21- Ve Nuh devamla dedi ki: “Ey Rabbim! (Bu mesajlarıma karşı) bunlar bana isyan etti. Mal
ve evladının kendisine zarardan başka hiçbir katkısı olmayana uydular.
22- Çok büyük bir tuzak kurdular.
23- Ve: “Sakın ilahlarınızı terk etmeyin. Wed, Suva’, Yağus, Yauk’u(*) ve Nesr’i terk etmeyin!” dediler.
(*) Sevgi ilahı, karanlıklar ilahı, yardım ilahı, savunma ilahı ve kuvvet ilahı demek olup Ara#412

pların eski putlarının adlarıdır. Bu beş putun her dilde isimleri ayrı olmakla beraber mahiyet
itibariyle bütün kâfir toplumlarda mevcutturlar.
24- Ve gerçekten çoklarını sapıttılar. Artık o zalimler için, sapıklıktan başka bir şey nasip
etme!
25- İşte günahlarından dolayı suda boğduruldular, ateşe (Cehenneme) sokuldular. Allah’a
karşı kendilerine hiçbir yardımcı bulamadılar.
26- Ve Nuh dedi ki: “Ey Rabbim! Yeryüzü üstünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!
27- Gerçekten eğer sen onları bırakırsan, senin kullarını sapıtırlar. Ve günahkâr nankör kâfirlerden başka doğurmazlar.
28- Ey Rabbim! Beni, ana babamı ve evime (Gemime) mümin olarak gireni ve bütün inanmış
erkek ve kadınları bağışla! Ve zalimlere helaktan başka bir şey verme!

72- Cin Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 28 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- De ki: Bana bildirildi ki (gösterildi ki)(*) bir grup cin, (Kur’anı) dinlediler. “Biz harikulade
bir Kur’an işittik.” dediler.(**)
(*) Peygamber’in cinleri görüp dediklerini işitmesi ruhanî olduğu ve maddi gözden gizli bir
şekilde geçtiği için gizli bilgi demek olan vahiy ile ifade edilmiştir. Bakınız Ahkaf suresi 29.
ayet.
(**) Veya bana vahyedildi ki, bir grup cin (göğü) dinlemiş “Biz harikulade bir Kur’an işittik”
demiştir.
2- “O Kur’an, doğru kararlara iletir. Biz ona inandık ve Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız”
3- “Ve gerçekten Rabbimizin hâkimiyeti çok yücedir. O ne eş edinmiştir ne de evlat.”
4- “Ve gerçekten ahmağımız, Allah namına (haktan) çok uzak sözler söylüyordu.”
5- “Ve insanlar ile cinlerin, Allah namına yalan uydurmayacaklarını sanıyorduk.”
6- “Ve gerçekten insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. O cinlerin
kibir ve azgınlıklarını arttırdılar.”
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7- (Ve bana bildirildi ki:) O cinler de, siz insanların sandığı gibi, Allah’ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini sanmışlar.
8- Ve (bana bildirildi ki: Onlar şöyle demişler.) “Gerçekten biz göğü yokladık, baktık, şiddetli
nöbetçilerle ve ışık saçan yıldızlarla (ateş mermileri ile) doldurulmuştur.”
9- “Ve gerçekten biz (gökten bir şeyler) dinlemek için belli yerlerde otururduk. Şimdi artık
kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir ateş mermisini bulur.
10- “Biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere bir kötülük mü dilenmiş, yoksa Rableri olan Allah onlar hakkında doğru bir iş mi dilemiş?
11- “Ve doğrusu, bizden salihler de vardır, onun altında olanlar da vardır. Biz çok değişik yollara bölünmüşüz.”
12- “Ve yeryüzünde Allah’ı aciz bırakıp (ondan kurtulamayacağımızı) ve (yeryüzünden) kaçmakla O’nu aciz bırakamayacağımızı anladık.”(*)
(*) Yani ne yeryüzünde ne de dışında ondan kurtulamayacağımızı anladık.
13- “Ve gerçekten biz hidayet mesajını işittiğimiz zaman O’na inandık. Artık kim Rabbine
inanırsa, o ne haksızlığa uğrar ne de azgınlığa.”
14- “Ve gerçekten bizden Müslümanlar da var zalimler de. Artık kim Müslüman olmuş ise,
işte onlar en iyi yolu aramışlardır.”
15- “Zalimler ise, Cehenneme odun oldular.”
16- (Ve bana bildirildi ki:) “Eğer o zalimler doğru yolda gitmiş olsalardı, onlara bol bir su
verirdik. (Rızıklarını bollaştırırdık.)
17- Ki onları o nimet içinde imtihan edelim. Artık kim Allah’ın zikrinden yüz çevirirse, Allah
onu meşakkatli, ağır bir azaba geçirir.”
18- “Ve mescidler, Allah’ındır. Artık Allah ile beraber sakın kimseye yalvarmayın!”
19- Ve gerçekten Allah’ın kulu (Peygamber) O’na yalvarmaya başlayınca, neredeyse afet
çekirdekleri gibi üstüne çullanacaklardı.
20- De ki: “Ben ancak Rabbime yalvarırım. Ve O’na hiç kimseyi ortak koşmam.”
21- De ki: “Ben, size ne zarar vermeye ne de sizi doğru yola iletmeye sahip değilim.”
22- De ki: “(Allah bana bir zarar vermek istese,) hiç kimse beni ondan kurtaramaz ve ben,
O’nun dışında hiçbir dayanak da bulamam.
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23- Ben ancak Allah’tan gelen vahiyleri ulaştırmak ve O’nun mesajlarını iletmek işine
sahibim. Artık kim Allah’a ve elçisine karşı gelse, onun için, içinde ebedî kalacağı Cehennem
ateşi vardır.”
24- Nihayet kendilerine va’dedilen azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha zayıf
ve sayıca daha az olduğunu bileceklerdir.(*)
(*) Bedir Savaşının olacağına işarettir.
25- De ki: “Bilmiyorum, size vaadedilen azap yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre
mi tayin edecektir?
26- Rabbim, gayb âlemini bilendir. Gizli bilgilerini hiç kimseye göstermez.
27- Meğer o kişi, O’nun razı olduğu bir elçi ise. Çünkü Allah, o elçinin önüne ve arkasına,
onu (şeytanlardan) koruyacak gözetleyiciler koyar.
28- Ki (Allah) o elçilerin, Rableri olan Allah’tan gelen mesajları ulaştırdıklarını görsün.
Şüphesiz Allah, onların yanında olan her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır. Ve her şeyi tek tek
saymıştır.

73- Müzemmil Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 20 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Ey örtülere bürünen! (Veya ey peygamberliği yüklenen!)
2- Çok azı hariç, geceleyin kalk (namaz kıl:)
3- Gecenin yarısı veya daha azında (üçte birinde,)
4- Veya daha çoğunda (üçte ikisinde kalk namaz kıl) ve Kur’anı tane tane oku!
5- Çünkü Biz, sana ağır bir söz ilka edeceğiz.
6- Çünkü gece saatlerinde olan işler, (kalbe) daha iyi oturur ve gece sözleri daha düzgün ve
sağlam olur.
7- Doğrusu gündüzleyin senin için uzun bir dolaşım zamanı vardır.
8- Artık (geceleyin) Rabbinin ismini an ve (O’ndan başka) her şeyden ilişkini kes.
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9- O, doğunun ve batının (hayatın ve ölümün) sahibidir. O’ndan başka ilah yoktur. Artık yalnızca O’nu koruyucu ve sahip edin.
10- Ve o kâfirlerin dediklerine karşı sabret. Güzel bir şekilde onlardan ayrıl.
11- Nimet içinde boğulan o yalanlayıcıları Bana bırak. Onlara az bir mühlet tanı.
12- Çünkü yanımızda ağır kelepçeler ve Cehennem ateşi vardır.
13- Boğazlardan geçmeyen bir yemek ve elem verici bir azap vardır.
14- O günde ki yer ve dağlar şiddetle sarsılır. Dağlar akan kum haline girer.
15- Gerçekten Biz, sizin için şahit olan bir peygamberi size gönderdik. Nasıl ki Firavuna
peygamber gönderdiysek..
16- Firavun, o peygambere karşı isyan etti. Biz de sert ve şiddetli bir yakarışla onu
yakalayıverdik.
17- İşte çocukları ihtiyarlatan bir günü (kıyamet gününü) inkar ettiğiniz taktirde, kendinizi
(ölüm ve yokluktan) nasıl koruyacaksınız?!
18- Öyle bir gün ki (dünyanızın damı olan) gök, onun şiddetinden parçalanacaktır. O günün
olacağına dair verilen söz (mutlaka) yerine getirilecektir.
19- İşte bu, bir mesaj ve uyarıdır. Artık isteyen Rabbine doğru kendine bir yol bulur.
20- Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden az bir zamanda ve gecenin yarısında ve
üçte birinde, seninle beraber olan bir grup ile beraber kalkıp namaz kıldığını biliyor. Gece ve
gündüzü takdir edip planlayan Allah’tır. Allah, sizin bu vakitlerde kalkmaya güç getiremeyeceğinizi biliyor. O, sizin tevbenizi kabul etti. Artık Kur’andan okuyabildiğiniz kadar okuyun.
Allah, sizden hastaların olacağını ve çıkıp yeryüzünde Allah’ın fazlını (rızkını) arayan
başkalarının bulunacağını ve diğer başkalarının çıkıp Allah yolunda cihad edeceğini biliyor.
Artık size müyesser olduğu kadar Kur’an okuyun. Namaz kılın, zekât verin. Allah için, güzel
bir şekilde borç verin. Siz önceden kendi lehinize ne yapmışsanız, onu Allah katında daha
yararlı ve mükâfatça daha büyük olarak bulacaksınız. (Son olarak) Allah’tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz O, çok bağışlayan ve çok acıyandır.
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74- Müddessir Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 56 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Ey elbiselerine bürünen! (Veya ey peygamberlik ile süslenen!)
2- Kalk ve uyar!
3- Rabbinin büyüklüğünü an!
4- Elbiselerini temizle (veya nefsini arındır.)
5- Pislikten (Allah’a eş koşmaktan) kaçın.
6- Daha çok gelsin diyerek, (kimseye) bir şey verip minnet etme.(*)
(*) Veya işi çok görüp zaafa düşme!
7- Rabbinin hükümlerine karşı sabret.
8- O borazana üfürüldüğü zaman,
9- İşte o gün, çok zor ve çetin bir gündür.
10- Kâfirler için hiç de kolay değildir.
11- Beni, yarattığım o kimseyle yalnız bırak. (Ben onun hakkından gelirim.)
12- Ben ona bol mal verdim.
13- Ve çalışma yaşına yetişmiş erkek çocuklar verdim.
14- Ve ona bol imkânlar sergiledim.
15- Hâlâ bu imkânları artırmama göz dikiyor.
16- Hayır, çünkü o, ayetlerimize karşı inatçı kesildi.
17- İşte onu sarıp bir yokuşa zorlayacağım.
18- Zira o, düşündü, ölçtü, biçti.
19- Kahrolası, nasıl da ölçtü!
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20- Evet, kahrolsun! O, nasıl da ölçtü biçti.
21- Sonra bakındı.
22- Sonra surat astı, kaşlarını çattı.
23- Sonra arkasını döndü ve böbürlendi.
24- “Bu, elden ele öğrenilen bir büyüden başka bir şey değildir.”
25- “Bu, ancak bir insan sözüdür.” dedi.
26- Ben onu Cehenneme dayatacağım.
27- Ne bilirsin Cehennem nedir?
28- O, hiçbir şeyi geri bırakmaz ve (hiçbir azaptan) vazgeçmez.
29- Durmadan derileri kavurur.
30- Üzerinde on dokuz (melek) vardır.
31- Biz o ateşe sahip olanları melekler yaptık. Ve onların sayılarını da o kâfirler için imtihan
aracı yaptık. Ki kitap verilenler, (bu Kur’ana) kanaat getirsinler, Müminler imanlarını arttırsınlar ve kitap verilenler ile Müminler asla şüpheye düşmesinler. Ve kalplerinde hastalık
olan(münafık)lar ve kâfirler, “Allah, bununla ne anlatmak istedi?” desinler. İşte Allah, böylece
istediğini saptırır, istediğini de doğru iletir. Ve senin Rabbinin askerlerinin (sayısını,) ancak O
bilir. Bu (on dokuzlu) Cehennem, insanlar için ancak bir belge ve uyarıdır.
32- Hayır! Aya,
33- Döndüğü an geceye,
34- Sarardığı zaman sabaha andolsun ki;
35- O (on dokuzlu) Cehennem, (İlahî) büyük mucizelerden biridir.
36- İnsanlar için,
37- Sizden ilerlemek veya geri kalmak isteyenler için… Bir uyarıcıdır.
38- Herkes kazandığından dolayı rehin kalacaktır.
39- Sağ ehli olanlar hariç.
40, 41- O Cennetlerde azgın suçluları soracaklar:
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42- Sizi Cehenneme sokan nedir? diye..
43- Onlar: Biz namaz kılanlardan olmadık.
44- Miskinlere yemek yedirmedik.
45- Ve dalanlarla beraber (boş şeylere) daldık.
46- Ve mükâfat ve ceza gününü yalanlıyorduk.
47- Nihayet ölüm ile bize yakin geldi.
48- Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez.
49- Ne oluyor onlara, mesajdan yüz çeviriyorlar?
50, 51- Sanki onlar, aslandan kaçan yaban eşekler gibidirler.
52- Hayır, onlardan her biri kendisine, açılmış (hazır) sahifeler (vahiy mesajlarının) verilmesini istiyor. (Sana tabi olmamak için…)
53- Hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. (Onun için senin getirdiğin mesajları kabul etmiyorlar.)
54- (Evet, onların dediği gibi değil.) Belki (senin gösterdiğin) Kur’an, bir mesajdır.
55- İsteyen, onu anar (idrak eder.)
56- Fakat Allah dilemedikçe (onlar hak etmedikçe,) onu idrak edemezler. O Allah, takva ve
bağışlanma ehlidir. (Korunmak ve sakınmak isteyenleri bağışlar.)
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75- Kıyamet Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 40 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Kıyamet gününe yemin ederim ki,
2- Ve kendini kınayan (vicdanen doğruları idrak eden) nefse yemin ederim ki, (siz dirileceksiniz.)
3- İnsan, Bizim onun kemiklerini toplamayacağımızı mı sanıyor?
4- Evet, Bizim onun parmak uçlarını dahi yapmaya gücümüz yeter.(*)
(*) Hiçbir insanın parmak izi, öbürünün aynı değildir.
5- Fakat insan, önünü boş bulup boyuna günah işlemek istiyor.(*)
(*) Nesefi.
6- Kıyamet günü ne zamandır? diye soruyor.
7- İşte gözde şimşek çakınca,
8- Ay kararınca,
9- Güneş ve ay birleştirilince,
10- İnsan o gün, “kaçacak yer nerede?” der.
11- Hayır, hiçbir sığınak ve kaçamak olmayacaktır.
12- O gün, her şey Rabbinin huzurunda karar kılacaktır.
13- O gün, insan ne yapmışsa ve neyi ihmal etmişse her şey ona haber verilecektir.
14- Evet, insan nefsinin ne mal olduğunu görüyor.
15- Her ne kadar mazeretleri ortaya atsa da… (Kıyametin en kuvvetli delili, Allah’ın gönderdiği vahiylerdir.)
16- O vahyi çarçabuk elde etmek için dilini onunla depretme!
17- Çünkü onu derlemek de okutmak da Bize aittir.
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18- Biz onu sana okuduğumuz zaman, sen yalnız onun okunuşuna tabi ol.
19- Sonra onu açıklamak Bize ait olacaktır.(*)
(*) 19 sistemi, Kur’anın anlaşılmasına önemli bir sebep olmuştur. Kur’anın anlaşılmasının
bir engeli de, insanların kendilerini tamamıyla dünyaya vermesidir.
20- Hayır, siz acil olan dünyayı seviyorsunuz.
21- Ve sonra olan ahireti terk ediyorsunuz.
22- O gün, bir kısım yüzler parlaktırlar.
23- Rablerine bakıyorlar.
24- Ve bir kısım yüzler de burukturlar.
25- Bellerini kıracak bir belanın başlarına gelmesini bekliyorlar.
26- Hayır, ruh köprücük kemiklerine dayanınca,
27- Ve “yukarı çeken kimdir?” denilince,
28- Ve bunun (temelli) bir ayrılış olduğunu anlayınca,
29- Ve ayaklar, birbirine dolanınca (iş kızışınca,)
30- İşte o gün sevkiyat, Rabbinin huzuruna olacaktır.
31- Çünkü o, hakkı doğrulamadı, namaz da kılmadı.
32- Fakat yalanladı ve arkasını döndü.
33- Sonra böbürlenerek ailesine gitti.
34, 35- Helak olasın, helak! Yine helak olasın, helak!
36- İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?
37- O, akan bir meniden bir damla değil mi idi?
38- Sonra döllenen bir zigot oldu: Yani, Allah şekil verdi ve düzeltti.
39- Ondan iki eşi, bir erkek bir dişi yarattı.
40- İşte acaba bunu yapan, ölüleri diriltmeye kadir değil midir? (Evet, kadirdir.)
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76- İnsan Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 31 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Kesinlikle insanın üzerinden uzun bir zaman geçti ki anılacak bir şey değildi.
2- Gerçekten Biz, insanı karışık bir meniden (hücreden) yarattık. Onu geliştiriyorduk. (Yani)
onu işiten ve gören bir hale getirdik.
3- Gerçekten Biz ona yol gösterdik. Artık ya şükreder veya nankör olur.
4- Gerçekten kâfirler için zincirler, tasmalar ve şiddetli bir ateş hazırlamışız.
5- İyiler ise, karışımı kâfur olan bir kadehten içerler:
6- Bir çeşme ki Allah’ın kulları ondan içerler ve istedikleri her yerde onu akıtırlar.
7- İbadetlerini tam yerine getirirler ve kötülüğü yaygın olan bir günden de korkarlar.
8- Kendileri muhtaç oldukları halde, isteyerek yoksula, yetime ve esire yemek yedirirler.
9- “Biz ancak sizi Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz.
10- Biz gerçekten buruk, çatık bir günün azabından dolayı, Rabbimizden korkarız.” (derler.)
11- Allah, o günün şerrinden onları korur. Onlara bir parlaklık ve sevinç verir.
12- Ve sabrettiklerinden dolayı, onları Cennet ve ipekli giysiler ile mükâfatlandırır.
13- Orada koltuklara yaslanırlar. Ne çok sıcak görürler ne de çok soğuk.
14- O Cennetin gölgeleri, onları kuşatmıştır. Meyveleri aşağı sarkıtılmıştır.
15- Onlara gümüş kaplarda ve billur testilerde hizmet sunulur.
16- Öyle billurlar ki gümüştendirler. (Gümüş beyazlığında, cam parlaklığındadırlar.) Onları
yapanlar, onlara güzel bir ölçü vermişlerdir.
17- Ve o Cennette, karışımı zencefil olan bir kadehten içirilirler.
18- Bir çeşme ki adına Selsebil denilir.
19- Etraflarında öyle ebedî çocuklar dolaşır ki onları gördüğün zaman, saçılmış inci sanırsın.
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20- Orada nereye baksan, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.
21- Üzerlerinde yeşil ipekten kalın ve ince elbiseler vardır. Gümüşten bilezikler ile bezenirler.
Ve Rableri olan Allah, onlara temiz br içecek içirir.
22- (Onlara:) “İşte bunlar, mükâfatınızdır. Ve çalışmanıza iyi bir karşılık verilmiştir.” (denilir.)
23- Biz gerçekten Kur’anı, sana peyderpey indiriyoruz.
24- Artık Rabbinin verdiği hükme karşı sabret. Ve onlardan günahkâr ve nankör olanlara
boyun eğme.
25- Sabah-akşam Rabbinin ismini an.
26- Geceden de bir miktar namaz kıl (secde et) ve gecenin uzun saatlerinde O’nun yüceliğini
an (O’nu tesbih et.)
27- Gerçekten bu kâfirler, acil olan dünyayı istiyorlar. Ve önlerinde olan ağır bir günü ihmal
ediyorlar.
28- Biz onları yarattık ve onlara kuvvet verdik. İstediğimiz zaman, onların yerine benzerlerini
getiririz.
29- Gerçekten bu, bir öğüttür. İsteyen, Rabbine giden bir yol edinir.
30- Fakat Allah dilemedikçe (hak etmediğiniz müddetçe) isteyemezsiniz. Şüphesiz Allah, her
şeyi bilen ve her şeyi yerli yerinde yapandır.
31- Dilediğini rahmetine koyar. Zalimler için ise, elem verici bir azap hazırlamıştır.

#423

77- Mürselât Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 50 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Peşpeşe gönderilen (meleklere,)
2- Rüzgârları idare eden (meleklere,)
3- (Bitki ve hayvanları) yayan (meleklere,)
4- İşleri birbirinden ayıran (meleklere,)
5, 6- Kötülüğü önlemek yahut uyarmak için vahiy getiren meleklere andolsun ki;
7- Size vaadedilen (hakikat) gerçekleşecektir:
8- Yıldızlar karardığı zaman,
9- Gök açıldığı (cazibe kuvveti kalktığı) zaman,
10- Dağlar kaldırıldığı zaman,
11, 12- Ertelenen bir gün için peygamberlere vakit verildiği zaman,
13- Zıtların (haklı ile haksızın) birbirinden ayrılacağı o gün için…
14- (Zıtların) birbirinden ayrıldığı o gün, çok büyük bir gündür!
15- O gün, yalanlayıcıların vay haline!
16- Biz, sizden önceki çağları helak etmedik mi?
17- Onlardan sonra gelenleri de onlara uydururuz.
18- İşte Biz, suçluları böylece cezalandırırız.
19- O gün yalanlayıcıların vay haline!
20- Biz, sizi hakir bir sudan yaratmadık mı?
21, 22- Belli bir süreye kadar, onu sağlam bir yere yerleştirdik.
23- Sonra onu biçimlendirdik. Ne güzel biçim vereniz Biz!...
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24- O (kıyamet) günü, yalanlayıcıların vay haline!
25, 26- Biz yeri, dirileri ve ölüleri toplayacak bir toplayıcı yaptık (değil mi?)
27- Demirlemiş gemiler gibi onda yüksek dağlar yarattık (değil mi?) Size tatlı bir su içirdik
(değil mi?)
28- O gün, yalanlayanların vay haline!
29- (Onlara:) “Yalanladığınız şeyin önüne çıkın!” denilir.
30- Üç şubeye ayrılmış (dumanlı) bir gölgeye çıkın.
31- Gölge vermez, aleve karşı bir fayda etmez.
32- O öyle bir ateştir ki saraylar büyüklüğünde şerareler saçar.
33- O şerarelerden her biri sarı develere benzer.
34- O gün, yalanlayıcıların vay haline!
35- O öyle bir gündür ki, konuşamazlar.
36- Özür beyan etmeleri için de onlara izin verilmez.
37- O gün, yalanlayıcıların vay haline! (Onlara:)
38- “İşte ayrım günü, bu gündür. Sizi ve evvelkileri (buraya) topladık.
39- Bir çareniz varsa, yapın; (kurtulun, denilir.)
40- O gün, yalanlayıcıların vay haline!
41- Özlerini koruyanlar ise, gölgeler içinde ve çeşme başlarındadırlar.
42- İstedikleri meyve ve yemişleri yerler.
43- (Onlara:) “Yaptıklarınızdan dolayı, afiyetle yiyin için!” (denilir.)
44- Biz gerçekten, iyilik yapanları böylece mükâfatlandırırız.
45- O gün, yalanlayıcılara yazıklar olsun!
46- (Onlara:) “Az bir şey yiyin ve yaşayın… Siz gerçekten suçlusunuz.” (denilir.)
47- O gün, yalanlayıcılara yazıklar olsun!
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48- Onlara; “Rükûa gidin, (itaat edin!)” denildiği zaman, rükûa gitmezler (itaat etmezler.)
49- O gün, yalanlayıcılara yazıklar olsun!
50- Artık bu Kur’andan sonra, hangi söze inanacaklar?

78- Nebe’ Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 40 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Bu akıllılar neyi soruşturuyorlar?
2- Büyük ve dehşetli bir haberi soruyorlar.
3- Öyle bir hadise ki onlar, onda hep ihtilaftalar.
4- Hayır! Onlar yakında bilecekler.
5- Sonra yine bilecekler.(*)
(*) Önce ölümle sonra ahirette…
6- Bunlar düşünmüyorlar mı? Biz, yeri (insan ve hayvanlara) bir beşik kıldık!
7- Dağları (toprak, hava ve suya mahzen) direkleri yaptık.
8- Ve sizi çiftler olarak yaratık.
9- Uykunuzu size istirahat yaptık.
10- Geceyi size örtü(*) kıldık.
(*) Karanlığın, kara toprak kadar faydaları vardır. En önemlisi karanlık olmasaydı, aydınlığın varlığı ve kıymeti bilinmezdi. Ayrıca karanlık kendisi de bir varlık derecesidir; mekândır,
mahlûktur.
11- Gündüzü geçim meydanı yaptık.
12- Üstünüzde yedi kat sağlam gök bina ettik (kâinatı sizin için büyük bir saray yaptık.)
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13- Güneşi (o saraya) parlak bir lamba yaptık.
14, 15- Süngerimsi bulutlardan sağanak bir su yağdırdık ki, onunla hububat ve bitkileri çıkaralım.
16- Ve sarmaş bahçeler yapalım.
17- (Madem hiçbir şey faydasız değil, imtihan dünyasının kurulması için gece-gündüz, küfüriman, ruh-madde, şeklinde zıtlar kâinatta birbirine girmiş.) Elbette biliniz ki bu zıtların birbirinden ayrılacağı gün tayin edilmiştir.
18- (O gün) sura üfürüldüğünde siz dalga dalga gelirsiniz.
19- Gök açılır, kapı kapı olur.
20- Dağlar yürütülür, yeryüzü serap (çöl) olur.
21- Cehennem orada bekliyor.
22- O, şer unsurlarının içine akacağı yerdir (azgınların dönüş durağıdır.)
23- Onlar orada uzun seneler beklerler.
24- Orada ne bir serinlik ne de içecek tatmazlar.
25- Ancak çok sıcak su ve zemherir soğuğu bulurlar.
26- Bu, onlara uygun bir cezadır.
27- Çünkü onlar, hesap gününün geleceğini umut etmiyorlardı.
28- Bütün ayet ve mucizelerimizi yalanladılar.
29- Hâlbuki Biz her şeyi yazılı olarak saymışız.
30- “Madem böyle yaptınız, artık azabınızı tadın! Biz size azaptan başka bir şey
artırmayız” (diyeceğiz.)
31- (Kâinattaki zıtların ikinci kutbunu temsil eden) iyiler için ise, kazanç ve kurtuluş vardır.
32- Nice bahçeler ve üzüm bağları.
33- Genç yaşıt, tomurcuk kızlar.
34- Dolu kadehler vardır.
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35- Onlar orada boş şeyler ve yalan işitmezler.
36- Bunlar, seni terbiye eden Rabbinden mükâfat ve yerinde bir ikram olarak (onlara verilir.)
37- O Rabb ki, göklerin, yerin ve aradakilerin sahibidir. (Bütün olgunluk sıfatları O’nundur:)
Rahmandır. O, izin vermeden hiçbir kimsenin hiçbir söz hakkı olamaz.
38- Ruhanilerin ve meleklerin saf tuttukları gün, O’nun izin verdiğinden başka hiçbiri
konuşamaz. O da doğru söylemek şartıyla…
39- İşte bugün, hak bir gündür. Artık isteyen, Rabbine dönmek için kendine bir yol bulur.
40- (Mazeret kabul değildir.) Çünkü Biz, sizi yakın bir azap ile uyardık. Öyle bir gün ki insan
yaptıklarını o gün görür, kâfir kişi de “keşke ben toprak olaydım,” der.

79- Nâziât Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 46 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Dalarak (ruhları) çekip alanlara,(*)
(*) Kâfirlerin ruhlarını.
2- Kolayca (ruhları) çekenlere,(*)
(*) Müminlerin ruhlarını.
3- Yüzerek (hızlıca) iş yapanlara,
4- Yarışıp geçenlere,
5- Böylelikle işi idare edenlere andolsun ki (siz dirileceksiniz.)
6- (Birinci emirle) yer, şiddetle sarsıldığı gün…
7- Peşinde ikinci bir emrin geldiği zaman…
8- İşte o gün, gönüller sıkıntı ve korku içindedirler.
9- O gün sahiplerinin gözleri korkudan kayar.
10- “Biz çokura mı düşeceğiz?
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11- Çürümüş kemikler olduğumuzdan sonra da mı?” diyorlar.
12- “Eğer böyle bir şey olursa, (bizim için) bu, çok zarar verici bir dönüş olur” dediler.
13- Hâlbuki onların dönüşü, tek bir ses (emir) ile olacak.
14- Hemen yer üstüne çıkarlar.
15- Musa’nın haberi sana ulaştı mı?
16- Hani onun Rabbi, mukaddes Tuva vadisinde ona (şöyle seslendi:)
17- “Firavuna git. Çünkü o, azmıştır.
18- Ona: “Temizlenmek ister misin?
19- Seni Rabbinin yoluna götüreyim de O’na saygı duyasın, de.”
20- Ona o büyük mucizeyi gösterdi.
21- O ise yalanladı ve karşı geldi.
22- Sonra sırt çevirip koşturmaya başladı.
23- Milleti topladı, onlara seslendi:
24- “En üstün sahibiniz ve ilahınız benim” dedi.
25- Allah da onu, ahiret ve dünyanın ağır azabıyla yakalayıverdi.
26- İşte bunda, (azaptan) çekinenler için önemli bir ibret vardır.
27- Acaba sizin yaratılmanız mı zor yoksa göğün (kâinatın yaratılması mı?) Allah onu bir
saray olarak bina etmiştir.
28- Damını yükseltmiştir. Ona güzel bir düzen vermiştir.
29- Gecesini karartmış, gündüzünü ortaya çıkarmıştır.
30- Yeri de gökten sonra, (yaşamak için) yuvarlakça sermiştir.
31- Ondan suyunu ve meralarını çıkarmıştır.
32- Dağları da demirlenmiş gemiler gibi içine yerleştirmiştir.
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33- Ki siz ve hayvanlarınız yaşayabilesiniz.
34- İşte her şeyi bastıran o musibet geldiği zaman,
35- İnsanın çalışıp yaptıklarını hatırladığı gün,
36- Cehennemin, gören için ortaya çıkartılacağı zaman,
37- Artık kim azmış ise;
38- Ve dünya hayatını (ahirete) tercih etmiş ise;
39- İşte Cehennem, onun sığınağıdır.
40- Amma Rabbi olan Allah’ın makamından korkan ve nefsini hevadan menetmiş ise;
41- İşte onun sığınağı, Cennettir.
42- Sana, kıyamet hadisesinin ne zaman olacağını (yaşam gemisinin nerede duraklayacağını)
soruyorlar.
43- Sen nereden onun vaktini bileceksin?
44- Onun nihai bilgisi, Rabbine aittir.
45- Sen, ancak (azaptan) çekinenler için bir uyarıcısın.
46- O kıyameti görecekleri gün, bir günün ya akşamı veya sabahı kadar kalmış olduklarını
sanacaklar.

80- Abese Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 42 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1, 2- Ona o kör geldi diye, surat astı ve yüz çevirdi.
3- Nereden bileceksin? Belki o kör arınacaktı.
4- Yahut mesajı idrak edecek de mesaj ona fayda verecekti.
5- İhtiyaç hissetmeyene ise;
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6- Ona yönelip önem veriyordun.
7- Onun arınmaması sana ait değildir. (Sana düşmez.)
8- Amma koşup gelen,
9- (Allah’tan) ürperen ise;
10- Sen, ona karşı oyalanıyordun.
11- Hayır, o ayetler bir mesajdırlar.
12- İsteyen onları idrak eder.
13- Onlar, değerli sayfalardadır.
14- Yüksek ve temiz sayfalarda.
15- Bazı kâtiplerin ellerindedirler.
16- O kâtipler, değerli, iyi (insanlar veya) meleklerdir.
17- Kahrolası insan! Onu küfre götüren nedir?
18- Allah onu neden yarattı?
19- Bir damla meniden. Onu yarattı, ona ölçü ve biçim verdi.
20- Sonra yolu ona kolaylaştırdı. (Rahatça doğar ve yaşar.)
21- Sonra öldürdü ve gömdü.(*)
(*) Gömme geleneği, ilahî bir yasadır. İnsanın saygınlığına yaraşır bir iştir.
22- Sonra istediği zaman, onu diriltir.
23- Hayır! O kâfir, Allah’ın ona emrettiklerini yapmamıştır.
24- İşte insan, yediği yemeğe baksın!
25- Biz nasıl gökten bolca su indiririz.
26- Sonra yeri onunla açarız.
27- Onda hububat bitiririz.
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28- Üzüm ve yeşillikler.
29- Zeytin ve hurma
30- Ve gür bahçeler
31- Ve yemişler ve çimler bitiririz.
32- Sizin ve hayvanlarınızın yaşamı için.
33- Gürültüsüyle kulakları sağır eden o kıyamet geldiği zaman,
34- İşteo gün kişi kardeşinden
35- Ana ve babasından,
36- Hanımından ve çocuklarından kaçar.
37- O gün herkesin, ancak kendi nefsiyle ilgileneceği bir durumu vardır. (Kimse kimseye
bakamaz.)
38- O gün, bazı yüzler parlar.
39- Gülümser, sevinir.
40- Bazı yüzleri de toz kaplamıştır.
41- Üstlerine katran bürünmüştür.
42- İşte onlar, keferet-ül feceredirler (azgın suçlu kâfirlerdir.)

81- Tekvir Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 29 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Güneş(in ışınları) dürüldüğü zaman,
2- Yıldızlar döküldüğü zaman,
3- Dağlar yürütüldüğü zaman,
4- Gebe develer, (işin şiddetinden dolayı) sahipsiz bırakıldığı zaman,
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5- Vahşi hayvanlar toplatıldıkları zaman,
6- Denizler ateşle kaynatıldığı zaman,
7- Ruhlar (bedenlerle) birleştiği zaman,
8- Diri diri gömülen kız,
9- “Hangi günah ile öldürüldü?” diye sorulduğu zaman,
10- Amel defterleri neşredildiği zaman,
11- Gök perdesi kalktığı zaman, (her şey net olarak ortaya çıktığı zaman,)
12- Cehennem alevlendiği zaman,
13- Cennet yakınlaştırıldığı zaman,
14- Kişi ne hazırladığını çok iyi bilir.
15- İşte geri dönen yıldızlara,
16- Akıp gizlenen yıldızlara,
17- Karardığı zaman geceye,
18- Açıldığı zaman sabaha yemin ederim ki;
19- Bu Kur’an, kerim bir elçinin (getirdiği) sözdür.
20- O güçlüdür (emaneti iyi muhafaza eder.) Arşın sahibi olan Allah’ın yanında itibarı yüksektir.
21- O âlemde itaat edilir ve güvenilir biridir.
22- Ve arkadaşınız Muhammed, asla deli değildir.
23- Andolsun! O, O’nu açık ufukta (maddi âlemin gayba açılan ufkunda) gördü.
24- O, gaybi (vahiyler) konusunda cimri değildir.
25- Ve bu Kur’an, o kovulmuş şeytanın sözü olamaz.
26- Artık nereye kaçıyorsunuz?
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27- O, insanlar için ancak bir mesajdır, zikirdir.
28- Sizden doğru yolda gitmek isteyen için bir mesajdır.
29- Ve bütün âlemlerin sahibi olan Allah dilmedikçe, siz dileyemezsiniz.

82- İnfitar Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 19 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Göğün düzeni bozulunca,
2- Yıldızlar dağılınca
3- Denizler fışkırtılınca,
4- Kabirdekiler ortaya çıkarılınca,
5- Kişi ne yaptığını, neyi ihmal ettiğini çok iyi bilecektir.
6- Ey insan! İkramı bol olan Rabbin hakkında seni aldatan nedir?
7- O Rabbin ki seni yaratmış, sana düzen ve denge vermiştir.
8- İstediği en güzel bir şekilde seni terkip etmiştir.
9- Hayır, siz ceza ve mükâfatı inkâr ediyorsunuz.
10- Hâlbuki üstünüzde koruyucu,
11- İyi, değerli yazıcı melekler vardır.
12- Onlar ne yaptığınızı bilirler.
13- Gerçekten hayırlılar ve iyiler, nimet içinde (olacaklar.)
14- Facir(günahkâr ve kâfir)ler de Cehennem içinde olacaklar.
15- O ceza ve mükâfat günü, onda kavrulacaklar.
16- Onlar, o Cehennemden kaybolacak değiller.
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17- Nerden bileceksin, din günü nedir? (Yani çok önemlidir.)
18- Yine ne bileceksin, din (ceza ve mükâfat) günü nedir?
19- Hiçbir kimsenin hiçbir kimseye fayda verme gücüne sahip olamadığı bir gündür. O gün,
bütün emir ve irade, yalnızca Allah’ındır.

83- Mutaffifîn Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 36 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Alırken ve verirken hile yapanların vah haline!
2- Onlar ki insanlardan bir şey alıp ölçtükleri zaman, tam ölçerler.
3- İnsanlar için bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman, zarar ettirirler.
4, 5- Bunlar, büyük bir gün için diriltilip toplanacaklarını sanmıyorlar mı?
6- Öyle bir gün ki bütün insanlar, âlemlerin Rabbi olan Allah’ın huzurunda hazır olup dikilecekler.
7- Gerçekten (o gün,) o günahkârların amel defteri, zindanlıkların kitabı içindedir.
8- Nereden bileceksin, o zindanlıkların kitabı nedir?
9- (Bütün suçlar, içinde) yazılı olan bir kitaptır.
10- İşte o (kitabın göründüğü) gün, o yalanlayanların vah haline!..
11- Onlar ki din (ceza ve mükâfat) gününü yalanlıyorlar.
12- Hâlbuki azgın günahkârlardan başka, kimse onu yalanlamıyor.
13- Öyle azgın günahkâr ki ayetlerimiz ona okunduğu zaman, “eskilerin efsaneleridir” diyor.
14- Hayır, öyle değildir. Fakat kazandıkları günahları, kalplerinin üstünde pas bağlamıştır. (O
ayetlerdeki mucizeliği ve güzelliği göremiyorlar.)
15- Gerçekten(*) onlar, (o pastan dolayı) o gün, Rablerinden perdelenecekler. (O’nu göremeyeceklerdir.)
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(*) Celaleyn
16- Sonra onlar, Cehennemde kavrulacaklardır.
17- Sonra “İşte yalanladığınız azap budur!” denilecektir.
18- Gerçekten iyilerin amel defteri de yüksek bir kitaptadır.
19- Ne bilirsin, o kitap nedir?
20- (Bütün iyilerin amellerinin içinde) yazılı olduğu bir kitaptır.
21- Allah’a yakın (ruhlar ve melekler) O’nu görürler.
22- Hiç şüphesiz iyiler, daimi bir nimet içindedirler.
23- Koltuklara yaslanarak seyrederler.
24- Yüzlerinde nimetlerin sevinç ve parıltısını görürsün.
25- Kendilerine, mühürlü, katıksız bir içecek içirilir.
26- Mührü misktir (çamurdan değil ve içtikten sonra misk gibi kokar.) İşte yarışanlar, böyle
bir şey için yarışsınlar.
27, 28- Ve bu içeceğin katkı maddesi, yüksekten akan ve Allah’a yakın olanların ondan içip
lezzet aldıkları bir çeşmedendir.
29- O suçlular, inananları alaya alıp gülüyorlardı.
30- Yanlarından geçtikleri zaman, göz işaretleriyle onları küçümsüyorlardı.
31- Evlerinde döndükleri zaman, gurur ve sevinç içinde dönerlerdi.
32- Onları gördükleri zaman, “gerçekten bunlar, sapıklardır” derlerdi.
33- Hâlbuki onlar, o inananların başlarına sorumlular olarak bırakılmamışlardı.
34- İşte bu gün o inananlar, o kâfirleri küçük görüp gülüyorlar.
35- Koltuklara yaslanıp bakıyorlar.
36- “Kâfirler, yaptıklarının cezasını çektiler mi?!” diye sorarlar. (Yani; yaptıklarından başkası
ile cezalandırılmadılar, diye onları kınıyorlar.)
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84- İnşikak Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 25 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Göğün düzeni bozulduğu zaman,(*)
(*) M. Abduh’tan…
2- Ve Rabbinin emrini dinlediği zaman ki göğe yakışan odur.
3- Ve yer dümdüz olduğu zaman,
4- İçindeki her şeyi dışarı atıp boşaldığı zaman,
5- Ve Rabbinin emrini dinlediği zaman ki ona yakışan odur.
6- Ey insan! Sen gerçekten Rabbine doğru koşturuyorsun; O’nunla buluşacaksın. (Bu dünyada
ebedî kalacak değilsin.)
7- Artık kimin kitabı sağ elinden (hayırlı bir şekilde) ona verilirse,
8- İşte o, kolay bir hesap görecektir.
9- Ve ailesine sevinçli olarak dönecektir.
10, 11- Amma kitabı kendisine, arkasından (uğursuz bir şekilde) verilen ise; “Ah! Helak
oldum” diye çağıracaktır.
12- Ve sert ateşli Cehenneme dayatılacaktır.
13- Çünkü o, daha önce ailesi içinde sevinçli idi.
14- Gerçekten o, ahirete dönmeyeceğini sanıyordu.
15- Evet, Evet!... Onun Rabbi onu çok iyi görüyor (biliyor. Onun için ahireti yaratacaktır.
Yoksa her şey, kaybolup gider. O’nun için bir körlük olur –Hâşâ!-)
16- Şafağa (ve gündüze.)
17- Gece ve karanlığın kapladığı her şeye,
18- Hiza ve düzene girdiği zaman, aya yemin ederim ki;
19- Siz kat bekat bir şeye bineceksiniz. (Veya birbirine benzer dönemlerden geçeceksiniz.)
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20- Artık ne oluyor onlara? İnanmıyorlar,
21- Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
22- Hayır! O kâfirler, (inanamadıkları için değil,) belki bile bile yalanlıyorlar.
23- Hâlbuki Allah, onların düşüncelerinde ne sakladığını çok iyi bilendir.
24- Artık onları, elem verici bir azap ile müjdele!..
25- İnanıp da yararlı işler yapanlar için ise, kesintisiz bir mükâfat vardır.

85- Bürûc Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 22 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Korunmuş yüksek kaleler gibi(*) olan göğe andolsun!
(*) Veya burçlar sahibi göğe andolsun.
2- O vaadedilen kıyamet gününe,
3- Gören ve görünene (şahit ve şahit olunana) andolsun ki (her şeyiniz korunuyor ve
kaydediliyor.)
4- Kahrolası o hendek sahipleri!
5- Onlar ki bol yakıtlı bir ateşin (ateşli bir hendeğin) sahibidirler.
6- Onlar, onun üzerinde oturmuşlardır.
7- Ve inananlara ne yaptıklarını görüyorlardı.
8- O müminlerden ancak Aziz ve Hamid olan Allah’a inanıyorlar diye intikam alıyorlardı.
9- O Allah ki göklerin ve yerin idare ve mülkiyeti O’na hastır. Ve her şeyi gören, muhafaza
eden (sahip çıkan,) ancak O Allah’tır.
10- Mümin erkek ve kadınları fitneye atıp da sonra tevbe etmeyenler için, Cehennem azabı
vardır. (Dünyada da) onlar için yangın azabı vardır.
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11- İnanıp da yararlı işler yapanlar için ise, altlarında nehirler akan Cennetler vardır. İşte en
büyük kazanç budur!
12- Şüphesiz Rabbinin yakalayışı çok şiddetlidir. (Ahirette o kâfirlere zulmettiklerinin
karşılığını verecektir.)
13- Gerçekten O, yaratır ve yarattığını iade eder (diriltir.)
14- O, çok bağışlayıcıdır, seven ve sevilendir.
15- Şanlı saltanatın sahibidir.
16- İstediğini (yasallaştırıp) yapandır.
17- O (helak olan) askerlerin haberi sana geldi mi?
18- Firavun ve Semud kavimleri…
19- (Evet, geldi.) Fakat o kâfirler, (bile bile) yalanlıyorlar.
20- Hâlbuki Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.
21- Hayır, onların zannı gibi değil. Belki o Kur’an, şanlı bir Kitaptır.
22- Levh-i Mahfuz’da saklıdır. [Kâinatta geçerli olan İlahî yasaların aynısıdır.]

86- Târık Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 17 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Göğe ve gece görünene andolsun ki;
2- Ne bilirsin, o gece görünen nedir?
3- O, parlak bir yıldızdır. (Şeytanları recmeder, gökleri onlardan korur.)
4- Hiçbir canlı yoktur ki üzerinde koruyucu bir (melek) olmasın.
5- İşte insan, neden yaratıldığına bir baksın!
6- O, atılan bir sudan yaratıldı.
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7- O su, bel kemiği ile kaburgalar arasından çıkar.
8- O, gerçekten onu bir daha diriltmeye gücü yetendir.
9- O günde ki bütün sırlar (gizlilikler ve kaybolmuş şeyler) ortaya dökülüverir.
10- (O gün) insanın ne bir gücü vardır ne de yardımcısı..
11- Dönüşümlü, yağmurlu göğe;
12- Çatlayan, bitki veren(*) yere yemin ederim ki;
(*) Babadan su döküp ana rahminde sizi filizlendiren, gökten su indirip yerin karnındaki milyonlarca gizli çekirdek ve taneleri ortaya çıkartan kudret, bütün yaptıkları ile beraber insanı
ahirette diriltecektir.
13- Bu Kur’an, her şeyi açıklayan bir sözdür. (Dönüşümlü göğü yaratıp yeri bitkilerle
süslendiren rahmet, insanlara vahyin gönderilmesini gerektiriyor.)
14- O; ciddiyetsiz, boş, kof bir söz değildir.
15- Hal bu iken, onlar, (onu iptal için) tuzak kurarlar.
16- Ben de onların tuzaklarına karşı tuzak kurarım.
17- Artık o kâfirlere, az bir mühlet ver. (Kimin üstün geleceğini görecekler.)

87- A’lâ Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 19 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Her nevi kusurdan münezzeh olan Rabbinin ismini yüce ve kutsal bil!
2- O Rabbin ki (kâinatı) yaratmıştır, (ona) düzen vermiştir.
3- O Rabbin ki (kâinata) bir plan ve hedef takdir etmiştir, (o hedefe varmak için, onlara) yol
göstermiştir.
4- O Rabbin ki (bu gelişme sonucunda, yerden) bütün mer’a, bitki ve ağaçları çıkarmıştır.
5- O mer’ayı, kuru siyah bir sel tortusuna(*) (kömür ve petrole) çevirmiştir.
(*) Muhtarus-Sıhah (ĞSW maddesi.)
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[Allah, kâinata düzen ve plan verdikten sonra, her şeyi insana hazırlamıştır. İnsanı da imtihan
etmektedir. İşte insanın doğru yolu bulup imtihanı kazanması için, ona kendi katından
vahiyler gönderiyor.]
6- Biz, o vahiyleri sana okuyacağız. Sen onları unutmayacaksın.
7- Allah’ın dilediği hariç. Çünkü O, aşikârı da gizli olanı da bilir.
8- (Bu İlahî emirleri yerine getirmede zora değil, belki) seni en kolay yolu tutmaya muvaffak
edeceğiz.
9- Hatırlatma fayda verecekse, sen (o vahiyleri) hatırlat.
10- Ki Allah’a karşı ürperenler, öğüt alıp idrak edecekler.
11- Ve şaki olan, onlardan kaçacaktır.
12- O şaki ki o büyük ateşe (Cehenneme) yaslanacaktır.
13- Sonra orda ne ölecektir ne de dirilecektir. [İşte imtihan böylece gerçekleşmiş olacaktır.]
14, 15- Arınanlar, Rabbinin isim ve şanını ananlar, (yani) namaz kılanlar, gerçekten imtihanı
kazanmışlardır.
16- Fakat siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz. (Onun için arınamıyorsunuz, imtihanı
kaybediyorsunuz.)
17- Hâlbuki Ahiret, daha yararlı ve daha bakidir.
18- Bu gerçek, ilk inen vahiy suhuflarında da vardır.
19- İbrahim ve Musa’nın suhuflarında…(*)
(*) Yaradılış zincirini başından sonuna kadar anlatan bu sure, 19 ayettir. 19 da bir yaratılış
sırrıdır. 19 bin âlem vardır. Cehennem de 19’ludur. Cennet de19’ludur.
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88- Ğaşiye Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 26 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Sana, her şeyi örtüveren o kıyametin haberi geldi mi?!
2- O gün, bazı yüzler (kişiler) zelildirler.
3- Didinir ve yorgundur.
4- Çok sıcak bir ateşle karşılaşır.
5- Kaynayan bir kaynaktan onlara su verilir.
6- Dikenli, kuru bitkiden başka hiçbir yemekleri yoktur.
7- O da ne şişmanlatır ne de açlığı giderir.
8- Bazı yüzler o gün nimet ve saadet içindedirler.
9- Yaptıklarından hoşnutturlar.
10- Yüksek bir Cennettedirler.
11- Onda, boş fuzuli bir şey işitmezler.
12- Onda, akan bir kaynak vardır.
13- Orda yüksek sedirler vardır.
14- Etrafa dizilmiş küpler vardır.
15- Sıra sıra yastıklar.
16- Ve serilmiş, süslü sergiler vardır.
17- (Acaba bu ahirete inanmak için) devenin nasıl yaratıldığına,
18- Göğün nasıl yükseltildiğine,
19- Dağların nasıl dikildiğine,
20- Yerin nasıl serildiğine bakmadılar mı? (Ki şüphe ediyorlar.)
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21- Sen, onlara mesajı ilet! Sen, ancak uyarıp hatırlatansın.
22- Sen onları asla zorlayamazsın. (Onları doğru yola getiren ancak Allah olacaktır.)
23- Meğer onlardan sırt çevirip inkâr eden olursa.
24- İşte Allah, ona büyük bir azap tattıracaktır.
25- Hiç şüphesiz onların dönüşü Biz’e olacaktır.
26- Sonra Biz onların hesabını göreceğiz.

89- Fecr Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 30 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Fecre (gündüzün başlamasına.)
2- Ve on geceye (ay ile aydınlanan on geceye,)
3- Çift ve teke (iyi ile kötüye)(*)
(*) Mecazül-Kur’an.
4- Ve kapladığı zaman geceye andolsun!
5- Ki bunlarda akıl sahip(ler)i için yemin edilecek değerler vardır.
6, 7- Görmedin mi; Rabbin, yüksek binalar sahibi olan İrem’e, Ad kavmine ne yaptı?
8- Öyle binalar ki şehirlerde onların benzeri henüz yapılmış değildir.
9- Ve Rabbinin, vadide taşları delen Semud kavmine,
10- Ve ehramlar sahibi Firavuna da ne yaptığını görmedin mi?
11- Onlar ki memleketlerde azmışlardı.
12- O şehirlerde bozgunculuğu çoğaltmışlardı.
13- Bunun üzerine Rabbin, azap kırbacını tekrar tekrar onların başına indirdi.
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14- Şüphesiz Rabbin, daima gözetlemededir.
15- İşte insanın Rabbi, onu imtihan etmek için ona ikram ve in’amda bulunduğu zaman;
“Rabbim beni üstün kıldı” der, (şükretmez.)
16- Amma onu imtihan etmek için ona rızkını daraltınca; “Rabbim beni alçalttı” der. (İmtihan
edildiğini anlamaz.)
17- Hayır! (Alçaklık ve üstünlük, mal ile değildir.) Bilakis siz, yetimlere ikram etmiyorsunuz.
18- Miskini yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.
19- Ve (helal-haram demeden) her çeşit mirası (başkalarının hakkını dahi) toplayarak yiyorsunuz.
20- Ve çok şiddetli ve hırslı bir şekilde malı seviyorsunuz.
21- Hayır! (Bu yaptığınız doğru değildir.) Çünkü yeryüzü dümdüz olduğu zaman,
22- Melekler saf saf olup, Rabbin tecelli ettiği zaman,
23- Ve Cehennem ortaya getirildiği zaman, işte o gün insan idrak edip anlar. Fakat (o gün)
anlamak, nerden ona fayda verecektir!
24- (O gün insan:) “Keşke hayatım için bir şeyler hazırlamış olsaydım” der.
25- İşte o gün, o kâfire verilen azap gibi hiçbir azap verilmeyecektir.
26- Ve (zincir ve kelepçelerle) bağlandığı gibi hiçbir bağlanma olmayacaktır.
27- İşte ey mutmain olmuş nefis!
28- Razı olarak ve kendisinden razı olunmuş olarak Rabbine dön!
29- Kullarımın arasına gir!
30- Cennetime gir!...
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90- Beled Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 20 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Güven şehri olan Mekke’ye yemin ederim.
2- Hâlbuki onlar, seni onda öldürmeyi helal sayıyorlar.
3- Babalara ve zürriyetlerine(*) yemin ederim ki;
(*) Peygamber, manevi bir baba olarak İslam âlemini meydana getirmiştir.
4- Biz, insanı sıkıntı ve zorluklarla yoğurarak yaratık.
5- Acaba o, kimsenin (Allah’ın) ona güç getiremeyeceğini mi sanıyor?
6- “Yığınlarca mal yitirdim” diyor.
7- Acaba kimsenin (Allah’ın,) onu görmediğini mi sanıyor?
8- Biz, ona iki göz (görme kabiliyetini,)
9- Bir dil ve iki dudak (konuşma kabiliyetini) vermedik mi?
10- Biz ona iki görünen yol gösterdik (değil mi?)
11- Artık neden o sarp yola atılmadı?
12- Ne bilirsin, o sarp yol nedir?
13- Köleleri zincirlerinden ayırmak(azat etmek)tır.
14- Kıtlık ve açlık gününde;
15- Yakın yetimlere,
16- Fakir yoksullara yedirmektir.
17- Sonra inanıp da sabır ve şefkat tavsiye edenlerden olmaktır.
18- İşte saadet ehli olanlar onlardır.
19- Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar şekavet ehlidirler.
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20- Onlar için üzerlerine kapanacak ebedî bir ateş, vardır.

91- Şems Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 15 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
Kâinatı bir saray, peygamberleri o sarayın görevlileri, insanları o sarayın misafirleri olarak
gösteren, kâinatın gayesinin insanların imtihana tabi tutulması olduğunu bildiren bir muazzam suredir.
Bir şeyle yemin edilmesi, onun önemini ve büyük bir hakikat olduğunu gösterir.
1- Güneş’e ve güneşin parlaklığına,
2- Ayın onun peşinde gelişine,
3- Gündüze; güneşi tam gösterdiği zamana,
4- Geceye; güneşi örttüğü zamana,(*)
(*) Veya “gündüz karanlığı giderince” gece karanlığı her tarafı sarınca”
5- Göğe ve yapılışına,
6- Yere ve serilişine,
7- Nefse ve güzel yaradılışına,
8- O nefse bozulma ve korunmayı yanlış ve doğruyu ilham edene (yapısına) andolsun ki
9- Nefsini arındıran kurtulmuştur.
10- Kusur ve eksikliklerini gizleyenler, hayal kırıklığına uğramıştır:
11- Semud kavmi, nefsin azgınlığını inkâr etti.
12- En şakileri ortaya atıldıklarında,
13- Allah’ın elçisi: “Allah’ın devesine ve suyuna dokunmayın” dedi.
14- Elçiyi yalanladılar, deveyi parçaladılar. Sahipleri olan Allah da, günahlarından dolayı onlara yoğun bir azap gönderdi, onları yerle bir etti.
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15- Allah, bu işi böyle bitirdiğinden korkmaz. (O adaletle hükmettiği için, her şeyi yerli
yerinde ve güzeldir. İmtihan gereği üstünlerin, iyilerin oluşması için, bazılarının kaybetmesi
lazım. Ve kimsenin, neden ben böyle oldum? Diye şikâyet hakkı yoktur. Çünkü kendisi isteyerek yanlışı tercih etmiştir.)

92- Leyl Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 21 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Karanlığı her tarafı kuşattığı zaman, geceye.
2- Her şey içinde göründüğü zaman, gündüze.
3- Erkek ve dişinin yaradılışına, (yani bütün zıtlara) yemin ederim ki;
4- Sizin çalışmanız çeşit çeşittir. (Zıtların çarpışması ile imtihan sonucu olarak çeşitli mertebeler ortaya çıkmıştır.)
5- Artık mal veren ve kendi özünü koruyan,
6- Ve en güzel olan Cenneti tasdik eden ise;
7- İşte Biz, onu kolay bir yola muvaffak edeceğiz.
8- Amma cimrilik eden, (hakka) muhtaç olmadığını hisseden,
9, 10- Güzel Cenneti yalanlayan ise, Biz onu zora dayatacağız.
11- Düştüğü zaman, malı ona fayda vermeyecektir.
12- Gerçekten kolay ve doğru yolda yaşatmak, Bize aittir.
13- Ve gerçekten dünya ve Ahiret Bizimdir.
14- İşte Ben, alevlenen bir ateşten dolayı sizi uyardım.
15- Ki şaki(ler) den başkası, ona yanaşmayacaktır(*) (girmeyecektir.)
(*) Başta küfür olmak üzere bütün büyük günahlar, şekavetin sebebidir. Her bir büyük günahın altında, geçici de olsa hakka yüz çevirmek ve ondan uzaklaşmak yatar.
16- Öyle şaki ki yalanlar ve sırt çevirir.
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17- Ve en muttaki olan zat ise, ondan uzaklaştırılacaktır.
18- O ki arınmak için malını verir.
19- Başkasına ödenmesi gereken hiçbir minnet borcu olmadığı halde (verir.)
20- O, ancak yüce olan Rabbinin rızasını kazanmak için verir.
21- İşte (bu amel ile) Rabbi ondan razı olacaktır. (Ve o da, Rabbinin mükâfatını görecek O’ndan razı olacaktır.)

93- Duha Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 11 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Gündüzün şiddetli olduğu zamana,
2- Durgunlaştığı zaman, geceye andolsun ki;
3- Sahibin olan Allah, ne seni terk etmiştir ne de (sana) kızmıştır.
[Her şey şiddetlendikten sonra durgunlaştığı gibi, vahiyde de durgunluk dönemi olabilir.
Onun için sen üzülme!]
4- Ve gerçekten ahiret, senin için dünyadan daha hayırlıdır.
5- Ve (bu dünyada dahi) Rabbin, razı olacağın kadar sana verecektir.(*)
(*) Nitekim 15-20 sene sonra İslam devleti kurulmuş oldu.
6- Rabbin, seni yetim olarak görüp de sahip çıkmadı mı?
7- Vahiyden ve kitaptan haberin olmadığı (şaşkın olduğun) halde, sana doğru yolu göstermedi
mi?
8- Seni fakir görüp de zengin etmedi mi?
9- Artık sen sakın yetimi ezme!
10- Bir şey isteyeni sakın kovma (sosyal bağları sağlam tut.)
11- Rabbinin sana verdiği nimeti de anlat.
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94- İnşirah Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 8 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Biz, gönlünü senin için açtık (değil mi?)
2, 3- Belini kıran o ağır yükünü senden aldık (değil mi?)
4- Şanını yücelttik (değil mi?)
5- Çünkü her zorluğun ardında bir kolaylık vardır.
6- Evet, gerçekten her zorluğun ardında bir kolaylık vardır.
7- Artık işlerini bitirdiğin zaman, (ibadet için) doğrul!(*)
(*) Veya bir işi bitirdiğin zaman hemen yeni bir işe başla.
8- Ve Rabbine bol bol yalvar.

95- Tîn Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 8 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- İncir ve zeytine,
2- Ağaçlı dağa,(*)
(*) Ahfeş… Veya Sina dağına
3- Bu güvenli şehre yemin ederim ki;
4- Biz, insanı en güzel kıvamda yarattık.
[İnsanın bu en güzel kıvamının maddeten devam etmesi için; gıda olarak incir ve zeytin yemesi, çevre olarak da ağaçlı bir yükseklikte güvenli bir ortamda yaşaması gereklidir. Veya insanlığın ilk çağı olan Âdemiyete, 2. çağı olan Hz. Nuh dönemine, 3. çağı olan Hz. Musa dönemine ve 4. çağı olan Hz. Muhammed dönemine yemin ederim ki Biz, insanı en güzel kıvamda
yarattık.
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Veya Tina dağında, Zeytûna dağında, Tur-i Sina’da ve bu Mekke şehrinde inen vahiylerin
hakkı için; Biz, insanı en güzel bir şekilde yarattık. Bu vahiylerle, onu imtihana tabi tuttuk.]
5- Sonra onu aşağıların aşağısına döndürdük.
[O, imtihana tabi tutulmakla, en yüce en güzel mahlûk iken, kaybettiği için, en alçak en çirkin
mahlûk oluyor, toprak seviyesine iniyor.]
6- İman edip de yararlı işler yapanlar ise, onlar müstesna. Onlar için kesintisiz bir ücret (ve
hayat) vardır.
7- Madem durum budur. Ey insan! Seni, dini yalanlamaya zorlayan nedir?
8- Allah, her şeye hâkim değil midir? (Her şey O’nun elinde değil mi ki sen, başka yerlerde
başka şeyler arıyorsun?!)

96- Alak Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 19 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
Ana rahmine yapışan, döllenmiş yumurtadan söz ettiği için bu ismi almıştır. İbn-i Abbas ve
Mücahid’e göre, ilk inen suredir.
1- Her şeyi şekillendirip yaratan sahibin ve ilahın olan Allah’ın ismiyle, O’nun namına oku!
2- O Allah ki insanı, (rahme) asılan bir yumurtadan yarattı.
3- Oku! Rabbin büyük ikram sahibidir.
4- Kalem ile (okuma yazma kabiliyetini vererek) öğretendir.
5- Böylece insanın bilmediği şeyleri O’na öğretendir.
6- Fakat insan mutlaka azıyor.
7- Kendini zengin (tok) görünce…
8- Şüphesiz her şeyin dönüşü Rabbinedir.
9, 10- Namaz kıldığı zaman bir kulu namazdan menedeni gürdün mü?
11, 12- İşte gördün mü?! O kul ya doğru yolda ise veya iyiyliği ve takvayı emr ediyorsa..
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13- Gördün mü? Ona muhalif kişi hakkı yalanlayıp sırt çevirmişse?
14- Allah’ın her şeyi gördüğünü bilmiyorsa?
15, 16- Hayır! Eğer o, (bu yaptıklarına) son vermezse, o yalancı ve yanlış alnından onu
yakalayacağız.
17, 18- O meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız.
19- (Ey kulum) sakın sakın! Ona boyun eğme!... Secdeye (namaza, duaya kapan) ve Allah’a
yaklaşmaya bak!.

97- Kadir Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 5 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Biz, gerçekten o Kur’anı, Kadir gecesinde (şanı yüce bir gecede) indirdik.(*)
(*) Bak. Duhan suresi.
2- O gecenin şanının ne kadar büyük olduğunu nerden bileceksin? (Yani, şanı çok büyüktür.)
3- O Kadir gecesi, bin aydan (bir ömür olan 83 seneden) daha hayırlıdır. (Çünkü vahiy nuru
ile aydınlanmıştır.)
4- Melekler ve Cebrail, Rablerinin izniyle, o gece her mesajı getirir (her işi yaparlar.)
5- Fecrin doğuşuna kadar o gece, güven ve esenliktir.

98- Beyyine Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 8 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1, 3- Ehl-i kitaptan ve Allah’a ortak koşanlardan olan o kâfirler, haktan ayrı sayılmazlar Allah’tan onlara bir peygamber: beyine (açık delil) gelmedikçe.. Onlara doğru yasalar ve bilgiler
olan tertemiz sahifeler (vahiy mesajlarını) okuyan Allah’tan gelen bir Peygamber...
4- Ve ehl-i kitap, ancak kesin delil ve hüccet onlara geldikten sonra ihtilafa girdiler, dağıldılar.
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5- Hâlbuki dini Allah’a has kılarak, dosdoğru bir şekilde O’na ibadet etmekle, namaz kılmakla, zekât vermekle emir almışlardı. (Evet, kendilerine yalnızca böyle emredilmişti.) İşte doğru
yolda olan bir milletin dini budur!
6- Ehl-i kitaptan ve müşriklerden hakkı inkâr edenler, ebedî olarak Cehennem ateşindedirler.
İşte onlar, yaratıkların en kötüleridirler.
7- İman edip de yararlı işler yapanlar ise; işte onlar, yaratıkların en hayırlılarıdır.
8- Rableri katındaki mükâfatları, içlerinde ebedî olarak kalacakları, altlarında nehirler akan
ikamet Cennetleridir. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah’tan razıdırlar. İşte bu mükâfat,
Rabbinin büyüklüğüne karşı ürperenler içindir

99- Zelzele Suresi
Medine’de nazil olmuştur. 8 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Yer, büyük bir deprem ile sarsıldığı
2- Ve yer, ağırlıklarını (madenleri, ölüleri) dışarı çıkardığı,
3- Ve insan “ona ne oluyor?” dediği zaman,
4- İşte yer, o gün neler yaptığını anlatır.
5- Rabbi ona vahyetmiştir diye söyler. (Rabbinin emriyle hareket ettiğini anlatır.)
6- O gün, insanlar bölük bölük olarak ortaya çıkarlar ki yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.
7- İşte kim zerre ağırlığınca bir iyilik yapmışsa, onu görür.
8- Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yapmışsa, yine onu görür.
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100- Âdiyat Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 11 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Koşarak ses çıkartan bineklere,
2- Kıvılcımlarla ateş çıkartanlara,
3- Sabahleyin (düşmana karşı) akın edenlere,
4- Tozu dumana katanlara,
5- Toplumun ortasına konanlara, (andoslun ki:)
6- İnsan, Rabbine karşı çok nankördür.
7- Ve o, bu nankörlüğünü göz göre göre yapıyor.
8- Ve o, malı çok şiddetle seviyor.
9- Bilmiyor mu? Kabirlerdeki dışarı atıldığı,
10- Gönüllerden olan (sırlar ve bilgiler) elde edildiği (ortaya konduğu) zaman, (o sorguya
çekilecektir.)
11- Şübhesiz Rabbin, o gün onlardan haberdardır.

101- Karia Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 11 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Şiddetle çarpan o felaket;
2- Nedir o felaket?
3- Nerden bileceksin, o felaket nedir? (Çok büyük bir meseledir.)
4- İnsanların, dağılmış küçük kelebekler gibi olduğu,
5- Dağların, atılmış yün gibi olduğu gün (o felaket gelmiş olacak.)
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6- (İşte o gün) terazileri ağır basanlar (kıymeti üstün olanlar,)
7- İstenilen, arzulanan bir yaşam içindedirler.
8- Amma terazileri hafif kalanlar (kıymetsiz kalanlar) ise;
9- İşte onları, kucaklayacak olan, müthiş bir çukurdur.
10- Onun ne olduğunu ne bilirsin?
11- O, çok alevli, çok sıcak bir ateştir.

102- Tekâsür Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 8 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Mal ve evlad çokluğuyla gururlanmanız, sizi uyaladı.
2- Nihayet kabirlere varıp onları da saydınız.
3- Hayır! (İş, yaptığınız gibi değil.) İlerde (işin böyle olmadığını) bileceksiniz.
4- Hayır, sonra yine bileceksiniz.
5- Gerçekten eğer kesin bir bilgi ile bilmiş olsaydınız.
6- Cehennemi, (ilmen) görmüş olurdunuz.
7- Sonra onu gözle kesin bir şekilde göreceksiniz.
8- Sonra o gün, nimetlerden sorguya çekileceksiniz.
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103- Asr Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 3 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- O çağa andolsun ki;
2- İnsanlar, (o çağda) zarar ve hüsran içindedirler.
3- İman edip yararlı iş ve ibadet edenler, birbirlerine hak ve hukuku tavsiye edenler ve yine
birbirlerine sabır tavsiye edenler müstesna. (Onlar böylelikle zarardan kurtulmuşlardır.)

104- Hümeze Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 9 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı alay etmeyi ve ayıplamayı adet edinen her kişinin vay
haline!
2- O ki mal toplar ve boyuna sayar.
3- Malının kendisini ebedî bırakacağını sanır.
4- Hayır, öyle olmayacaktır! Kesinlikle o, her şeyi yakıp yıkan Cehenneme atılacaktır.
5- O Cehennemin ne olduğunu ne bilirsin?
6- O, tutuşturulan İlahî bir ateştir.
7- Kalp ve gönülleri sarar.
8, 9- Uzun direkler arasında, onların üzerine kapanacaktır.
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105- Fil Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 5 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Sahibin olan Allah’ın, Fil ordusuna ne yaptığını görmedin mi?
2- Onların tuzaklarını, sapıklık ve saplantıdan başka bir işe yaramaz hale getirmedi mi?
3- Onların üzerine grup grup kuşlar gönderdi.
4- O kuşlar, pişmiş çamurdan taşlarla onları vuruyorlardı.
5- Bunun üzerine Rabbin, onları kurtlanmış yaprak gibi yaptı.(*)
(*) Nitekim 2. Dünya Savaşı’nda, filolarla İslam dünyasına saldırmak niyetinde olan kâfir
ordularının birbirleri üzerine grup grup teyyareler gönderdi. Onların düzenlerini çiğnenmiş
yaprak gibi yaptı, onların bütün tuzaklarını boşa çıkardı. Onların tuzakları müthiş bir saplantıdan başka bir işe yaramadı.

106- Kureyş Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 4 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1, 2- Kureyş kabileleri, kış ve yaz (ticari) seferlerine alıştırıldıkları için;
3- Bu Kâbe’nin sahibi olan Allah’a kulluk etsinler.
4- O Allah ki açlığa karşı onları yedirdi ve korkuya karşı onlara güven ortamı verdi.
[Evet, yaz-kış ticaret seferleri ile hacda, güven içinde insanların fikri ve mali diyalogları ve
ticaretleri, Allah’ın insanlığa büyük bir nimetidir. Bu nimete karşı, hac gibi ibadetlerle
şükredilir.]
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107- Mâûn Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 7 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Dini (mükâfat ve ceza gününü) inkâr edeni gördün mü?
2- İşte o, yetimi terkeden (onunla ilgilenmeyen,)
3- Yoksullara yedirmeye teşvik etmeyen (Allah namına hiçbir sosyal bağı bulunmayan)
kişidir. (Ahirete yönelik hiçbir iş yapmayandır.)
4- O, namaz kılıp da (sosyal görevlerini yapıp da.)
5- Namazlarından (o görevlerin özünden) habersiz olanların vay haline!.
6- O namaz kılanlar ki (ahirete inanmadıkları için) gösteriş yaparlar.
7- Ve (insanların birbirine fayda vermesini ve) yardım etmesini engellerler.

108- Kevser Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 3 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Biz, gerçekten sana bol bir hayır (sevap, etba, bereketli bir nesil ve Cennet) vermişiz.
2- Artık sen, (sana düşen ibadetlerini yap,) namazını kıl, kurbanını kes (şahsi ve toplumsal
ibadetleri yap.)
3- Asıl nesli kesik; hayırdan yoksun, maneviyat ve ibadeti olmayan, o sana kızan, sana düşman olan kişidir.
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109- Kâfirun Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 6 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- De ki: “Ey kâfirler!
2- Ben, sizin taptığınız(putlar)a tapmayacağım.
3- Siz de benim ibadet ettiğim (Allah’a) kulluk etmiyorsunuz.
4- Ben sizin taptığınız(putlar)a tapıyor değilim.
5- Siz de, benim ibadet ettiğim (Allah’a) kulluk etmiyorsunuz.
6- Benim dinim bana, sizin dininiz size!”(*)
(*) Şöyle de mana verilebilir:
“Sizin yanlış sıfatlarla tanıdığınız Allah, bana vahiy ile bildirilen Allah’ın aynısı değil; siz
onu yanlış tanıyorsunuz. O’nun namına yanlış işler (ibadetler) yapıyorsunuz. Onun için ben,
sizin tanıdığınız Allah’a ibadet etmiyorum. Siz de, vahiy ile bana bildirilen Allah’a ibadet etmiyorsunuz.
Ben, sizin ibadetinizden bir şey yapmadığım gibi, siz de benim ibadetimden bir şey yapıyor
değilsiniz. İşi karıştırmayalım. Benim dinim bana, sizin dininiz size!.”

110- Nasr Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 3 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,
2- İnsanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman,
3- Rabbini hamd ve tesbih et (O’nun mükemmelliğini ve münezzehiyetini an!) O’ndan
bağışlanma dile. (Bu fütuhatı, kendinden bilme. O’na yönel.) O, gerçekten O’na yönelenleri
kabul edendir.(*)
(*) Peygamber’in kısa bir zaman sonra Allah’ın huzuruna döneceğine işarettir.
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111- Leheb Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 5 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Ebu Leheb’in elleri kurusun ki kurudu da.
2- Ne malı ona fayda verdi ne de kazandıkları.
3- O, bol alevli bir ateşe dayatılacaktır.
4- Hanımı da o ateşe dayatılacaktır. O, odun (laf) taşıyıp fitne ateşini tutuşturandır.
5- Onun boynunda da, liflerden örülmüş bir ip vardır. ( O çok alçaktır.)

112- İhlâs Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 4 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- De ki: O Allah, birliğiyle beraber her yerde hazır ve nazırdır.
2- O, hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi her şey O’na muhtaçtır.
3- O, doğurmamış ve doğmamıştır. [Doğuran ve doğanlar Allah olamazlar.]
4- Hiç kimse (hiçbir şey,) O’nun eşi, benzeri değildir.
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113- Felak Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 5 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- De Ki: Yaratıkları yokluk karanlığından varlık sabahına çıkaran, sahipleri olan Allah’a
sığınırım.
2- Yaratıklarının şerrinden,
3- Her tarafı kaplayan karanlıkların şerrinden,
4- Düğüm ve (hayatî) bağlara üfleyip bozan sihirbazların şerrinden,
5- Ve kıskandığı zaman, kıskananın şerrinden… (sana sığınırım.)

114- Nâs Suresi
Mekke’de nazil olmuştur. 6 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- De ki: İnsanların sahip ve terbiyecisi olan,
2- İnsanların sahip ve idarecisi olan,
3- İnsanların mabud ve İlahı olan Allah’a sığınırım.
4- Gizlenip ortaya çıkan, vesvese veren o şeytanın şerrinden…
5- O şeytan ki insanların kalplerine vesvese verir.
6- O, hem cinlerden (var) hem de insanlardan.
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