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Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[1.1] Rahman ve Rahim Allah'ýn adýyla...
[1.2] Hamd, alemlerin Rabbi Allah'adýr.
[1.3] Rahman'dýr, Rahim'dir O.
[1.4] Din gününün Malik'i, sultanýdýr O...
[1.5] Yalnýz sana ibadet ederiz ve yalnýz senden yardým dileriz.
[1.6] Dosdoðru yola ilet bizi...
[1.7] Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemiþlerin, karanlýk ve
þaþkýnlýða saplanmamýþlarýn yoluna...
@Bakara Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[2.1] Elif,Lam,Mim.
[2.2] Ýþte sana o Kitap! Kuþku,çeliþme,tutarsýzlýk yok onda.Bir kýlavuzdur o,korunup
sakýnanlar için.
[2.3] Ki onlar,gayba inananlar,namazý kýlanlardýr.Ve kendilerine rýzýk olarak
verdiklerimizden baþkalarýna pay çýkaranlardýr.
[2.4] Hem sana vahyedilene hem de senden önce vahyedilene inananlardýr onlar.
[2.5] Ýþte bunlardýr Rablerinden bir hidayet üzere olanlar,iþte bunlardýr gerçek
anlamda kurtuluþu bulanlar.
[2.6] Þu bir gerçek ki, o küfre batmýþ olanlarý sen korkutsan da korkutmasan da
onlar için aynýdýr; iman etmezler.
[2.7] Allah onlarýn kalpleri, kulaklarý üzerine mühür basmýþtýr.Onlarýn kafa gözleri
üstünde de bir perde vardýr.Onlar için korkunç bir azap öngörülmüþtür.
[2.8] Ýnsanlar içinden bazýlarý vardýr, "Allah'a ve ahiret gününe inandýk" derler
ama onlar inanmýþ deðillerdir.
[2.9] Allah'ý ve inanmýþ olanlarý aldatma yoluna giderler.Gerçekte ise onlar öz
benliklerinden baþkasýný aldatmýyorlar.Ne var ki, bunun farkýnda olamýyorlar.
[2.10] Kalplerinde bir hastalýk vardýr da Allah onlarý hastalýk yönünden daha ileri
götürmüþtür.Ve onlar için, yalancýlýk etmiþ olmalarý yüzünden acýklý bir azap
öngörülmüþtür.
[2.11] Onlara, "yeryüzünde bozgun çýkarmayýn" dendiðinde, "tam tersine, bizler barýþ
ve esenlik getirenleriz" demiþlerdir.
[2.12] Dikkat edin,gerçekte onlar, bozgun getirenlerin ta kendileridir de bunun
bilincinde olmuyorlar.
[2.13] Onlara, "insanlarýn inandýðý gibi siz de inanýn" dendiðinde, "yani biz de
kafasý çalýþmayan zavallýlar gibi inanalým mý" derler.Haberiniz olsun ki, kafasý
çalýþmayan düþük seviyeliler onlarýn ta kendileridir; fakat bilmiyorlar.
[2.14] Bunlar iman etmiþ olanlarla yüzyüze geldiklerinde, "iman ettik" derler.Kendi
þeytanlarýyla baþbaþa kaldýklarýnda ise söyledikleri þudur: "Hiç kuþkunuz olmasýn
biz sizinleyiz.Gerçek olan þu ki, biz alay edip duran kiþileriz."
[2.15] Allah onlarla alay ediyor ve onlarý, kendi azgýnlýklarý içinde bocalar bir
halde sürüklüyor.
[2.16] Ýþte bunlar doðruluk ve aydýnlýðý verip karanlýk ve sapýklýðý satýn aldýlar
da ticaretleri hiçbir kazanç saðlamadý.Bir yol-yordama girebilmiþ de deðillerdir.
[2.17] Onlarýn durumu þu kiþinin durumuna benzer: Bir ateþ tutuþturmak istedi.Ateþ,
çevresindekileri aydýnlattýðýnda,Allah onlarýn ýþýðýný giderdi ve onlarý karanlýklar
içinde býraktý; artýk görmezler.
[2.18] Saðýrdýrlar, dilsizdirler, kördürler.Onlar artýk dönmezler.
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[2.19] Yahut gökten boþalan bir yaðmur haline benzer ki onda karanlýk var, bir gök
gürlemesi var, bir þimþek var.Yýldýrýmlar yüzünden ölüm korkusuyla parmaklarýný
kulaklarýna týkarlar.Allah Muhit'tir, küfre sapanlarý çepeçevre kuþatmýþtýr.
[2.20] Þimþek neredeyse gözlerini çarpýp götürüverecek.Kendilerine her aydýnlýk
sunduðunda, orada yürürler.Üzerlerine karanlýk binince çakýlýp kalýrlar.Eðer Allah
dileseydi, iþitme güçlerini de gözlerini de elbette alýp götürürdü.Çünkü Allah
herþeye Kadir'dir.
[2.21] Ey insanlar!Sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin ki,
korunabilesiniz.
[2.22] O Rab ki, yeri sizin için bir döþek, göðü de bir bina yaptý.Ve gökten bir su
indirdi de onunla sizin için meyvalardan/ürünlerden bir rýzýk çýkardý.Artýk bilip
durduðunuz halde Allah'a ortaklar koþmayýn.
[2.23] Eðer kulumuza indirdiðimizden kuþku içindeyseniz, hadi onun benzerinden bir
sure getirin.Allah dýþýndaki destekçilerinizi/tanýklarýnýzý da çaðýrýn.Eðer doðru
sözlü kiþilerseniz...
[2.24] Eðer yapamazsanýz-ki asla yapamayacaksýnýz- korkun o ateþten ki yakýtý
insanlarla taþlardýr. Küfre sapanlar için hazýrlanmýþtýr o.
[2.25] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik deðerler üretenlere þunu müjdele: Kendileri
için altlarýndan ýrmaklar akan cennetler olacaktýr.Onlardaki herhangi bir meyvadan
bir rýzýk olarak her nasiplendirildiklerinde, þöyle diyeceklerdir: "Ýþte bu daha
önce rýzýklandýrýldýðýmýz þey."Bu rýzýk onlara buna benzer þekilde verilmiþti.Onlar
için orada tertemiz eþler de vardýr.Ve onlar da orada sürekli kalacaklardýr.
[2.26] Þu bir gerçek ki Allah, bir sivrisineði hatta onun da üstündeki bir varlýðý
örnek göstermekten sýkýlmaz.Böyle bir durumda, inananlar bilirler ki o, Rablerinden
bir gerçektir.Küfre sapmýþlar ise þöyle derler: "Allah bunu örnek vermekle ne demek
istedi?" Allah onunla bir çoðunu saptýrýr, birçoðunu da onunla doðruya ve güzele
kýlavuzlar.Allah onunla fasýklardan baþkasýný saptýrmaz.
[2.27] O fasýklar ki Allah'a verdikleri ahdi, onunla anlaþýp baðlandýktan sonra
bozar, Allah'ýn birleþtirilmesini emrettiði þeyi keser ve yeryüzünde bozgun
çýkarýrlar.Ýþte bunlardýr hüsrana uðrayanlar.
[2.28] Allah'a nasýl nankörlük ediyorsunuz?!Siz ölülerdiniz, O sizi diriltti.Sizi
yine öldürecek ve sonra diriltecektir.Nihayet O'na döndürüleceksiniz.
[2.29] O Allah'yýr ki, yeryüzündekilerin tümünü sizin için yarattý.Sonra göðe
saltanat kurdu da onlarý yedi gök halinde düzenledi.O Alim'dir, herþeyi çok iyi
bilir.
[2.30] Bir zamanlar Rabbin meleklere: "Ben, yeryüzünde bir halife atayacaðým."
demiþti de onlar þöyle konuþmuþlardý: "Orada bozgunculuk etmekte olan, kan döken
birini mi atayacaksýn? Oysa ki bizler, seni hamd ile tespih ediyoruz; seni kutsatýp
yüceltiyoruz."Allah þöyle dedi: "Þu bir gerçek ki ben, sizin bilmediklerinizi
bilmekteyim."
[2.31] Ve Adem'e isimlerin tümünü öðretti.Sonra onlarý meleklere göstererek þöyle
buyurdu: "Hadi, haber verin bana þunlarýn isimlerini, eðer doðru sözlüler iseniz."
[2.32] Dediler ki: "Yücedir þanýn senin.Bize öðretmiþ olduðunun dýþýnda bilgimiz yok
bizim.Sen, yalnýz sen Alim'sin, herþeyi en iyi þekilde bilirsin;Hakim'sin, herþeyin
bütün hikmetlerine sahipsin."
[2.33] Allah buyurdu: "Ey Adem, haber ver onlara onlarýn adlarýný."Adem onlara
onlarýn adlarýný haber verince, Allah þöyle buyurdu: "Dememiþ miydim ben size!Ki
ben, göklerin ve yerin gaybýný en iyi bilenim.Ve ben, sizin açýða vurduklarýnýzý da
saklayageldiklerinizi de en iyi biçimde bilmekteyim."
[2.34] O vakit biz meleklere, "Adem'e secde edin" demiþtik de Ýblis dýþýnda tümü
secde etmiþti.Ýblis yan çizmiþ, kibre sapmýþ ve nankörlerden olmuþtu.
[2.35] Ve Adem'e þöyle buyurmuþtuk: "Ey Adem, sen ve eþin cennete yerleþin ve ondan
dilediðiniz yerde, bol bol yiyin.Ama þu aðaca yaklaþmayýn, yoksa zulme tapanlardan
olursunuz."
[2.36] Bunun üzerine þeytan onlarýn ayaklarýný kaydýrdý da onlarý içinde
bulunduklarý yerden çýkardý. Biz de þöyle buyurduk: "Bir kýsmýnýz bir kýsmýnýza
düþman olarak aþaðýya inin.Belli bir süreye kadar yeryüzünde sizin için bir bekleme
yeri, bir nimet/bir yararlanma imkaný olacaktýr."
[2.37] Bunun üzerine Adem, Rabbinden bazý kelimeler öðrenip belledi de O'na
yöneldi.O da onun tövbesini kabul etti.Gerçekten de O, evet O, Tevvab'dýr, tövbeleri
kolayca kabul eder.; Rahim'dir, rahmetini cömertçe yayar.
[2.38] "Hepiniz oradan aþaðý inin!" dedik.Benden size bir yol gösteriþ ulaþýr da kim
bu yol gösteriþime uyarsa artýk böylelerine hiçbir korku yoktur.Onlar kederle de
Page 2

tur2text
yüzyüze gelmeyeceklerdir.
[2.39] Nankörlüðe sapýp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar, ateþin dostu
olacaklardýr.Onlar orada sürekli kalacaklardýr.
[2.40] Ey Ýsrailoðullarý!Size lütfettiðim nimetimi hatýrlayýn; bana verdiðiniz söze
vefalý olun ki, ben de size ahdimde vefalý olayým.Ve yalnýz benden korkun.
[2.41] Beraberinizdekini doðrulayýcý olarak indirmiþ bulunduðuma inanýn.Onu ilk
inkar eden siz olmayýn.Benim ayetlerimi az bir bedel karþýlýðý satmayýn.Ve yalnýz
benden sakýnýn.
[2.42] Hakký batýlla/saçmalýk ve tutarsýzlýkla kirletmeyin.Bilip durduðunuz halde
gerçeði gizliyorsunuz.
[2.43] Namazý kýlýn, zekatý verin; rüku edenlerle birlikte rüku edin.
[2.44] Ýnsanlara iyiyi ve güzeli emredip de öz benliklerinizi unutuyor
musunuz?Üstelik de Kitap'ý okuyup durmaktasýnýz.Hala aklýnýzý kullanmayacak mýsýnýz?
[2.45] Sabra ve namaza sarýlarak yardým dileyin.Hiç kuþkusuz bu, kalbi ürperti
duyanlardan baþkasýna çok aðýr gelir.
[2.46] O ürperti duyanlar, Rablerine kavuþacaklarýný düþünürler ve bilirler ki
onlar, mutlaka O'na döneceklerdir.
[2.47] Ey Ýsrailoðullarý! Size lütfettiðim nimetimi, sizi alemlere üstün kýldýðýmý
hatýrlayýn.
[2.48] Ve korkun o günden ki, hiçbir benlik baþka bir benliðin herhangi birþeyi için
karþýlýk ödemez; hiçbir benlikten þefaat kabul edilmez, hiçbir benlikten fidye
alýnmaz.Ve onlara yardým da edilmez
[2.49] Sizi Firavun hanedanýndan kurtardýðýmýzý da hatýrlayýn.Hani onlar size azabýn
en çirkiniyle eziyet ediyorlardý: Erkek çocuklarýnýzý boðazlýyorlar, kadýnlarýnýzý
diri býrakýyorlar/kadýnlarýnýzýn rahimlerini yoklayýp çocuk alýyorlar/kadýnlarýnýza
utanç duyulacak þeyler yapýyorlardý.Ýþte bunda sizin için, Rabbinizden gelen büyük
bir ýstýrap ve imtihan vardý.
[2.50] Hani önünüzde denizi yarmýþtýk da sizi kurtarmýþ, Firavun hanedanýný
boðmuþtuk.Siz de bunu bakýp görüyordunuz.
[2.51] Ve Musa ile kýrk gece için sözleþmiþtik de siz bunun ardýndan buzaðýyý tanrý
edinmiþtiniz. Zulme sapmýþtýnýz siz.
[2.52] Belki þükredersiniz diye bunun ardýndan da sizi affetmiþtik.
[2.53] Ýyiye ve güzele yol bulursunuz ümidiyle Musa'ya Kitap'ý ve furkaný/hakla
batýlý ayýran mesajý vermiþtik.
[2.54] Hani Musa, toplumuna demiþti ki: "Ey toplumum, buzaðýyý tanrý edinmenizle öz
benliklerinize zulmettiniz.Hadi, yaratýcýnýza, Bari'inize tövbe edin;egolarýnýzý
öldürün.Böyle yapmanýz yaratýcýnýz katýnda sizin için daha iyidir; O sizin
tövbelerinizi kabul eder.Hiç kuþkusuz O, evet O, tövbelerinizi çok kabul
edendir,rahmeti sonsuz olandýr."
[2.55] Siz þunu da söylemiþtiniz: "Ey Musa!Biz, Allah'ý apaçýk görmedikçe sana asla
inanmayacaðýz."Bunu üzerine sizi yýldýrým çarpmýþtý.Ve siz bakýp duruyordunuz.
[2.56] Sonra ölümünüzün ardýndan sizi dirilttik ki, þükredebilesiniz.
[2.57] Ve bulutu üstünüze gölgelik yaptýk ve size kudret helvasýyla býldýrcýn
indirdik: "Rýzýk olarak size verdiklerimizin, en temizlerinden yiyin." Dedik.Onlar
zulmü bize yapmadýlar, onlar kendi benliklerine zulmetmekteydiler.
[2.58] Þöyle demiþtik: "Girin þu kente; orada, dilediðiniz yerde bol bol
yiyin.Kapýdan secde ederek girin ve 'affet bizi' deyin ki, hatalarýnýzý
baðýþlayalým.Biz güzel davranýp, güzellik üretenlere daha fazlasýný veririz."
[2.59] Ne var ki zulme sapanlar, bir sözü kendilerine söylenmiþ olandan baþkasýyla
deðiþtirdiler.Bunun üzerine biz, bu zalimler üstüne, ürettikleri kötülüklere
karþýlýk olarak gökten bir pislik indirdik.
[2.60] Bir zamanlar Musa, toplumu için su istemiþti de biz, "deðneðinle þu taþa vur"
demiþtik.Taþtan hemen oniki göze fýþkýrmýþtý.Her bölük insan kendilerine özgü su
kaynaðýný bilmiþti. "Allah'ýn rýzkýndan yiyin,için; yeryüzünde bozgunculuk yaparak
þuna buna saldýrmayýn." demiþtik.
[2.61] Siz þöyle demiþtiniz: "Ey Musa, biz bir tek yemeðe asla dayanamayýz; bizim
için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiklerinden, baklasýndan, acurundan,
sarmýsaðýndan, mercimeðinden, soðanýndan çýkarýversin."Musa þöyle demiþti; "Siz daha
aþaðý bir nimete daha üstün bir nimeti mi deðiþmek istiyorsunuz?Ýnin bir kasabaya;
istediðiniz sizin olacaktýr."Ve üzerlerine zillet, eziklik ve yoksulluk damgasý
vuruldu, Allah'tan bir gazaba çarpýldýlar.Bu böyle oldu, çünkü onlar Allah'ýn
ayetlerini inkar ediyor ve haksýz yere peygamberlerini öldürüyorlardý.Ýstan
ettikleri için böyle oldu.Sýnýr tanýmýyor, azgýnlýk yapýyorlardý.
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[2.62] Þu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hýristiyanlardan,Sabiýlerden
Allah'a ve ahiret gününe inanýp barýþa ve hayra yönelik iþ yapanlarýn, Rableri
katýnda kendilerine has ödülleri olacaktýr.Korku yoktur onlar için,
tasalanmayacaklardýr onlar.
[2.63] Hani sizden þu þekilde kesin söz almýþ da Tur'u üzerimize kaldýrmýþtýk: "Size
verdiðimizi kuvvetle tutun ve içinde olaný hatýrlayýp zikredin ki, sakýnabilesiniz."
[2.64] Bunun ardýndan da yüz çevirip döndünüz.Eðer Allah'ýn size lütfu ve rahmeti
olmasaydý, kesinlikle hüsrana uðrayanlardan olacaktýnýz.
[2.65] Yemin olsun ki, içinizden Cumartesi gününde azgýnlýk yapanlarý siz
bilirsinz.Onlara þöyle dedik: "Aþaðýlýk maymunlar oluverin."
[2.66] Bu durumu, o zamankilere ve onlarýn ardýndan geleceklere ibret dolu bir ceza,
takva sahiplerine de bir öðüt yaptýk.
[2.67] Musa, toplumuna dedi ki: "Allah size bir inek kesmenizi emrediyor." Dediler
ki: "Sen bizimle alay mý ediyorsun?" Dedi ki: "Cahillerden biri olmaktan Allah'a
sýðýnýrým."
[2.68] Þöyle konuþtular: "Çaðýr Rabbine bizim için, açýklasýn bize neymiþ o!" Cevap
verdi: "O diyor ki, bahsettiðim ne yaþlýdýr ne de körpe.Ýkisi arasý bir
inektir."Hadi size emredileni yapýn!
[2.69] Þöyle dediler: "Çaðýr Rabbine bizim için, neymiþ onun rengi açýklasýn
bize."Cevap verdi: "O diyor ki, bahsettiðim, sarý, rengi parlak bir inektir;
seyredenlere mutluluk verir."
[2.70] Þöyle dediler: "Dua et Rabbine, açýklasýn bize neymiþ o!Çünkü bu inek, bizim
gözümüzde baþkalarýyla karýþtý.Ve biz, Allah dilerse, doðruya ve güzele elbette
kýlavuzlanacaðýz."
[2.71] Cevap verdi Musa: "Allah diyor ki, bahsettiðim, boyunduruk yememiþ bir
inektir; topraðý sürmez, ekini sulamaz.Salma hayvandýr.Alaca yoktur onda."Dediler
ki: "Ýþte þimdi gerçeði getirdin."Ve ardýndan onu boðazladýlar, az kalsýn
yapmayacaklardý.
[2.72] Siz bir adam öldürmüþtünüz de onunla ilgili olarak çekiþip
duruyordunuz.Oysaki Allah, sizin sakladýklarýnýzý ortaya çýkaracaktý.
[2.73] Þöyle dedik: "Kesilen ineðin bir parçasýyla, öldürülen adama vurun!" Ýþte
böyle diriltir Allah ölüleri.Size ayetlerini gösteriyor ki, aklýnýzý
iþletebilesiniz.
[2.74] Sonra bunun ardýndan kalpleriniz yine kaskatý kesildi.Taþ gibidir o.Belki
daha da katýdýr.Taþlarýn bazýlarý var ki, ondan ýrmaklar fýþkýrýr.Bazýlarý var ki,
çatýr çatýr yarýlýr da içinden su çýkar.Öylesi var ki, Allah korkusundan aþaðýlara
düþer.Allah, yapýp durduklarýnýzdan gafil deðildir.
[2.75] Þimdi siz bunlarýn size inanmalarýný mý umuyorsunuz?Bunlarýn içlerinden bir
fýrka vardý ki, Allah'ýn kelamýný dinliyorlar, sonra onu, kavramalarýnýn ardýndan,
bilip durduklarý halde tahrif ediyorlardý.
[2.76] Ýnanmýþ olanlarla karþýlaþtýklarýnda, 'inandýk' derler.Baþbaþa kaldýklarýnda
ise þöyle konuþurlar: "Allah'ýn size açtýðýný, Rabbiniz katýnda sizinle tartýþmada
kanýt yapsýnlar diye onlara söylüyor musunuz?Aklýnýzý iþletmeyecek misiniz?"
[2.77] Bilmezler mi ki, Allah onlarýn sakladýklarýný da açýkladýklarýný da çok iyi
bilmektedir.
[2.78] Ýçlerinde ümmý olanlar da vardýr ki Kitap'ý bilmezler, sadece hayal ve
kuruntu bilirler.Onlar yalnýz sanýya saplanýrlar.
[2.79] Yazýklar olsun ki o kiþilere ki, Kitap'ý kendi elleriyle yazarlar da sonra
onunla basit bir karþýlýk satýn alsýnlar diye, "iþte bu, Allah katýndadýr"
derler.Vay haline onlarýn, ellerinin yazdýklarý yüzünden!Vay haline onlarýn, kazanýp
durduklarý yüzünden!
[2.80] Dediler ki: "Sayýlý birkaç gün dýþýnda ateþ bize asla dokunmayacaktýr." De
ki: "Allah'tan bir ahit mi aldýnýz!Allah, ahdine asla ters düþmez.Yoksa siz Allah'a
isnat ederek, bilmediðiniz þeyleri mi söylüyorsunuz?"
[2.81] Ýþ onlarýn sandýðý gibi deðil.Kötülük ve çirkinlik kazanan, suçu kendisini
kuþatmýþ olan kiþiler, ateþin dostudurlar.Sürekli kalacaklardýr orada.
[2.82] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlar ise cennetin
dostudurlar.Onlar da orada sürekli kalacaklardýr.
[2.83] Ýsrailoðullarýndan þöyle bir söz de almýþtýk: Allah'tan baþkasýna ibadet
etmeyin, anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik ve güzellikle
davranýn.Ýnsanlara güzeli ve güzelliði söyleyin. Namazý kýlýn, zekatý verin.Bütün
bunlardan sonra siz, pek azýnýz müstesna, sýrt çevirdiniz.Hala da yüz çevirip
duruyorsunuz.
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[2.84] Sizden þu sözü de almýþtýk: Birbirinizin kanýný
dökmeyeceksiniz.Birbirlerinizi yurtlarýnýzdan çýkarmayacaksýnýz.Bunu kabul
etmiþtiniz.Hala da buna tanýklarsýnýz.
[2.85] Bütün bunlardan sonra siz þu insanlarsýnýz: Birbirinizi
öldürüyorsunuz.Ýçinizden bir zümreyi yurtlarýndan çýkarýyorsunuz.Onlar aleyhine
kötülük ve düþmanlýk hususunda dayanýþmaya giriyorsunuz.Esasýnda onlarý yurtlarýndan
çýkarmak size haram edildiði halde, esir olarak size geldiklerinde fidyelerini
veriyorsunuz.Þimdi siz Kitap'ýn bir kýsmýna inanýp bir kýsmýný inkar mý
ediyorsunuz?Ýçinizden bunu yapanýn cezasý, dünya hayatýnda rezillikten baþka birþey
deðildir. Kýyamet gününde ise böyleleri azabýn en þiddetlisine itilir.Allah,
yapmakta olduklarýnýzdan habersiz deðildir.
[2.86] Ýþte bunlar, ahiret karþýlýðýnda dünyayý satýn alan kiþilerdir.Azap,
hafifletilmeyecektir onlardan. Hiçbir þekilde yardým da edilmeyecektir onlara.
[2.87] Yemin olsun ki, Musa'ya Kitap'ý verdik.Ve arkasýndan da resuller
gönderdik.Meryem oðlu Ýsa'ya da açýk-seçik deliller verdik ve kendisini
Ruhulkudüs'le güçlendirdik.Bir resulün size, nefislerinizin hoþlanmadýðý birþey
getirdiðinde her seferinde büyüklük taslamadýnýz mý?Bir kýsmýný yalanladýnýz, bir
kýsmýný da öldürüyorsunuz.
[2.88] "Kalplerimiz kabuk tutmuþtur." Dediler.Hayýr öyle deðil.Küfürleri yüzünden
Allah onlarý lanetlemiþtir de çok az bir kýsmý iman eder.
[2.89] Yanlarýndakini doðrulamak üzere kendilerine Allah katýndan bir kitap
geldiðinde, daha önce inkar edenlere karþý zafer isteyip durduklarý halde, tanýyýp
bildikleri kendilerine gelince, onu inkar ettiler. Küfre sapanlarýn üstüne olsun
Allah'ýn laneti!..
[2.90] Allah'ýn, kullarýndan dilediðine lütfunun eseri olarak indirdiðini zalimce
kýskanarak, Allah'ýn vahyettiðini inkar etmeleri uðruna öz benliklerini sattýklarý
þey ne çirkindir!Bu yüzdendir ki gazap üzerine gazaba çarpýldýlar.Gerçeði örtenler
için rezil edici bir azap vardýr.
[2.91] Onlara, "Allah'ýn indirmiþ olduðuna inanýn" denildiðinde þöyle konuþurlar:
"Biz, bize indirilene inanýrýz." Ve ondan ötesini inkar ederler.Oysaki o,
kendilerinin yanýndakini doðrulayýcý bir gerçektir.Söyle onlara: "Madem iman
sahibiydiniz, daha önce Allah'ýn peygamberlerini niye öldürüyordunuz?"
[2.92] Yemin olsun ki, Musa size açýk-seçik hak beyanlarla gelmiþti de onun
arkasýndan buzaðýyý ilah edinmiþtiniz.Zalimlersiniz sizler.
[2.93] Hani kesin söz almýþtýk sizden de Tur'u üzerinize kaldýrmýþtýk. "Size
verdiðimizi kuvvetlice tutun ve dinleyin." Demiþyik.Þöyle demiþlerdi: "Dinledik ve
isyan ettik." Ýnkarlarý yüzünden gönüllerine buzaðý içirildi.De ki: "Eðer inanan
kiþilerseniz, ne köü þeydir size imanýnýzýn emretmekte olduðu..."
[2.94] De ki: "Allah katýndaki ahiret yurdu diðer insanlarýn deðil de yalnýz ve
yalnýz sizin ise, eðer doðru sözlü iseniz, hadi isteyin ölümü!"
[2.95] Ellerinin önden gönderdiði þeyler yüzünden ölümü hiçbir zaman
istemeyeceklerdir.Allah, zalimleri çok iyi bilmektedir.
[2.96] Sen onlarý, insanlarýn yaþamaya en düþkünü olarak bulursun.Þirke batanlardan
bile...Her biri bin yýl ömür sürsün ister.Oysaki, uzun yaþamasý onu azaptan
uzaklaþtýracak deðildir.Allah, yapmakta olduklarýný çok iyi görmektedir.
[2.97] De ki: "Kim Cebrail'e -ki o, Allah'ýn izniyle Kur'an'ý kendinden öncekini
doðrulayýcý, insanlara yol gösterici ve müjde olarak senin kalbine indirmiþtirdüþman kesilirse,
[2.98] Kim Allah'a, O'nun meleklerine, resullerine, Cebrail'e, Mikail'e düþman
kesilirse, Allah'ta bu tür inkarcýlara düþman kesilir.
[2.99] Andolsun, biz sana açýk-seçik ayetler indirdik.Onlarý, pislik ve sapýklýða
bulaþmýþ olanlardan baþkasý inkar etmez.
[2.100] Bir ahitle söz verdikleri her seferinde, içlerinden bir fýrka, ahdi kaldýrýp
atmadý mý?Doðrusu þu ki, onlarýn çoklarý iman etmezler.
[2.101] Allah katýndan kendilerine, ellerinde bulunaný tasdikleyici bir resul
geldiðinde, kitap verilenlerden bir fýrka, Allah!ýn Kitabý'ný hiç bilmiyorlarmýþ
gibi kaldýrýp arkalarýna attýlar.
[2.102] Süleyman'ýn mülk ve saltanatý konusunda onlar, þeytanlarýn okuyup
durduklarýný uydurdular.Halbuki Süleyman küfre sapmamýþtý.Ancak þeytanlar küfre
sapmýþtý; insanlara büyüyü öðretiyorlardý.Ve Babil'de Harut ve Marut adlý iki melek
üzerine indirileni öðretiyorlardý.Oysaki o iki melek, "biz bir imtihan aracýyýz,
sakýn küfre sapma"demedikçe hiç kimseye birþey öðretmiyorlardý.Ýnsanlar onlardan
erkekle eþinin arasýný açacaklarý þeyi öðreniyorlardý.Ne var ki, onlar onunla
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Allah'ýn izni olmadýkça hiç kimseye zarar veremezler.Onlar kendilerine zarar vereni,
yarar vermeyeni öðreniyorlardý.Yemin olsun ki, onu satun alanýn ahirette hiçbir
nasibi olmayacaðýný açýkça bilmiþlerdir.Özbenliklerini sattýklarý þey ne kötüdür!Bir
bilebilselerdi...
[2.103] Eðer onlar iman edip sakýnsalardý, Allah katýnda bir sevap elbette daha
kýymetli olurdu.Keþke bilebilselerdi.
[2.104] Ey iman edenler! "Raina" demeyin, "unzurna" deyin/ "bizi davar gibi güt"diye
konuþmayýn, "bize bak diye" konuþun ve dinleyin.Kafirler için korkunç bir azap
vardýr.
[2.105] Ehlikitap'ýn küfre sapanlarýyla müþrikler, Rabbinizden size bir hayýr
indirilmesini istemezler.Ama Allah, rahmetini dilediðine özgüler.Allah, büyük lütfun
sahibidir.
[2.106] Biz bir ayeti siler, unuturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun
bir benzerini getiririz.Allah!ýn herþeye gücü yeter olduðunu bilmedin mi?
[2.107] Bilmedi mi ki göklerin de yerin de mülk ve saltanatý yalnýz Allah'
ýndýr.Sizin için Allah'tan baþka ne bir Veli vardýr ne de bir Nasýr/yardýmcý.
[2.108] Yoksa siz de resulünüzden, daha önce Musa'dan istekte bulunduðu gibi
isteklerde bulunmak mý diliyorsunuz?!Ýmaný küfürle deðiþtirmeye kalkan, yolun
dosdoðrusunu saptýrmýþ olur.
[2.109] Ehlikitap'tan birçoðu, benliklerindeki kýskançlýk yüzünden sizi, imanýnýzdan
sonra kafirler haline bir döndürebilseler diye yürekten istedi.Hem de gerçekten
kendilerine ayan-beyan olduktan sonra...Allah, buyruðunu getirinceye deðin affedin,
hoþgörün.Allah, herþeye gücü yetendir.
[2.110] Namazý kýlýn, zekatý verin.Özbenlikleriniz için önden gönderdiðiniz her
hayrý, Allah katýnda bulacaksýnýz.Hiç kuþkusuz, Allah, yapmakta olduklarýnýzý iyice
görmektedir.
[2.111] "Yahudi yahut Hýristiyan olandan baþkasý cennete asla giremeyecek."
Dediler.Bu, onlarýn hayalleri, kuruntularýdýr.De ki onlara: "Eðer doðru sözlü iseniz
hadi, getirin kanýtýnýzý!"
[2.112] Ýþ onlarýn sandýðý gibi deðil!Kim güzel davranýþlar sergileyerek yüzünü
Allah!a teslim ederse, Rabbi katýnda ödülü vardýr onun.Korku yoktur böyleleri için;
tasalanmayacaklardýr onlar...
[2.113] Yahudiler: "Hýristiyanlar hiçbir þey üzerinde deðil." dediler.Hýristiyanlar
da: "Yahudiler hiçbir þey üzerinde deðil." dediler.Ve bunlar Kitap'ý da okuyup
dururlar.Ýlimden yoksun olanlar da aynen onlarýn söyledikleri gibi
söyledi.Tartýþmaya girdikleri þey hakkýnda, aralarýnda hükmü, kýyamet günü Allah
verecektir.
[2.114] Allah'ýn mescitlerini, içlerinde Allah'ýn adý anýlmasýn diye engelleyen ve
onlarýn yýkýmý için uðraþan kiþiden daha zalim kim olabilir!...Böylelerinin, o
mescitlere girmeleri ancak korka korka olacaktýr.Böyleleri için dünyada bir rezillik
vardýr.Ahirette ise bunlara çok büyük bir azap öngörülmüþtür.
[2.115] Doðu da batý da yalnýz Allah'ýndýr.O halde nereye dönerseniz orada Allah'ýn
yüzü vardýr.Allah Vasi'dir, varlýðý sürekli geniþletip büyütür; Alim'dir, her þeyi
en iyi biçimde bilir.
[2.116] "Allah çocuk edindi." Dediler.Haþa!Böyle bir þeyden arýnmýþtýr O!Tam aksine,
göklerdekiler de yerdekiler de O'na aittir.Bunlarýn tümü O'nun önünde boyun
bükmektedir.
[2.117] Gökleri ve yeri, güzelliklerle donatarak yaratan Bedi' O'dur.Bir þeyin
olmasýna karar verdi mi ona sadece "ol" der.Artýk o, oluverir.
[2.118] Bilgiden yoksun olanlar dedi ki: "Allah bizimle konuþsaydý yahut bize bir
mucize gelseydi ya!..."Onlardan öncekiler de aynen onlarýn dediði gibi
demiþti.Kalpleri birbirine benzemiþtir.Biz ayetleri, gerçeði apaçýk bilmek
isteyenler için iyiden iyiye açýklamýþýzdýr.
[2.119] Ýnan olsun ki, biz seni hak üzere bir müjdeci ve uyarýcý olarak
gönderdik.Sen, cehennem ehlinden sorgusuale çekilmeyeceksin/cehennem yaranýndan sen
sorumlu deðilsin.
[2.120] Sen onlarýn öz milletlerine uymadýkça Yahudiler de Hýristiyanlar da senden
asla hoþnut olmazlar.De ki: "Allah'ýn kýlavuzluðu erdirici kýlavuzluðun ta
kendisidir."Ýlimden sana ulaþan nasipten sonra bunlarýn boþ ve iðreti arzularýna
uyarsan, Allah katýnda ne bir Veli'n olur ne de bir yardýmcýn.
[2.121] Kendilerine Kitap'ý verdiklerimiz onu, okunuþunun hakkýný vererek
okurlar.Ýþte onlar ona inanýrlar.Onu inkar edenlere gelince, onlar hüsrana
uðrayanlarýn ta kendisidir.
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[2.122] Ey Ýsrailoðullarý!Size lütfettiðim nimetimi hatýrlayýn.Ben sizi alemlerden
daha üstün kýlmýþtým.
[2.123] Kimsenin kimse yerine birþey ödemeyeceði, kimseden fidye kabul edilmeyeceði,
þefaatin
hiç kimseye yarar saðlamayacaðý ve onlarýn hiçbir yardým göremeyecekleri
o günden korkun.
[2.124] Hani Rabbi, Ýbrahim'i bazý kelimelerle imtihana çekmiþ, o da onlarýn hakkýný
vermiþti de Rab þöyle demiþti: "Seni insanlara önder yapacaðým." Ýbrahim, "soyumdan
birilerini de" deyince Allah: "Benim ahdime zalimler eremezler." buyurdu.
[2.125] Hatýrla o zamaný ki, biz Beytullah'ý insanlar için sevap kazanmaya yönelik
bir toplantý yeri ve güvenli bir sýðýnak yaptýk.Siz de Ýbrahim'in makamýndan bir dua
yeri edinin.Ýbrahim ve Ýsmail'e þu sözü ulaþtýrmýþtýk: "Tavaf edenler, kendini
ibadete verenler, rüku-secde edenler için evimi temizleyin!"
[2.126] Ýbrahim þöyle yakarmýþtý: "Rabbim!Þu kenti güvenli bir kent yap, halkýnýn
Allah'a ve ahiret gününe inananlarýný çeþitli ürünlerle rýzýklandýr."Rab dedi ki:
"Küfre sapanlarý bile rýzýklandýrýrým.Ama az bir nimetle rýzýklandýrýr, sonra da
ateþ azabýna itiveririm.Ne kötü bir dönüþ yeridir o..."
[2.127] Ýbrahim'in, Ýsmail'le birlikte, Beytullah'ýn ana duvarlarýný yükselterek
þöyle yakardýklarý zamaný da an: "Rabbimiz, bizden gelen niyazlarý kabul buyur; sen,
evet sen, Semi'sin, herþeyi çok iyi duyarsýn; Alim'sin, herþeyi çok iyi bilirsin."
[2.128] "Rabbimiz!Bizi, sana teslim olmuþ iki müslüman kýl.Soyumuzdan da sana teslim
olan müslüman bir ümmet oluþtur.Bize ibadet yerlerimizi göster, bizim tövbemizi
kabul et.Sen, evet sen, Tevvab'sýn, tövbeleri cömertçe kabul edersin; Rahim'sin,
rahmetini cömertçe yayarsýn."
[2.129] "Rabbimiz!Ýçlerinden onlara, senin ayetlerini okuyacak, kendilerine Kitap'ý
ve hikmeti öðretecek, onlarý temizleyip arýndýracak bir resul gönder.Sen, evet sen,
Aziz'sin, tüm ululuk ve onurun sahibisin; Hakim'sin, tüm hikmetlerin kaynaðýsýn."
[2.130] Öz benliðini beyinsizliðe itenden baþka kim, Ýbrahim'in milletinden yüz
çevirir?Yemin olsun ki biz onu dünyada seçip yüceltmiþtik.Ve o, ahirette de barýþ ve
iyilik sevenlerden biri olacaktýr elbette...
[2.131] Rabbi ona, "müslüman olup bana teslim ol" dediðinde o þu cevabý vermiþti:
"Teslim oldum alemlerin Rabbi'ne!"
[2.132] Ýbrahim de oðullarýna þunu vasiyet etti, Yakub da: "Oðullarým!Allah sizin
için bu dini seçmiþtir.O halde ancak müslümanlar olarak can verin."
[2.133] Yoksa siz, Yakub'a ölümün gelip çatýþýna tanýklar mýydýnýz?Hani, oðullarýna
þunu sormuþtu: "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" Cevaplarý þu olmuþtu: "Senin
ilahýna, atalarýn Ýbrahim'in, Ýsmail'in, Ýshak'ýn ilahýna, tek ve biricik olan ilaha
kulluk edeceðiz; biz yalnýz O'na teslim olanlarýz."
[2.134] Ýþte bunlar ümmetti, gelip geçtiler.Kazandýklarý kendilerinindir.Sizin
kazandýklarýnýz da sizin olacaktýr.Siz onlarýn yapýp ettiklerinden sorguya
çekilmeyeceksiniz.
[2.135] "Yahudi yahut Hýristiyan olun ki doðruya kýlavuzlanasýnýz." Dediler.De ki:
"Hayýr, öyle deðil.Þirk ve yozlaþmadan uzak bir biçimde, Ýbrahim milletinden
olalým.O, þirke bulaþanlardan deðildi."
[2.136] Þöyle deyin: "Allah'a, bize indirilene, Ýbrahim'e, Ýsmail'e, Ýshak'a,
Yakub'a, onun torunlarýna indirilene, Musa'ya ve Ýsa'ya verilene, ve diðer nebilere
verilene inandýk.Bunlar arasýndan hiç kimseyi ayýrmayýz.Biz yalnýz O'na/Allah'a
teslim olanlarýz."
[2.137] Eðer onlar da sizin inandýðýnýz gibi inanýrlarsa, hiç kuþkusuz iyiyi ve
güzeli bulmuþ olurlar; eðer sýrt dönerlerse artýk onlar þýkak
içindedirler/parçalanmýþ olurlar.Onlara karþý sana Allah yeter.En iyi iþiten, en
güzel bilendir O.
[2.138] Allah'ýn boyasýný esas alýn.Allah'tan daha güzel kim boya vurabilir!Biz
yalnýz O'na kulluk ederiz.
[2.139] De ki onlara: "Allah hakkýnda bizimle tartýþýyor musunuz?Oysaki Allah hem
bizim Rabbimizdir hem sizin Rabbinizdir.Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz
size.Biz yalnýz O'na/Allah'a gönül verenleriz."
[2.140] Yoksa siz, "Ýbrahim, Ýsmail, Ýshak, Yakub ve torunlarý Yahudi yahut
Hýristiyanlardý" mý diyorsunuz?Söyle onlara: "Siz mi daha bilgilisiniz yoksa Allah
mý?" Allah'tan kendine ulaþmýþ bir tanýklýðý gizleyenden daha zalim kim
vardýr!Allah, yapmakta olduklarýnýzdan habersiz deðildir.
[2.141] Ýþte bunlar bir ümmetti, gelip geçtiler.Kazandýklarý kendilerine.Sizin
kazandýðýnýz da size.Onlarýn yapýp ettiklerinden siz sorumlu olmayacaksýnýz.
[2.142] Ýnsanlar içinden bazý beyinsizler: "Onlarý, yönelmekte olduklarý kýbleden ne
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çevirdi?" diyecekler.De ki: "Doðu da Allah'ýn, batý da.O, dilediðini dosdoðru yola
kýlavuzlar."
[2.143] Ýþte böyle!Biz sizi, insanlar üstüne tanýk olasýnýz, resul de sizin üstünüze
tanýk olsun diye, orta yolu izleyen bir ümmet yaptýk.Biz, eskiden üzerinde olduðunu
kýble haline getirdik ki resule uyaný, ökçesi üstüne gerisin geri dönenden
ayýralým.Bu, Allah'ýn kýlavuzluk ettikleri dýþýndakilere gerçekten zor
gelecektir.Ama Allah imanýnýzý iþe yaramaz hale getirmeyecektir.Þu da bir gerçek ki,
Allah öncelikli insanlara karþý çok acýyýcý, çok merhametlidir.
[2.144] Biz senin, yüzünün habire göðe doðru çevrildiðini elbette
görüyoruz.Hoþlanacaðýn bir kýbleye seni elbette döndüreceðiz.Artýk yüzünü Mescid-i
Haram yönüne çevir.Nerede olsanýz yüzünüzü Mescid-i Haram yönüne
döndürün.Kendilerine kitap verilenler, onun, Rablerinden bir gerçek olduðunu çok iyi
bilirler.Allah onlarýn yapýp ettiklerinden habersiz deðildir.
[2.145] Ehlikitap'a sen her türlü mucizeyi getirsen de onlar senin kýblene uymazlar;
sen de onlarýn kýblesine uymayacaksýn.Onlar birbirlerinin kýblesine de uymazlar.Eðer
sen, ilimden sana nasibin geldikten sonra onlarýn boþ ve iðreti arzularýna uyarsan,
iþte o zaman kesinlikle zalimlerden olursun.
[2.146] Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu öz oðullarýný tanýdýklarý gibi
tanýrlar.Bununla birlikte, içlerinden bir zümre, bilip durduklarý halde gerçeði hep
gizliyorlar.
[2.147] Gerçek, Rabbinden gelir.O halde sakýn kuþkuya düþenlerden olma.
[2.148] Herkesin bir yönü vardýr, ona döner.O halde hayýrlarda yarýþýn.Nerede
olursanýz olun Allah sizi biraraya getirecektir.Allah her þeye güç yetirendir.
[2.149] Nereden çýkarsan çýk, yüzünü Mescid-i Haram'a döndür.Bu, elbette Rabbinden
gelen gerçektir.Allah, yaptýklarýnýzdan habersiz deðildir.
[2.150] Nereden çýkarsan çýk, yüzünü Mescid-i Haram'a çevir.Nerede olursanýz olun,
yüzünüzü ona doðru çevirin ki, insanlarýn elinde sizin aleyhinize bir delil
bulunmasýn.Onlarýn zulme sapanlarý müstesna.Artýk onlardan korkmayýn, benden
korkun.Yüzünüzü Mescid-i Haram'a dönün ki, üzerinizdeki nimetimi tamalayayým.Ve bu
sayede güzeli ve iyiyi bulmanýz da umulmaktadýr.
[2.151] Nitekim size aranýzdan bir resul göndermiþiz; size ayetlerimizi okuyor, sizi
temizleyip arýtýyor, size Kitap'ý ve hikmeti öðretiyor, size, daha önce
bilmediklerinizi belletiyor.
[2.152] Anýn beni ki, anayým sizi.Þükredin bana, sakýn nankörlük etmeyin!
[2.153] Ey iman sahipleri!Sabra ve namaza sarýlarak yardým dileyin.Hiç kuþkunuz
olmasýn ki, Allah sabredenlerle beraberdir.
[2.154] Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin.Tam aksine, onlar
dirilerdir ama siz farkýnda olmazsýnýz.
[2.155] Yemin olsun ki sizi korku, açlýk; mallardan-canlardan-meyvalardan eksiltme
türünden bir þeyle mutlaka imtihan edeceðiz.Sabredenlere müjdele.
[2.156] Onlara bir ýstýrap gelip çattýðýnda þöyle derler: "Biz Allah içiniz ve
sonunda O'na dönüp gideceðiz."
[2.157] Ýþte böyleleri üzerine Rablerinden selamlar, bereketler var, bir rahmet
var.Ýþte bunlardýr iyiye ve güzele ermiþ olanlar.
[2.158] Safa ile Merve Allah'ýn belliklerindendir.Beytullah'ý hac veya umre ile
ziyaret edenin onlarý tavaf etmesinde kendisi için bir sakýnca yoktur.Kim içinden
gelerek bir hayýr iþlerse Allah Þakir'dir, teþekkür eder, Alim'dir, en iyi biçim de
bilir.
[2.159] Ýndirdiðimiz açýk-seçik delillerle, kýlavuz mesajý; biz onu Kitap'ta
insanlara ayan-beyan gösterdikten sonra gizleyenlere, iþte onlara, hem Allah lanet
eder hem de diðer lanet okuyanlar lanet eder.
[2.160] Tövbe edip hallerini düzeltenlerle gerçeði açýklayanlar müstesna.Ýþte
böylelerinin tövbesini kabul ederim.Doðrusu ben tövbeleri çok çok kabul edenim,
rahmeti sýnýrsýz olaným.
[2.161] Ayetlerimizi inkar etmiþ ve küfre batmýþ halde ölenlere gelince; Allah'ýn,
meleklerin ve tüm insanlarýn ilenci onlar üstünedir.
[2.162] Sürekli o lanetin içindedirler.Ne azaplarý hafifletilir ne de yüzlerine
bakýlýr.
[2.163] Sizin Ýlah'ýnýz Vahid'dir, bir tek Ýlah'týr.Ýlah yoktur O'ndan
baþka.Rahman'dýr O, Rahim'dir.
[2.164] Þu bir gerçek ki göklerin ve yerin yaratýlýþýnda, gece ile gündüzün birbiri
ardýnca geliþinde, insanlarýn yararý için denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ýn
gökten suyu indirip onunla, ölümünden sonra topraðý dirilterek üzerine tüm
Page 8

tur2text
canlýlardan yaymasýnda, rüzgarlarýn bir düzen içinde yönden yöne çevrilmesinde, gök
ve yer arasýnda bir hizmete memur edilen bulutlarda, aklýný iþleten bir topluluk
için sayýsýz izler-iþaretler-ibretler vardýr.
[2.165] Ýnsanlar içinde öyleleri vardýr ki, Allah dýþýnda bazýlarýný Allah!a eþ
tutarlar da onlarý Allah'ý sevmiþ gibi severler.Ýman sahipleri ise Allah'a sevgide
çok kararlý ve taþkýndýrlar.Zulme saplananlar, azabý gördüklerinde tüm kuvvetin
Allah'ta bulunduðunu, Allah'ýn azabýnýn çok þiddetli olduðunu fark edeceklerini
anlayabilseler!
[2.166] O zaman, izlenenler, kendilerini izleyenlerden uzaklaþýp gitmiþlerdir.Azabý
gördüler artýk, aralarýndaki baðlar parçalanýp koptu.
[2.167] Ýzleyenler þöyle demiþtir: "Ne olurdu bir kez daha imkan verilse de þunlarýn
bizden uzaklaþtýklarý gibi biz de onlardan uzaklaþsak." Böylece Allah onlara, yapýp
ettiklerini, kendilerine yönelmiþ özleyiþler olarak gösterir.Ama artýk ateþten
çýkamazlar.
[2.168] Ey insanlar!Yeryüzündeki nimetlerden temiz ve helal olmak þartýyla
yiyin.Þeytanýn adýmlarýný izlemeyin.Çünkü o size açýk bir düþmandýr.
[2.169] Hiç kuþkusuz o, size kötülük, çirkinlik/düzensizlik ve pislik emreder.Ve
size, Allah hakkýnda bilmediðiniz þeyleri söylemenizi buyurur durur.
[2.170] Onlara, "Allah'ýn indirdiðine uyun" dendiðinde: "Hayýr!Biz, atalarýmýzý
üzerinde bulduðumuz þeye uyarýz." Derler.Peki, atalarý bir þeye akýl erdiremiyor,
doðruya ve güzele ulaþamýyor idiyseler!...
[2.171] O küfre sapanlarýn durumu, baðýrýp çaðýrma dýþýnda bir þeyi iþtmeyen
varlýklara haykýranýn durumuna benzer.Saðýrdýrlar, dilsizdirler, kördürler.Bu yüzden
akýllarýný iþletemez onlar.
[2.172] Ey iman sahipleri!Size verdiðimiz rýzýklarýn temizlerinden yiyin ve -eðer
kendisine kulluk ediyorsanýz- Allah'a þ ükredin.
[2.173] Allah size leþi, kaný, domuz etini, Allah'tan baþkasý adýna kesileni haram
kýlmýþtýr.Ama zorda kalanýn, sýnýrý aþmadan, þunabuna haksýzlýk ve tecavüze gitmeden
yemesinde kendisi için günah yoktur.Allah çok affedici, çok merhametlidir.
[2.174] Allah'ýn Kitap'tan indirdiði þeyi gizleyip onu basit bir ücret karþýlýðý
satanlar, karýnlarýnda ateþten baþka bir þey yemiþ olmazlar.Kýyamet günü Allah
onlarla konuþmayacaktýr, onlarý arýndýrmayacaktýr da...Onlar için korkunç bir azap
vardýr.
[2.175] Ýþte bunlar hidayeti satýp þaþkýnlýðý, affedilmeyi satýp azabý
almýþlardýr.Ne kadar da dayanýklýdýrlar ateþe!...
[2.176] Bu böyledir.Çünkü Allah, Kitap'ý hak olarak indirmiþtir.Kitap'ta çekiþmeye
girenler, þýkak'a düþmüþlerdir/bütünden uzaklaþtýrýcý bir kopuþun tam içindedirler.
[2.177] Yüzlerinizi doðu ve batý yönüne çevirmeniz zafer ve mutluluða ermek
deðildir.Zafer ve mutluluða ermek o kiþinin hakkýdýr ki, Allah'a, ahiret gününe,
meleklere, kitaplara, peygamberlere inanýr; akrabaya, yetimlere, çaresizlere, yolda
kalmýþa, yoksullara, özgürlüðüne kavuþmak gayretinde olanlara malý seve seve verir,
namazý kýlar, zekatý öder.Böyleleri söz verdiklerinde ahitlerine vefalýdýrlar;
bolluk ve bereket zamaný kadar, zorluk, sýkýntý ve þiddet zamanýnda da
sabýrlýdýrlar.Ýþte bunlardýr özüyle sözü bir olanlar.Ve iþte bunlardýr korunan takva
sahipleri.
[2.178] Ey iman edenler!Öldürülenler hakkýnda üzerinize kýsas yazýlmýþtýr.Hür kiþiye
karþýlýk hür, köleye karþýlýk köle, diþiye karþýlýk diþi...Kim kardeþi tarafýndan
herhangi bir þekilde affa uðrarsa, bu durumda örfü izlemek ve affedene en güzel
biçimde bir ödeme yapmak gerekir.Ýþte bu, Rabbinizden size bir hafifletme ve bir
rahmettir.Kim bundan sonra azgýnlýk ve düþmanlýk ederse onun için korkunç bir azap
vardýr.
[2.179] Ey aklý ve gönlü iþleyenler, kýsasta sizin için hayat vardýr.Bu sayede
korunmanýz umulmaktadýr.
[2.180] Ýçinizden birine ölüm geldiðinde, eðer bir hayýr býrakacaksa, üzerinize
yalan þudur: Ana-babaya, akrabaya, örfe uygun vasiyette bulunmak.Takva sahipleri
üstüne bir hak olarak...
[2.181] Kim iþttikten sonra vasiyeti deðiþtirirse hiç kuþkusuz bunun günahý onu
deðiþtirenler üzerinedir.Allah herþeyi iþitir, herþeyi bilir.
[2.182] Kim vasiyet edenin haksýzlýða sapmýþ veya günah iþlemiþ olmasýndan
endiþelenip de ilgililerin arasýný bulursa ona günah yoktur.Allah çok affedici, çok
merhamet edicidir.
[2.183] Ey iman sahipleri!Oruç sizden öncekiler üzerine yazýldýðý gibi sizin
üzerinize de yazýlmýþtýr.Bu sayede korunmanýz umulmaktadýr.
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[2.184] Sayýlý günlerdir.Sizden kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa
tutamadýðý gün sayýsýnca baþka günlerde tutar.Oruca zorlukla dayananlar üzerine
düþen, fidye olarak bir yoksulu doyurmaktýr.Kim bir mecburiyeti olmaksýzýn içinden
gelerek iyilik yaparsa bu onun için daha hayýrlý olur.Ve oruç tutmanýz, eðer
bilirseniz, sizin için daha hayýrlýdýr.
[2.185] Ramazan o aydýr ki; insanlara kýlavuz olan, iyi-kötü ayrýmýyla hidayetten
kanýtlar getiren Kur'an, onda indirilmiþtir.O halda bu aya ulaþanýnýz onu oruçlu
geçirsin.Hasta olan veya yolculuk halinde bulunan, tutamadýðý gün sayýsýnca baþka
günlerde tutsun.Allah sizin için kolaylýk ister; O sizin için zorluk
istemez.Tutulmamýþ olan günleri tamamlamanýzý, sizi doðru yola kýlavuzladýðý için
Allah'ý yüceltmenizi ister.Ve sizin þükretmeniz umulmaktadýr.
[2.186] Kullarým sana benden sorarlarsa ben Karib'im, gerçekten çok yakýným.Dua
edenin çaðrýsýna, bana çaðýrýp yakardýðý anda cevap veririm.Hadi onlar da bana
karþýlýk versinler, bana inansýnlar ki doðruyu ve iyiyi bulabilsinler.
[2.187] Oruç gecesi kadýnlarýnýza yaklaþmak size helal kýlýnmýþtýr.Onlar sizin için
giysidir, siz de onlar için giysisiniz.Allah sizin öz benliklerinize yazýk etmekte
olduðunuzu bilmiþ, tövbelerinizi kabul edip sizi affetmiþtir.Artýk þimdi onlara
yaklaþýn ve Allah'ýn sizin için yazdýðý þeyi arayýn.Tan yerinin beyaz ipliði siyah
ipliðinden sizce seçilinceye kadar yiyin için; sonra da orucu gece oluncaya deðin
tamamlayýn.Mescitlerde itikafta bulunduðunuz sýrada zevcelerinizle cinsel temas
kurmayýn.Ýþte bunlar Allah'ýn yasaklarýdýr, bunlara yaklaþmayýn.Allah, ayetlerini
insanlara iþte böyle açýklar ki korunabilsinler.
[2.188] Mallarýnýzý aranýzda haksýz ve uydurma yollara baþvurarak yemeyin; bilip
durduðunuz halde insanlarýn mallarýndan bir kýsmýný günaha saparak yemek için onlarý
yargýçlara aktarmayýn.
[2.189] Sana, doðan aylardan sorarlar.De ki: "Onlar, insanlarýn çeþitli yararlarý ve
bir de hac için vakit ölçüleridir." Hayra ulaþmak evlere arkalarýndan girmeniz
deðildir.Hayra ulaþan o kiþidir ki, takvaya sarýnýp korunur.Evlere kapýlarýndan
girin.Allah'tan korkun ki kurtuluþa erebilesiniz.
[2.190] Sizinle çarpýþmaya girenlerle Allah yolunda siz de çarpýþýn.Ama haksýz yere
saldýrmayýn/çarpýþmada zulme sapmayýn.Çünkü Allah, sýnýr tanýmaz azgýnlarý sevmiyor.
[2.191] Onlarý yakaladýðýnýz yerde öldürün; onlarýn sizi çýkardýklarý yerden siz de
onlarý çýkarýn.Fitne/baský ve bozgunculuk, öldürmekten daha kötüdür.Mescid-i
Haram'da, onlar sizinle çarpýþmaya girinceye kadar siz de onlarla çarpýþmaya
girmeyin.Eðer sizinle çarpýþmaya girerlerse siz de onlarý öldürün.Ýþte böyle verilir
küfre sapanlarýn cezasý!
[2.192] Eðer savaþý sona erdirirlerse Allah çok affedici, çok merhametlidir.
[2.193] Fitne kalmayýncaya ve din yalnýzca Allah'ýn oluncaya kadar çarpýþýn.Eðer
çarpýþmaktan vazgeçerlerse artýk zulme sapanlardan baþkasýna düþmanlýk edilmez.
[2.194] Haram ay, haram aya karþýlýktýr.Hürmetler ve yasaklar karþýlýklýdýr.O halde,
azgýnlýk edip size saldýrana, size saldýrdýðý þekilde ve ölçüde saldýrýn.Allah'tan
korkun ve bilin ki Allah, kendisinden korkup sakýnanlarla beraberdir.
[2.195] Allah yolunda harcama yapýn/nimetleri paylaþýn; kendi ellerinizle kendinizi
tehlikeye atmayýn.Güzel düþünüp güzel iþler yapýn.Çünkü Allah, güzellik
sergileyenleri sever.
[2.196] Haccý da umreyi de Allah için tamamlayýn.Eðer engellenirseniz, kolayýnýza
gelen kurban yeterlidir.Kurban, yerine varýncaya kadar baþlarýnýzý traþ
etmeyin.Ýçinizden hasta olan yahut baþýndan rahatsýzlýðý bulunan oruç tutarak,
sadaka vererek veya kurban keserek fidye yoluna gitsin.Güvene kavuþtuðunuzda, hacca
kadar umreden yararlanmak isteyen, kolayýna gelen kurbaný kessin.Bunu bulamayan oruç
tutsun.Üç günü hacda, yedi günü döndüðünüzde, tam on gündür bu.Bu, ailesi Mescid-i
Haram'da oturmayan kiþi içindir.Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah'ýn azabý çok
þiddetlidir.
[2.197] Hac, bilinen aylardadýr.Kim o aylarda haccý kendisine gerekli kýlarsa hacda
kadýna yaklaþmak, kötülüðe sapmak, kavga ve çekiþmeye girmek yoktur.Ýyilik olarak
yaptýðýnýzý Allah bilir.Azýk edinin.Hiç kuþkusuz azýðýn en güzeli takvadýr.Ey akýl
ve gönül sahipleri, benden korkun.
[2.198] Rabbinizden bir lütuf ve bereket istemenizde hiçbir sakýnca
yoktur.Arafat'tan ayrýlýp akýn ettiðinizde Meþ'ar-i Haram'da Allah'ý zikredin.O'nu,
O'nun size gösterdiði gibi anýn.Siz bundan önce gerçekten sapýklar idiniz.
[2.199] Sonra, insanlarýn akýn edip döndüðü terden siz de dönün ve Allah'tan af
dileyin.Çünkü Allah çok affedicidir, çok merhametlidir.
[2.200] Gerekli ibadetlerinizi bitirdiðinizde yine Allah'ý anýn.Týpký atalarýnýzý
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andýðýnýz gibi, hatta daha kuvvetli bir anýþla.Ýnsanlardan bazýsý þöyle der: "Ey
Rabbimiz, bize dünyada ver." Böylesi için ahirette bir nasip yoktur.
[2.201] Onlardan kimi de þöyle yakarýr: "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellil ver,
ahirette de güzellik ver.Ve bizi ateþ azabýndan koru."
[2.202] Ýþte böyle diyenlere kazandýklarýndan bir nasip vardýr.Allah, hesabý çok
çabuk görür.
[2.203] Allah'ý sayýlý günlerde anýn.Kim hemen iki gün içinde iþini bitirirse ona
günah yoktur.Kim de bunu geciktirir-ertelerse, sakýnýp korunduðu takdirde ona da
günah yoktur.Allah'tan korkun ve bilin ki, siz O'nun huzurunda haþredileceksiniz.
[2.204] Ýnsanlardan öylesi vardýr ki, onun dünya hayatýna iliþkin sözü senin hoþuna
gider ve o, kalbindekine Allah'ý tanýk tutar.Oysaki o, düþmanlarýn en yamanýdýr.
[2.205] Yanýndan ayrýldýðýnda/iþ baþýna geçtiðinde yeryüzünde fesat çýkarmak, ekini
ve nesli yok etmek için iþe koyulur.Oysaki Allah, fesadý sevmez.
[2.206] Ona, "Allah'tan kork" dendiðinde, gurur kendisini günaha götürür.Böylesine,
cehennem yeter.Gerçekten ne kötü yataktýr o.
[2.207] Ýnsanlardan öylesi de vardýr ki, benliðini Allah'ýn hoþnutluðunu elde etmeye
satar.Allah, kullarýna karþý Rauf'tur, çok þefkatlidir.
[2.208] Ey iman sahipleri!Hepiniz toptan barýþ içine girin!Þeytanýn adýmlarýný
izlemeyin!Çünkü o, sizin için apaçýk bir düþmandýr.
[2.209] Size apaçýk deliller geldikten sonra yine yan çizerseniz, þunu bilin ki
Allah, tüm yüceliklerin, tüm hikmetlerin sahibidir.
[2.210] Onlar, Allah'ýn ve meleklerin buluttan gölgeler içinde kendilerine gelmesini
ve iþin bitirilmesini mi bekliyorlar?Bütün iþ ve oluþlar sonunda Allah'a döndürülür.
[2.211] Sor Ýsrailoðullarýna, onlara nice açýk ayet verdik.Kim Allah'ýn nimetini, o
kendisine geldikten sonra baþka kýlýða sokarsa kuþku duymasýn ki, Allah'ýn azabý pek
zorludur.
[2.212] Ýðreti/sefil hayat küfre sapanlara süslü gösterilmiþtir; onlar, iman
sahipleriyle alay ederler.Takvaya sarýlanlar, kýyamet günü onlarýn tepelerinde
olacaktýr.Allah, dilediðini hesapsýz bir biçimde rýzýklandýrýr.
[2.213] Ýnsanlar bir tek ümmet idi.Sonra Allah, peygamberleri müjdeleyiciler ve
uyarýcýlar olarak gönderdi.Onlarla beraber, anlaþmazlýða düþtükleri konularda,
insanlar arasýnda hükmetsinler diye gerçeði taþýyan Kitap'ý hak olarak indirdi.O
Kitap'ta anlaþmazlýða düþenler, o Kitap'ýn bizzat muhataplarýndan baþkasý
deðildi.Bunlar, kendilerine açýk kanýtlar geldikten sonra sýrf aralarýndaki
kýskançlýk/doymazlýk/azgýnlýk yüzünden, çekiþmeye girdiler.Sonra Allah kendi
izniyle, inananlarý, üzerinde tartýþmaya girdikleri gerçeðe tekrar ulaþtýrdý.Allah,
dilediði kiþiyi/dileyeni dosdoðru yola iletir.
[2.214] Yoksa siz, sizden önce gelip geçmiþ olanlarýn karþýlaþtýklarýnýn benzeri
baþýnýza gelmeden cennete gireceðinizi mi sandýnýz?Onlar þiddetler, belalar ve
zorluklar gelip çattý; sarsýldýlar.Öyle ki, resul ve onunla birlikte inananlar,
"Allah'ýn yardýmý ne zaman!" diye yakarýyordu.Haberiniz olsun ki, Allah'ýn yardýmý
çok yakýndýr.
[2.215] Sana, neyi infak edip vereceklerini soruyorlar.De ki: "Ýnfak ettiðiniz mal
ve nimet; ana-baba, yakýnlar, yetimler, yoksul ve çaresizlerle yolda kalan için
olmalýdýrHayýr olarak yaptýðýnýzý Allah en iyi biçimde bilmektedir."
[2.216] Hoþunuza gitmemekle birlikte, savaþ üzerinize yazýlmýþtýr.Bir þey sizin için
hayýrlý olduðu halde siz ondan tiksinebilirsiniz.Ve bir þey sizin için þer olduðu
halde siz onu sevebilirsiniz.Allah bilir, siz bilmezsiniz.
[2.217] Sana haram ayý, onda savaþmayý soruyorlar.De ki: "O ayda savaþ büyük bir
günahtýr.Ama Allah yolundan alýkoymak, O'na ve Mescid-i Haram'a nankörlük etmek, ora
halkýný oradan sürüp çýkarmak, Allah katýnda daha büyük bir günahtýr." Fitne/baský
ve bozgunculuk, cana kýymaktan daha büyük bir kötülüktür.Eðer güçleri yetse sizi
dininizden çevirinceye kadar sizinle savaþmayý sürdürürler.Ýçinizden kim irtidat
edip dininden dönerse kafir olarak ölür.Böylelerinin amelleri dünyada da ahirette de
boþa gitmiþtir.Ateþ ehlidir onlar.Sürekli kalacaklardýr orada.
[2.218] Ýnanýp hicret eden ve Allah yolunda uðraþýp didinenlere gelince, onlar
Allah'ýn rahmetini umarlar.Allah çok affedici, çok merhametlidir.
[2.219] Sana uyuþturucuyu/þarabý ve kumarý sorarlar.De ki: "Bu ikisinde büyük bir
günah vardýr; insanlar için çýkarlar da vardýr.Ama onlarýn kötülüðü yararlarýndan
çok daha büyüktür."Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar.De ki: "Helal
kazancýnýzýn size ve bakmakla yükümlü olduklarýnýza yeterli olanýndan artanýný
verin."Ýþte Allah, ayetleri size böyle açýlar ki, derin derin düþünebilesiniz,
[2.220] Dünya ve ahiret hakkýnda...Sana yetimlerden de soruyorlar.De ki: "Onlarý,
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iþe yarar hale getirmek kendileri için daha hayýrlýdýr.Eðer onlarla bir arada
yaþarsanýz, onlar sizin kardeþlerinizdir."Allah, bozguncuyu barýþseverden ayýrmasýný
bilir.Eðer Allah dileseydi, sizi zora sürerdi.Allah, tüm onurlarýn sahibi, tüm
hikmetlerin sahibidir.
[2.221] Müþrik kadýnlarla, onlar iman edinceye kadar evlenmeyin.Özgürlüðünden yoksun
inanmýþ bir kadýn, müþrik bir kadýndan -müþrik kadýn sizin hoþunuza gitse de- çok
daha hayýrlýdýr.Müþrik erkeklerle de onlar iman edinceye kadar nikahlanmayýn.Ýnanmýþ
bir köle, müþrik bir erkekten -o hoþunuza gitse de- çok daha hayýrlýdýr.Bu müþrikler
sizleri ateþe çaðýrýr.Allah ise sizi, izniyle cennete ve affa çaðýrýr.Ve ayetlerini
insanlara açýk açýk bildirir ki, düþünüp öðüt alabilsinler.
[2.222] Sana adet halini de sorarlar.De ki: "O, insana rahatsýzlýk veren bir
haldir.Hayýzlý olduklarý sýrada kadýnlardan uzak durun ve onlar temizleninceye kadar
kendilerine yaklaþmayýn.Ýyice temizlendiklerinde, Allah'ýn emrettiði yerden onlara
gidin." Þu bir gerçek ki Allah, çok tövbe edenleri sever, iyice temizlenenleri de
sever.
[2.223] Kadýnlar sizin tarlanýzdýr.O halde tarlanýza dilediðiniz þekilde varýn.Öz
benlikleriniz için önceden birþeyler gönderin.Allah'tan korkun ve bilin ki, O'na
mutlaka ulaþacaksýnýz.Ýman sahiplerine müjde ver.
[2.224] Ýyilik etmenize, takvaya sarýlmanýza, insanlar arasýnda barýþý kurmanýza
engel yapmak üzere Allah'ý yeminlerinize siper haline getirmeyin.Allah herþeyi
duyar. Herþeyi bilir.
[2.225] Allah sizi, dil sürçmesi sonucu laðv olarak yaptýðýnýz yeminlerinizden
sorumlu tutmaz; ama O sizi kalplerinizin kazandýðýndan hesaba çeker.Allah Gafur'dur,
çok affeder; Halim'dir, çok yumuþak davranýr.
[2.226] Kadýnlar hakkýnda ila yapanlar/yaklaþmamaya yemin edenler için dört ay
bekleme vardýr.Eðer o süre içinde eþlerine dönerlerse Allah baðýþlayan, merhamet
edendir.
[2.227] Eðer boþamaya kesin karar vermiþlerse, þüphesiz Allah çok iyi iþiten, çok
iyi bilendir.
[2.228] Boþanmýþ kadýnlar kendi baþlarýna üç adet ve temizlenme süresi
beklerler.Eðer Allah'a ve ahiret gününe inanmakta iseler, Allah'ýn onlarýn
rahimlerinde yarattýðýný saklamalarý kendilerine helal olmaz.Kocalarý, bu süre
içinde herhangi bir þekilde barýþmak isterlerse eþlerini geri almaya herkesten daha
çok hak sahibidirler.Kadýnlarýn, örfe uygun biçimde, sorumluluklarýna benzer haklarý
da vardýr.Erkeklerin kadýnlar üzerinde bir derece farký vardýr.Allah Aziz'dir,
Hakim'dir.
[2.229] Boþama iki kezdir.Bunun ardýndan da ya iyilikle tutmak ya da güzelce serbest
býrakmak gerekir.Onlara verdiðinizden birþeyi geri almanýz size helal olmaz.Erkekle
kadýnýn Allah'ýn sýnýrlarýný korumada endiþe etme hali baþka.Erkek ve kadýnýn
Allah'ýn sýnýrlarýnda duramayacaklarýndan endiþe ederseniz, o zaman kadýnýn verdiði
fidyede ikisine de bir günah yoktur.Ýþte bunlar Allah'ýn sýnýrlarýdýr.Bunlarý
aþmayýn.Allah'ýn sýnýrlarýný aþanlar, iþte onlar, zalimlerin ta kendileridir.
[2.230] Bütün bunlarýn ardýndan erkek, kadýný boþarsa artýk bundan sonra baþka bir
eþle nikahlanýncaya kadar ilk erkeðe helal olmaz.Ýkinci erkek kadýný boþadýðýnda,
boþanan kadýnla ilk erkek Allah'ýn sýnýrlarýný koruyabileceklerini düþünürlerse,
birbirlerine dönmelerinde sakýnca yoktur.Ýþte bunlar Allah'ýn sýnýrlarýdýr ki, Allah
bunlarý bilgi sahibi bir topluluða açýklar.
[2.231] Kadýnlarý boþadýðýnýzda, bekleme sürelerini tamamladýlar mý ya onlarý örfe
uygun olarak tutun yahut da örfe uygun olarak serbest býrakýn.Onlarý, zulmetmeniz
için, zararlarýna bir biçimde, tutmayýn.Bunu yapan, öz benliðine zulmetmiþ
olur.Allah'ýn ayetlerini eðlence aracý yapmayýn.Allah'ýn üzerinizdeki nimetini ve
kendisiyle size öðüt vermek için indirdiði Kitap'ý ve hikmeti hatýrlayýn.Allah'tan
korkun ve bilin ki, Allah herþeyi çok iyi bilmektedir.
[2.232] Kadýnlarý boþadýðýnýz zaman bekleme sürelerini tamamladýklarýnda, kendi
aralarýnda örfe uygun olarak anlaþmýþlarsa eski kocalarýyla nikahlanmalarý hususunda
onlara engel çýkarmayýn.Bu, sizin Allah'a ve ahiret gününe inanmýþ olanýnýza verilen
öðüttür.Bu sizin için daha isabetli ve daha temizdir.Allah bilir ama siz
bilmezsiniz.
[2.233] Anneler çocuklarýný -emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler için- tam iki yýl
emzirirler.Annelerin yiyeceklerini ve giyeceklerini örfe uygun biçimde hazýrlamak
çocuðun babasýna aittir.Hiçbir benlik yaratýlýþ kapasitesi dýþýnda birþeyle yükümlü
tutulamaz.Anne çocuðu yüzünden, çocuðun babasý da kendi çocuðu yüzünden zarara
sokulmasýn!.Mirasçý için de ayný ilke uygulanýr.Eðer anne-baba karþýlýklý anlaþma ve
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danýþma sonucu çocuðu sütten kesmek isterlerse, kendilerine günah
yoktur.Çocuklarýnýzý sütanneye emzirtmek isterseniz, örfe uygun olarak
belirlediðiniz ücreti güzelce teslim etmek þartýyla, bunu yapmanýzda bir günah
yoktur.Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, yapmakta olduklarýnýzý en iyi biçimde
görmektedir.
[2.234] Ýçinizden ölüp de geriye zevceler býrakanlarýn bu eþleri, dört ay on gün
kendi baþlarýna beklerler.Sürelerini tamamladýklarýnda kendilerince uygun
gördüklerini örfe uygun biçimde yapmalarýnda sizin için bir sakýnca yoktur.Allah,
yapmakta olduklarýnýzdan gereðince haberdardýr.
[2.235] Ýddet bekleyen kadýnlara evlenme isteðinizi dolaylý yoldan anlatmanýzda veya
böyle birþeyi içinizde saklamanýzda sizin için hiçbir günah yoktur.Allah bilmiþtir
ki, siz onlarý mutlaka anacaksýnýz, unutmayacaksýnýz.Bu sýrada onlarla, örfün normal
göreceði sözlerle konuþma dýþýnda gizli bir buluþma için anlaþmayýn.Ve zorunlu olan
süre doluncaya kadar nikahý baðlamaya giriþmeyin.Bilin ki Allah, benliklerinizin
içindekini bilir.O'ndan sakýnýn.Ve bilin ki Allah çok affedicidir, çok yumuþak
davranýþlýdýr.
[2.236] Kendilerine dokunmadan veya onlar için herhangi bir mehir belirlemeden
kadýnlarý boþamanýzda sizin için bir günah yoktur.Ancak onlarý nimetlendirin.
Ýmkanlarý geniþ olan kendi gücünce yapar bunu, imkanlarý sýnýrlý olan da kendi
gücünce yapar.Örfe uygun bir nimetlendirme...Güzel düþünüp güzel davrananlar üzerine
bir borç...
[2.237] Bir mehir belirlemiþseniz ve kadýnlarý hiç dokunmadan boþamýþsanýz,
kesiþtiðiniz mehirin yarýsýný verin.Ancak kadýnlarýn vazgeçmesi ile, nikah baðý
elinde bulunan erkeðin durumu müstesna.Erkekler olarak sizin vazgeçmeniz takvaya
daha yakýndýr.Aranýzdaki lütufkarlýk farkýný unutmayýn.Allah, yapmakta olduklarýnýzý
en iyi þekilde görmektedir.
[2.238] Namazlarý ve orta namazý koruyun.Tam bir saygýyla Allah'ýn huzurunda kýyam
edin.
[2.239] Bir korku ve endiþe duyarsanýz yürüyerek veya binit üzerinde kýlýn.Güvene
kavuþtuðunuzda bilmediðiniz þeyleri size öðrettiði þekilde Allah'ý zikredin.
[2.240] Ýçinizden ölüp de geriye eþler býrakan erkekler, eþlerinin evden
çýkarýlmaksýzýn bir yýla kadar geçimlerinin saðlanmasýný vasiyet etsinler.Eðer
kendileri çýkarlarsa, onlarýn kendileri için yararlý gördüklerini yapmalarý yüzünden
size günah yoktur.Allah Aziz'dir, Hakim'dir.
[2.241] Boþanmýþ kadýnlar için örfe uygun bir geçim imkaný saðlanmasý Allah'tan
korkanlar üzerine bir borçtur.
[2.242] Aklýnýzý iþletmeniz ümidiyle Allah, ayetlerini size iþte böyle açýklýyor.
[2.243] Ölüm korkusuyla binlerce kiþi halinde yurtlarýndan çýkanlarý görmedin
mi?Allah onlara "ölün" dedi de sonra onlarý diriltti.Þu bir gerçek ki Allah,
insanlara karþý çok lütufkardýr.Fakat insanlarýn çoklarý þükretmezler.
[2.244] Allah yolunda savaþýn ve bilin ki Allah, herþeyi duyar, herþeyi bilir.
[2.245] Kim var Allah'a güzel bir þekilde borç verecek?Ve Allah böyle birinin
verdiðini birçok kez katlayarak artýracaktýr.Allah, kabz haliyle kýsar, bast haliyle
açýp geniþletir.Ve yalnýz O'na döndürülürsünüz.
[2.246] Musa'dan sonra Ýsrailoðullarýnýn kodamanlar meclisini görmedin
mi?Kendilerine gelen bir peygambere þöyle demiþlerdi: "Bize bir kral gönder, Allah
yolunda çarpýþalým." Peygamber dedi ki: "Üstünüze savaþ yazýlýr da savaþmazsanýz ne
olacak?" Dediler ki: "Nasýl olur da Allah yolunda savaþmayýz?Yurtlarýmýzdan
çýkarýldýk, oðullarýmýzdan uzak düþürüldük." Nihayet üzerlerine savaþ yazýldýðýnda
pek azý hariç yüz çevirdiler.Allah, zalimleri çok iyi bilir.
[2.247] Peygamberleri onlara dedi ki: "Allah, Talut'u size kral gönderdi." Þöyle
konuþtular: "O bizim üzerimizde nasýl saltanat kurabilir?Yönetimde biz ondan daha
çok hak sahibiyiz.Ona bir mal geniþliði de verilmemiþtir." Peygamber dedi ki: "Allah
onu seçip size üst olarak gönderdi.Onu bilgi ve beden gücü yönünden üstün kýldý."
Allah, mülkünü geniþletendir, herþeyi bilendir.
[2.248] Nebileri onlara þöyle söyledi: "Onun mülk ve saltanatýnýn belirtisi o
Tabut'un size gelmesidir.Onun içinde Rabbinizden bir huzur, Harun hanedanýnýn, Musa
hanedanýnýn býraktýðýndan bir kalýntý vardýr.Onu melekler taþýr.Eðer iman sahipleri
iseniz, bunda sizin için elbette bir ibret vardýr."
[2.249] Talut, askerleriyle yola çýkýnca dedi ki: "Allah sizi bir ýrmakla imtihan
edecektir.O halde, ondan içen benden deðildir.Ama onu tatmayan bendendir.Eliyle bir
avuç alan kiþi baþka." Bunun ardýndan, pek azý müstesna olmak üzere ondan
içtiler.Nihayet o ve onunla beraber iman edenler ýrmaðý geçtiklerinde þöyle dediler:
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"Bugün bizim Calut'a ve ordusuna karþý hiçbir gücümüz yoktur." Allah'a
kavuþacaklarýný düþünenler ise þöyle konuþtular: "Sayýca az nice topluluk vardýr ki,
sayýca çok nice topluluða Allah'ýn izniyle galip gelmiþtir.Allah sabredenlerle
beraberdir."
[2.250] Calut ve ordusuyla karþýlaþtýklarýnda þöyle yakardýlar: "Ey Rabbimiz,
üzerimize sabýr yaðdýr.Ayaklarýmýzý yere saðlam bastýr.Ve küfre sapanlara karþý bize
yardým et."
[2.251] Nihayet Allah'ýn izniyle onlarý bozguna uðrattýlar.Ve Davud Calut'u
öldürdü.Ve Allah, Davud'a mülk/saltanat ve hikmet verdi.Ve ona dilediði þeylerden
öðretti.Eðer Allah'ýn, bazý insanlarý diðer bazýlarýyla savmasý olmasaydý, yeryüzü
bozguna uðrardý.Ama Allah alemlere karþý çok lütufkardýr.
[2.252] Ýþte bunlar Allah'ýn ayetleri.Onlarý sana hak olarak okuyoruz.Yemin olsun ki
sen, gönderilen elçilerdensin.
[2.253] Ýþte resuller!Biz onlarýn bazýsýný bazýsýna üstün kýlmýþýzdýr.Allah,
onlardan bazýsýyla konuþmuþtur.Bazýlarýný da derecelerle yüceltmiþtir.Meryem oðlu
Ýsa'ya açýk ayetler verdik ve onu Ruhulkudüs'le güçlendirdik.Allah dileseydi,
onlarýn ardýndan gelenler, açýk-seçik mesajlar kendilerine ulaþtýktan sonra
birbirlerini öldürmezlerdi.Ancak tartýþmaya girdiler de içlerinden bazýsý iman etti,
bazýsý küfre saptý.Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi.Ne var ki, Allah
dilediðini yapýyor.
[2.254] Ey iman edenler!Alýþ-veriþin, dostluðun, þefaatin olmadýðý o gün gelmeden
önce size verdiðimiz rýzýktan infak edip daðýtýn.Küfre sapanlar zalimlerin ta
kendileridir.
[2.255] Allah'tan baþka ilah yok.Hayy'dýr O, sürekli diridir; Kayyum'dur O, kudretin
kaynaðýdýr.Ne gaflet yaklaþýr O'na ne kendinden geçme ne de uyku.Göklerde ne var,
yerde ne varsa yalnýz O'nundur.O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadýkça, kim
þefaat edebilir!O, insanlarýn önden gönderdiklerini de bilir, arkada býraktýklarýný
da!...Ýnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediði dýþýnda, hiçbir þeyi
kavrayýp kuþatamazlar.O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuþatmýþtýr.Göklerin
ve yerin korunmasý O'na hiç de zor gelmez.Aliyy'dir O, yüceliði sýnýrsýzdýr;
Azim'dir O, büyüklüðü sýnýrsýzdýr.
[2.256] Dinde baský -zorlama- tiksindirme yoktur.Doðru bilgiye dayalý eriþ, bozuk
bilgiye dayalý sapýþtan açýk bir biçimde ayrýlmýþtýr.Her kim taðuta sýrt dönüp
Allah'a inanýrsa hiç kuþkusuz sapasaðlam bir kulpa yapýþmýþ olur.Komýþ olur.Kopup
parçalanmasý yoktur o kulpun.Allah, hakkýyla iþiten, en iyi biçimde bilendir.
[2.257] Allah, iman sahiplerinin Veli'sidir; onlarý karanlýklardan aydýnlýða
çýkarýr.Küfre sapanlara gelince, onlarý dostlarýn taðuttur ki, kendilerini nurdan
karanlýklara çýkarýr.Bunlar cehennemin dostlarýdýr.Orada sürekli kalacaklardýr
onlar.
[2.258] Allah kendisine mülk ve saltanat verdiði için, Rabbi hakkýnda Ýbrahim'le
çekiþeni görmedin mi?Ýbrahim þöyle demiþti: "Benim Rabbim odur ki, hayat verir ve
öldürür." O da þöyle demiþti: "Ben de hayat veririm, ben de öldürürüm." Ýbrahim,
"Allah, güneþi doðudan getiriyor, hadi sen onu batýdan getir" deyince, küfre sapan o
adam apýþýp kalmýþtý.Allah, zalimler toplumunu doðruya ve güzele kýlavuzlamaz.
[2.259] Ya þu kiþi gibisini görmedin mi?Çatýlarý çökmüþ, duvarlarý-damlarý yere
inmiþ bir kente uðramýþtý da þöyle demiþti: "Allah þurayý ölümünden sonra nasýl
hayata kavuþturacak?Bunun üzerine Allah, o kiþiyi yüz yýllýk bir süre için öldürmüþ,
sonra diriltmiþti. "Ne kadar bekledin?" demiþti. "Bir gün veye günün bir kýsmý kadar
bekledim." dedi. "Hayýr, dedi, aksine sen, yüz yýl kaldýn.Yiyeceðine, içeceðine
bak!Henüz bozulmamýþ.Eþeðine bak!Seni insanlara bir ibret yapalým diyedir
bu.Kemiklere bak, nasýl yerli yerince düzenliyoruz onlarý ve sonra et giydiriyoruz
onlara." Ýþ kendisi için açýklýk kazanýnca þöyle dedi o: "Allah'ýn herþeye kadir
olduðunu biliyorum."
[2.260] Hani Ýbrahim de þöyle yakarmýþtý: "Rabbim göster bana nasýl diriltiyorsun
ölüleri?" "Ýnanmadýn mý?" diye sordu. "Ýnandým, dedi, ancak kalbimin tatmin olmasý
için..." Allah dedi ki: "Kuþlardan dört tane al, onlarý kendine ýsýndýrýp
alýþtýr.Sonra her daðýn üstüne onlardan bir parça koy.Sonra da onlarý çaðýr.Koþarak
sana geleceklerdir.Bil ki Allah Aziz'dir, Hakim'dir.
[2.261] Mallarýný Allah yolunda infak edip harcayanlarýn durumu, yerden, her
baþaðýnda yüz dane bulunan yedi baþak çýkarmýþ bir daneye benzer.Ve Allah, dilediði
kiþi için daha da artýrýr.Allah Vasi'dir, yaratýþýný ve yarattýklarýný geniþletir;
Alim'dir, herþeyi en iyi biçimde bilir.
[2.262] Mallarýný Allah yolunda harcayýp sonra da bu harcadýklarýna bir eziyet ve
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baþa kakma eklemeyenlerin, Rableri katýnda kendilerine has ödülleri vardýr.Korku
yoktur onlar için; tasalanmayacaklardýr onlar.
[2.263] Güzel, yapýcý bir söz, bir baðýþlama, ardýndan bir eziyet gelen sadakadan
daha üstündür.Allah Gani'dir, cömertliðine sýnýr yoktur; Halim'dir, hoþgörüsüne
sýnýr yoktur.
[2.264] Ey iman sahipleri!Allah'a ve ahiret gününe inanmadýðý halde, insanlara riya
için malýný infak eden kiþi gibi, sadakalarýnýzý baþa kakmak ve eza etmek suretiyle
boþa çýkarmayýn.Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak varken tepesine þiddetli
bir yaðmur inip kendisini cascavlak býrakmýþ yalçýn bir kayanýn haline
benzer.Böyleleri, kazandýklarýndan hiçbir þey elde edemezler.Allah, küfre sapan bir
topluluðu doðruya ve güzele kýlavuzlamaz.
[2.265] Allah'ýn hoþnutluðunu kazanmak ve öz benliklerindekini kökleþtirmek için
infakta bulunanlara gelince, onlarýn durumu kendisine bol yaðmur isabet edip de
ürününü iki kat veren bir bahçenin durumuna benzer.Böyle bir bahçeye bol yaðmur
düþmese de bir çisinti, bir nem bile yetiþir.Allah, yapmakta olduklarýnýzý tam bir
biçimde görmektedir.
[2.266] Herhangi biriniz ister mi ki; altýndan ýrmaklar akan , içinde her tür
meyvasý olan, hurmalardan, üzümlerden oluþmuþ bir bahçesi bulunsun, kendisinin
güçsüz-çaresiz yavrularý da olsun ve bu haldeyken üstüne ihtiyarlýk çöksün, tam bu
sýrada o bahçeye alevli bir bora isabet etsin de bahçe, baþtan baþa yansýn.Allah
size ayetleri iþte bu þekilde açýklýyor ki, inceden inceye ve derinden derine
düþünebilesiniz.
[2.267] Ey iman sahipleri!Kazandýklarýnýzýn ve yerden sizin için çýkarmýþ
olduklarýmýzýn temiz ve güzellerinden infak edin.Kendinizin göz yummadan alýcýsý
olmadýðýnýz pis/bayaðý þeyleri vermeye kalkmayýn.Bilin ki Allah Gani'dir,
cömertliðine sýnýr yoktur; Hamid'dir, bütün övgülerin sahibidir/övgüye layýk
olanlarý gereðince över.
[2.268] Þeytan sizi fakirlikle korkutur, sizi görünür görünmez çirkinliklere
sürükler.Allah ise size kendisinden bir baðýþlanma ve lütuf vaat eder.Allah,
Vasi'dir, Alim'dir.
[2.269] O, hikmeti dilediðine verir.Ve kendisine hikmet verilmiþ olana çok büyük bir
hayýr verilmiþ demektir.Gönlünü ve aklýný çalýþtýranlardan baþkasý düþünüp
anlayamaz.
[2.270] Hayýr olarak harcadýðýnýz, adak olarak adadýðýnýz herþeyi, Allah mutlaka
bilir.Zalimlerin yardýmcýlarý olmayacaktýr.
[2.271] Sadakalarý açýklarsanýz bu da güzeldir.Ama onlarý gizler ve yoksullara bu
þekilde verirseniz, bu sizin için daha hayýrlýdýr; günahlarýnýzdan bir kýsmýný
örter.Allah, Habir'dir, yapmakta olduklarýnýzdan gereðince haberi vardýr.
[2.272] Onlarýn iyiyi ve güzeli bulmalarý, senin üzerine bir borç deðildir.Tam
aksine, dilediðini iyiye ve güzele kýlavuzlayan Allah'týr.Nimet ve imkandan
baþkalarýna baðýþladýðýnýz, esasýnda sizin öz benlikleriniz lehinedir.Allah'ýn
yüzünü arzulama dýþýnda birþey için infak etmiyorsunuz.Ýnfak ettiðiniz her nimet
size tam bir biçimde geri verilir.Ve siz, asla zulme uðratýlmazsýnýz.
[2.273] Ýnfak edilenler, Allah yolunda kapanýp kalmýþ, yeryüzünde dolaþamaz olmuþ
yoksullar içindir.Ýffet ve onurlarý yüzünden , cahiller bunlarý , zengin kiþiler
sanýr.Sen onlarý yüzlerinden tanýrsýn.Yüzsüzlük ve yýrtýklýk ederek insanlardan
birþey istemezler.Nimet ve imkandan infak ettiðiniz herþeyi, Allah çok iyi
bilmektedir.
[2.274] Mallarýný; gece ve gündüz, gizli ve açýk infak edenler var ya, iþte onlar
için Rableri katýnda kendilerine özgü ödüller vardýr.Korku yoktur onlar için;
tasalanmayacaktýr onlar.
[2.275] O ribayý yiyenler, þeytanýn bir dokunuþla çarptýðý kiþinin kalkýþýndan baþka
türlü kalkamazlar.Bu böyledir, çünkü onlar, "alýþ-veriþ de riba gibidir"
demiþlerdir.Oysaki Allah, alýþ-veriþi helal, ribayý haram kýlmýþtýr.Kendisine
Rabbinden bir öðüt gelip de yaptýðýndan vazgeçenin geçmiþi kendisine, iþi Allah'a
kalmýþtýr.Yeniden ribaya dönene gelince, böyleleri ateþin dostlarýdýr.Sürekli
kalacaklardýr orada.
[2.276] Allah, ribadan beklenen artýþý mahveder, sadakalar karþýlýðýnda artýþlar
getirir.Allah, nankörlüðe batmýþ günahkarlarýn hiçbirini sevmez.
[2.277] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik deðerler üreten, namazý kýlan, zekatý
verenler için Rableri katýnda kendilerine özgü ödülleri vardýr.Korku yoktur onlar
için. Tasalanmayacaklardýr onlar...
[2.278] Ey iman sahipleri, Allah'tan korkun.Ve eðer inanýyorsanýz ribadan geri
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kalaný býrakýn.
[2.279] Eðer bunu yapmazsanýz, Allah ve resulünden bir harp ilaný duymuþ olun.Tövbe
ederseniz, mallarýnýzýn esaslarý/ana paralarýnýz sizindir; ne zulmeden olursunuz ne
de zulme uðratýlan.
[2.280] Eðer borçlu zorluk içinde ise eli geniþleyinceye kadar beklenir.Borcunu
sadaka olarak ona baðýþlamanýz sizin için daha hayýrlýdýr; eðer bilirseniz.
[2.281] Korkun o günden ki, onda Allah'a döndürüleceksiniz.Sonra her benliðe
kazanmýþ olduðu tam bir biçimde verilecektir.Onlar hiçbir zulme
uðratýlmayacaklardýr.
[2.282] Ey iman sahipleri!Belirli bir süre için birbirinize borç verdiðinizde onu
yazýn.Aranýzda bir yazýcý adaletle yazsýn.Yazýcý, Allah'ýn kendisine öðrettiði
þekilde yazmaktan kaçýnmasýn, yazsýn.Borç altýna giren kiþi de onu kayda geçirtsin
ve Rabbinden korksun da borcundan hiçbir þey eksiltmesin.Borç altýna giren, aklý
ermez yahut zayýf-çaresiz biri ise yahut yazdýrmaya gücü yetmiyorsa, velisi adaletle
yazdýrsýn.Erkeklerinizden iki kiþiyi de tanýk tutun.Eðer iki erkek yoksa rýzanýzla
bir erkek ve iki kadýn gerekir.Bu kadýnlardan biri þaþýrýrsa/unutursa ötekisi ona
hatýrlatsýn diyedir.Tanýklar, çaðrýldýklarýnda çekimser davranmasýnlar.küçük veya
büyük, borcu, süresine kadar yazmaktan üþenmeyin.Böyle yapmanýz Allah katýnda
adalete daha yakýn, tanýklýk için daha saðlam, kuþkuya düþmemeniz için daha
elveriþlidir.Ancak aranýzda döndürüp durduðunuz tamamen peþin bir ticaret söz konusu
ise onu yazmamanýzda sizin için bir sakýnca yoktur.Karþýlýklý alýþ-veriþ
yaptýðýnýzda da tanýk bulundurun.Yazýcýya da tanýða da zarar verilmesin.Böyle birþey
yaparsanýz bu, kendinize kötülük olur.Allah'tan korkun.Allah size öðretiyor.Allah,
herþeyi en iyi biçimde bilendir.
[2.283] Eðer yolculuk halinde olur da yazacak birini bulamazsanýz, o takdirde,
alýnan rehinler yeter.Birbirinize güvenmiþseniz, kendisine güvenilen kiþi, emaneti
ödesin; Rabbi olan Allah'tan korksun.Tanýklýðý gizlemeyin.Onu gizleyen, kalbi günaha
batmýþ/kendi kalbine kötülük etmiþ biridir.Allah, yapmakta olduklarýnýzý çok iyi
bilmektedir.
[2.284] Göklerdekiler de yerdekiler de yalnýz Allah'ýndýr.Ýçlerinizdekini
açýklasanýz da gizleseniz de Allah, ondan sizi hesaba çeker de dilediðini baðýþlar,
dilediðine azap eder.Allah Kadir'dir, herþeye gücü yeter.
[2.285] Resul, Rabbinden kendisine indirilene inanmýþtýr; müminler de.Hepsi;
Allah'a, onun meleklerine, kitaplarýna, resullerine inanmýþlardýr.Allah'ýn
resullerinden hiçbirini ötekinden ayýrmayýz.Þöyle demiþlerdir: "Dinledik, boyun
eðdik.Affet bizi, ey Rabbimiz.Dönüþ yalnýz sanadýr."
[2.286] Allah hiçbir benliðe, yaratýlýþ kapasitesinin üstünde bir yük
yüklemez/teklifte bulunmaz.Her benliðin yaptýðý iyilik kendi lehine, iþlediði
kötülük kendi aleyhinedir/kiþinin hem kendisi hem baþkalarý için kazandýðý onun
lehine, yalnýz kendi nefsi için kazandýðý onun aleyhinedir/kiþinin kendi emeði ile
kazandýðý kendi lehine, baþkalarýnýn sýrtýndan kazandýðý aleyhinedir. "Ey
Rabbimiz!Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme.Ey Rabbimiz!Bize, bizden
öncekilere yüklediðin gibi aðýr yük yükleme.Ey Rabbimiz!Bize, güç yetiremeyeceðimiz
þeyleri de yükleme.Affet bizi, baðýþla bizi, acý bize.Sen bizim Mevla'mýzsýn.Küfre
sapanlar topluluðuna karþý yardým et bize!"
@Al-i Ýmrân Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[3.1] Elif, Lam, Mim.
[3.2] Allah...Ýlah yok O'ndan baþka...Hayy'dýr O, Kayyum'dur.
[3.3] O, sana Kitap'ý, önündekileri tasdikleyici olarak hak bir yoldan
indirdi.Tevrat'ý ve Ýncil'i de indirmiþti.
[3.4] Daha önce insanlara bir yol gösterici olarak Furkan'ý da indirdi.Þu bir gerçek
ki, Allah'ýn ayetlerini örtüp inkar edenler için þiddetli bir azap vardýr.Ve Allah
hem Aziz'dir hem intikam alýcý...
[3.5] Allah...Gökte ve yerde hiçbir þey O'na gizli kalmaz.
[3.6] Rahimlerde sizi dilediðince þekillendiren O'dur.Ýlah yok O'ndan baþka.Aziz'dir
O, Hakim'dir.
[3.7] Kitap'ý sana indiren O'dur.Onun ayetlerinden bir kýsmý muhkemlerdir ki; onlar
Kitap'ýn anasýdýr.Diðer ayetlerse müteþabihlerdir.Þu var ki, kalplerinde bir eðrilik
ve bozukluk bulunanlar, fitne aramak, onun yorumuna öncelik tanýmak için Kitap'ýn
sadece müteþabih kýsmýnýn ardýna düþerler.Onun tevilini ise bir Allah bilir, bir de
ilimde derinleþmiþ olanlar.Bunlar, "ona inandýk, hepsi Rabbimizin katýndandýr"
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derler.Gönül ve akýl sahiplerinden baþkasý gereðince düþünemez.
[3.8] Ey Rabbimiz!Bizi doðruya ve güzele yönelttikten sonra kalplerimizi bozup
eðriltme ve bize katýndan bir rahmet baðýþla.Sen, yalnýz sen Vahhab'sýn, bol bol
baðýþta bulunansýn.
[3.9] Ey Rabbimiz!Sen Cami'sin; insanlarý, varlýðýnda kuþku bulunmayan bir günde
mutlaka toplayacaksýn!Allah, sözünü yerine getireceði yer ve zamaný asla þaþmaz.
[3.10] Küfre sapanlara gelince, onlarýn mallarý da çocuklarý da Allah'a karþý
kendilerine hiçbir yarar saðlamayacaktýr.Onlar, iþte onlar, ateþin yakýtýdýrlar.
[3.11] Týpký Firavun hanedaný ve onlardan öncekilerin durumu gibi.Ayetlerimizi
yalanlamýþlardý da Allah, onlarý günahlarý yüzünden yakalamýþtý.Allah, cezayý çok
þiddetli vermektedir.
[3.12] De o küfre sapanlara: "Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz.Ne kötü
döþektir o!"
[3.13] Yüz yüze gelen þu iki toplulukta sizin için bir ibret vardýr: Biri Allah
yolunda çarpýþýyordu; ötekisi küfre batmýþtý.Allah yolunda çarpýþanlarý, kafa
gözleriyle kendilerinin iki katý görüyorlardý.Allah, öz yardýmýyla dilediðini
destekler.Ýþte bunda, gözleri olanlar için gerçek bir ibret vardýr.
[3.14] Kadýnlara, oðullara, altýn ve gümüþten oluþturulmuþ yýðýnlara, salma atlara,
davarlara ve ekinlere tutkunluklarýn sevgisi, insanlar için süslenip
püslenmiþtir.Tüm bunlar geçici-iðreti hayatýn nimetidir.Allah'a gelince, varýlacak
yerin en güzeli onun yanýndadýr.
[3.15] De ki: "Bu sayýlanlardan daha iyisini size haber vereyim mi?Sakýnýp
korunanlar için, Rableri katýnda, altlarýndan nehirler akan, içinde sürekli
kalacaklarý cennetler, tertemiz eþler ve Allah'tan bir hoþnutluk olacaktýr.Allah,
kullarý en iyi biçimde görmektedir."
[3.16] Kullar ki þöyle derler: "Ey Rabbimiz, kuþkusuz olarak sana inandýk.Baðýþla
günahlarýmýzý, ateþ azabýndan koru bizi!"
[3.17] Kullar ki sabredenlerdir, özü-sözü doðru olanlardýr, Hak huzurunda
duranlardýr, nimet ve imkanlardan baþkalarýný yararlandýranlardýr; seherlerde,
baðýþlanmak için yakaranlardýr.
[3.18] Allah, kendisinden baþka tanrý olmadýðýna tanýktýr.Meleklerle ilim sahipleri
de adalet ölçüsüne sarýlarak tanýklýk etmiþlerdir ki, o Aziz ve Hakim olandan baþka
hiçbir ilah yoktur.
[3.19] Allah katýnda din Ýslam'dýr.Kitap verilmiþ olanlar, kendilerine ilim
geldikten sonra, aralarýndaki azgýnlýk/haset/hak tanýmazlýk yüzünden ihtilafa
düþtüler...Kim Allah'ýn ayetlerine nankörlük ederse, Allah hesabý çabucak
görecektir.
[3.20] Seninle kanýt yarýþtýrmaya girerlerse þöyle söyle: "Ben yüzümü Allah'a teslim
ettim.Bana uyanlar da." Kitap verilenlerle ümmilere de sor: "Siz de teslim oldunuz
mu?" Eðer teslim olurlarsa doðruya ve güzele kýlavuzlanmýþlardýr.Yüz çevirirlerse
sana düþen sadece teblið etmektir.Allah, kullarýný görmektedir.
[3.21] Allah'ýn ayetlerini inkar edip haksýz yere peygamberleri öldürenler ve
insanlar içinden adaletle emredenlerin canýna kýyanlar var ya, iþte onlara korkunç
bir azabý muþtula.
[3.22] Çalýþýp ürettikleri hem dünyada hem de ahirette boþa çýkmýþtýr.Hiçbir
yardýmcýlarý da yoktur onlarýn.
[3.23] Þu kendilerine Kitap'tan pay verilmiþ olanlara bak, aralarýnda hüküm vermesi
için Allah'ýn Kitabý'na çaðrýlýyorlar da içlerinden bir zümre yüz çevirerek dönüp
gidiyor.
[3.24] Bunun sebebi onlarýn, "ateþ bize sayýlý birkaç gün dýþýnda asla
dokunmayacaktýr" demeleridir.Uydurmuþ olduklarý yalanlar, dinlerinde kendilerini
aldatmaktadýr.
[3.25] Peki, o kendisinde kuþku bulunmayan günde, onlarý biraraya topladýðýmýz vakit
halleri nice olacak!O gün her benlik, kazandýðýnýn karþýlýðýný tam almýþtýr.Onlar,
hiçbir zulme uðratýlmazlar.
[3.26] Þöyle yakar: "Ey mülkün Malik'i, sahibi olan Allah'ým!Sen mülk ve saltanatý
dilediðine verir, mülk ve saltanatý dilediðinden çekip alýrsýn.Dilediðini yüceltir
aziz edersin, dilediðini alçaltýr zelil kýlarsýn.Ýmkan, mal ve nimet senin
elindedir.Sen herþeye kadirsin."
[3.27] "Geceyi gündüzün içine sokarsýn, gündüzü de gecenin içine sokarsýn.Diriyi
ölüden çýkarýrsýn, ölüyü diriden çýkarýrsýn.Dilediðini hesapsýzca rýzýklandýrýrsýn."
[3.28] Müminler, müminleri býrakýp da küfre sapanlarý gönül dostu edinmesinler.Kim
bunu yaparsa Allah'la iliþiði kesilir.Ancak bir sakýnma ile onlardan korunmanýz
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müstesna.Allah sizi kendisinden sakýnmaya çaðýrýr.Ve dönüþ yalnýz Allah'adýr.
[3.29] De ki: "Göðüsleriniz de olaný gizleseniz de açýklasanýz da Allah onu
bilir.Göklerdekileri, yerdekileri de bilir.Allah herþeye Kadir'dir."
[3.30] Gün gelecek, her benlik, hayýrdan iþlediðini önünde bulacaktýr.Kötülükten
iþlediðini de...Ýsteyecektir ki, önüne getirilenle kendisi arasýnda uzun bir mesafe
olsun.Allah sizi, kendisinden sakýnmaya çaðýrýr.Allah, kullarýna karþý Rauf 'tur,
çok þefkatlidir.
[3.31] De ki: "Eðer Allah'ý seviyorsanýz bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve
günahlarýnýzý baðýþlasýn.Allah çok affedici, çok merhametlidir."
[3.32] Þunu da söyle: "Allah'a ve resule itaat edin."Eðer yüz çevirirlerse, Allah
küfre sapanlarý sevmez.
[3.33] Allah; Adem'i, Nuh'u, Ýbrahim Ailesi'ni, Ýmran Ailesi'ni seçerek alemlere
üstün kýlýmýþtýr;
[3.34] Birbirinden gelen soylar halinde.Allah, hakkýyla iþiten, gereðince bilendir.
[3.35] Hani Ýmran'ýn karýsý þöyle demiþti: "Rabbim, karnýmdakini özgür bir biçimde
sana adadým; onu benden kabul et.Kuþkusuz sen, evet sen, herþeyi duyan, herþeyi
bilensin."
[3.36] Onu doðurunca -Allah onun ne doðurduðunu daha iyi bildiði halde- þöyle dedi:
"Rabbim, onu kýz olarak doðurdum ve erkek, kýz gibi deðildir.Adýný Meryem koydum
onun.Onu ve soyunu, kovulmuþ þeytandan sana sýðýndýrýyorum."
[3.37] Allah, onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi besleyip
büyüttü.Onu, Zekerriya'nýn korumasýna verdi.Zekerriya, mihrapta onun yanýna her
girdiðinde, orada bir rýzýk bulur ve sorardý: "Meryem, bu sana nereden?"Meryem de:
"Bu, Allah katýndandýr; çünkü Allah dilediðini hesapsýzca rýzýklandýrýr." derdi.
[3.38] Zekerriya orada Rabbine yakarmýþtý: "Rabbim, demiþti, katýndan bana tertemiz
bir soy baðýþla.Sen yakarýþý en iyi duyansýn."
[3.39] Zekerriya mihrapta durmuþ namaz kýlarken, melekler ona þöyle çaðýrmýþlardý:
"Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi doðrulayýcý bir efendi; nefsine egemen bir
benlik, hayýr ve barýþ sevenlerden bir peygamber olarak Yahya'yý müjdeliyor."
[3.40] Dedi ki: "Rabbim benim nasýl çocuðum olur?Ýhtiyarlýk tam bir biçimde üstüme
binmiþ, karým kýsýr."Allah cevap verdi: "Allah dilediði þeyi iþte böyle yapar."
[3.41] Zekerriya dedi: "Rabbim bana bir belirti ver."Allah buyurdu: "Sana belirti
þudur.Ýnsanlarla üç gün, iþaretleþme dýþýnda konuþmayacaksýn.Rabbini çok
an.Akþam-sabah tespih et."
[3.42] Bir de melekler þöyle demiþlerdi: "Ey Meryem, Allah seni seçti.Seni tertemiz
kýldý ve seni alemlerin kadýnlarý üstüne yüceltti."
[3.43] "Ey Meryem, Rabbinin huzurunda saygýyla el baðla.Secdeye kapan ve rüku
edenlerle birlikte rüku et."
[3.44] Bu, gayb haberlerindendir ki, sana vahyediyoruz.Onlar, Meryem'in bakýmýný
kimin üstleneceðini belirlemek için kalemlerini atarlarken sen yanlarýnda
deðildin.Çekiþtikleri sýrada da yanlarýnda deðildin.
[3.45] Bir de melekler þöyle demiþlerdi: "Ey Meryem!Allah seni, kendisinden bir
kelimeyle muþtuluyor.Adý, Meryem oðlu Ýsa Mesih'tir.Dünya ve ahirette yüz
akýdýr.Allah'a yaklaþtýrýlanlardandýr."
[3.46] "Beþikte ve yetiþkin çaðýnda insanlarla konuþacaktýr.Barýþa ve hayra yönelik
iþ yapanlardandýr."
[3.47] Meryem dedi ki: "Rabbim, çocuðum nasýl olur benim?Bana hiçbir insan dokunmadý
ki!" Allah cevap verdi: "Allah dilediðini iþte böyle yaratýr.Bir iþ ve oluþa karar
verdiðinde sadece ona "ol" der; o hemen oluverir."
[3.48] Ona Kitap'ý, hikmeti, Tevrat'ý ve Ýncil'i öðretecek.
[3.49] Onu, Beniisrail'e þöyle konuþan bir resul yapacak: "Þu bir gerçek ki, ben
size Rabbinizden bir mucize getirdim: Ben, çamurdan, kuþ görünümünde birþey yapar,
ona üflerim de Allah'ýn izniyle kuþ oluverir.Ben, körü ve abraþý iyileþtirir,
ölüleri Allah'ýn izniyle diriltirim.Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte
olduklarýnýzý size haber veririm.Eðer inananlarsanýz, bunda sizin için tam bir
mucize vardýr."
[3.50] "Tevrat'tan önümde bulunaný doðrulayýcýyým.Size haram kýlýnmýþ olanýn bir
kýsmýný size helal yapacaðým.Rabbinizden bir mucize getirdim size.Artýk Allah'tan
korkun ve bana itaat edin."
[3.51] "Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir; o halde, O'na kulluk
edin.Ýþte bu, dosdoðru bir yoldur."
[3.52] Ýsa onlardan inkarý sezince þöyle konuþtu: "Allah'a gidiþte benim
yardýmcýlarým kim?" Havariler dediler ki: "Biz Allah'ýn yardýmcýlarýyýz.Allah'a iman
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ettik biz.Tanýk ol, biz müslümanlarýz."
[3.53] "Ey Rabbimiz!Senin indirdiðini iman ettik, resule uyduk; artýk bizi gerçeðin
tanýklarýyla beraber yaz."
[3.54] Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu.Ve Allah, tuzak kuranlarýn en
hayýrlýsýdýr.
[3.55] Allah þunu da demiþti: "Ey Ýsa, senin canýný alacaðým, seni kendime
yükselteceðim; seni, inkar edenlerden uzaklaþtýrýp arýndýracaðým.Ve sana uyanlarý,
inkar edenlerin, kýyamete kadar üstünde tutacaðým.Sonra bana olacak dönüþünüz;
tartýþýp durduðunuz þeyler hakkýnda aranýzda ben hüküm vereceðim."
[3.56] "Küfre sapanlar var ya, iþte onlara dünyada ve ahirette þiddetle azap
edeceðim.Hiçbir yardýmcýlarý olmayacaktýr onlarýn."
[3.57] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlara gelince, Allah onlarýn
ödüllerini tam olarak verecektir.Allah, zalimleri sevmez.
[3.58] Ýþte bu sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Zikir'den okuduðumuzdur.
[3.59] Allah katýnda Ýsa'nýn durumu, Adem'in durumu gibidir.Onu topraktan yarattý,
sonra ona "ol" dedi.Artýk o, olur.
[3.60] Hak, Rabbindendir.O halde, kuþku duyanlardan olma.
[3.61] Sana ilimden bir nasip geldikten sonra, hak konusunda seninle tartýþana de
ki: "Gelin; oðullarýmýzý ve oðullarýnýzý, kadýnlarýmýzý ve kadýnlarýnýzý, öz
benliklerimizi ve öz benliklerinizi çaðýralým, mübahele edelim de Allah'ýn lanetini
yalancýlar üzerine salalým."
[3.62] Ýþte, gerçek kýssanýn ta kendisi budur.Allah'tan baþka ilah yoktur.Ve Allah,
elbette Aziz'dir, elbette Hakim'dir.
[3.63] Eðer yüz çevrilirse, hiç kuþkusuz Allah, bozguncularý çok iyi bilmektedir.
[3.64] De ki: "Ey Ehlikitap! Sizin ve bizim aramýzda ayný olan þu söze gelin:
Allah'tan baþkasýna kulluk etmeyelim, O'na hiçbir þeyi ortak koþmayalým, Allah'ý
býrakýp da birbirimizi rabler edinmeyelim." Eðer yüz çevrilirse þöyle söyle: "Tanýk
olun, biz müslümanlarýz/ Allah'a teslim olanlarýz."
[3.65] Ey Ehlikitap!Ýbrahim hakkýnda neden çekiþiyorsunuz?Tevrat da Ýncil de ondan
sonra indirildi.Hala aklýnýzý iþletmeyecek misiniz?
[3.66] Ýþte siz böyle insanlarsýnýz!Hakkýnda biraz bilginiz olan þeyde çekiþmeye
girdiniz.Peki , hakkýnda hiçbir bilginiz olmayan þeyde neden tartýþmaya
giriyorsunuz?Allah bilir ama siz bilmezsiniz.
[3.67] Ýbrahim ne bir Yahudi idi ne de bir Hýristiyan.O, sadece hanif bir
müslümandý.O, müþriklerden deðildi.
[3.68] Þu bir gerçek ki, insanlarýn Ýbrahim'e gönülce en yakýn olanlarý, elbette ona
uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir.Allah, müminlerin Veli'sidir.
[3.69] Kitap ehlinden bir zümre, sizi bir saptýrabilseler diye arzu ettiler.Oysaki
onlar, kendilerinden baþkasýný saptýrmazlar.Ama bunu fark etmiyorlar.
[3.70] Ey Ehlikitap!Gerçeðe tanýk olup durduðunuz halde, Allah'un ayetlerini neden
inkar ediyorsunuz?
[3.71] Ey Ehlikitap!Neden hakký batýlla kirletiyorsunuz ve bilip durduðunuz halde
gerçeði gizliyorsunuz?
[3.72] Ehlikitap'tan bir zümre þöyle dedi: "Þu iman edenlere indirilene günün
baþlangýcýnda inanýn, günün sonunda karþý çýkýn.Belki onlarý döndürebilirsiniz;
[3.73] Dininize uyandan baþkasýna inanmayýn." Söyle onlara: "Hidayet, Allah'ýn
kýlavuzlamasýdýr.Size verilenin benzeri bir baþkasýna veriliyor yahut Rabbinizin
katýnda tartýþarak size üstün gelecekler diye mi bütün bunlar?"De ki: "Lütuf
Allah'ýn elindedir; onu dilediðine verir.Allah Vasi'dir, varlýðý sürekli geniþletir;
Alim'dir, herþeyi en iyi þekilde bilir."
[3.74] Rahmetini dilediðine özgüler.Allah, büyük lütfun sahibidir.
[3.75] Ehlikitap'tan öylesi vardýr ki, ona yüklerle emanet teslim etsen onu sana
iade eder.Onlardan öylesi de vardýr ki, onu bir dinar emanet etsen, tepesine
çökmedikçe onu sana geri vermez.Bunun sebebi þudur: Onlar: "Ümmilerin, bizim
aleyhimize yol bulmalarý mümkün deðildir." demiþlerdir.Onlar, bilip durduklarý
halde, Allah hakkýnda yalan söylerler.
[3.76] Ýþ öyle deðil!Kim ahdine vefa eder, takvaya sarýlýrsa hiç kuþkusuz, Allah
takvaya sarýlanlarý sever.
[3.77] Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini basit bir bedel karþýlýðý satanlar var
ya, iþte onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur.Allah onlarla konuþmaycaktýr,
kýyamet günü onlara bakmayacaktýr, onlarý temizleyip arýtmayacaktýr.Onlar için
korkunç bir azap vardýr.
[3.78] Onlardan bir zümre vardýr, aslýnda Kitap'tan olmayan birþeyi siz Kitap'tan
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sanasýnýz diye, dillerini Kitap'la eðip bükerler.O, Allah katýndan olmadýðý halde
"Bu, Allah katýndandýr." derler.Bilip durduklarý halde, Allah hakkýnda yalan
söylerler.
[3.79] Hiçbir insana yakýþmaz ki, Allah kendisine kitap, hüküm-hikmet ve
peygamberlik versin de sonra o, insanlara "Allah'ý býrakýp bana kullar olun" desin.O
ancak þöyle der: "Okuyup araþtýrdýðýnýz þeylere, öðrettiðiniz þu Kitap'a dayanarak
benliklerini Allah'a adamýþ kullar/Rabbaniler olun!"
[3.80] Ve size melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi de emretmez.Siz,
müslümanlar haline geldikten sonra inkarý mý emreder size?
[3.81] Ve unutma ki Allah, peygamberlerden misaklarýný almýþ, þöyle demiþti: "Size
Kitap'tan ve hikmetten nasip verdim.Sonra size elinizdekini doðrulayýcý bir resul
geldiðinde, ona mutlaka inanacak ve ona muhakkak yardým edeceksiniz.Kabul ettiniz ve
aðýr yükümü üzerinize aldýnýz mý?". "Kabul ettik." dediler. "O halde tanýk olun,
sizinle beraber ben de tanýklardaným." dedi.
[3.82] Tüm bunlardan sonra yüz çevirenler, fasýklarýn ta kendileridir.
[3.83] Hala Allah'ýn dininden gayrýsýný mý arýyorlar?Oysaki, göklerdeki þuurlular
da, yerdekiler de ister istemez O'na teslim olmuþlardýr ve yalnýz O'na
döndürüleceklerdir.
[3.84] De ki: "Allah'a, bize indirilene, Ýbrahim'e, Ýsmail'e, Ýshak'a, Yakub'a,
torunlarýna indirilmiþ olana, Musa'ya, Ýsa'ya ve diðer nebilere Rablerinden verilmiþ
bulunana inandýk.Onlardan hiçbirini ötekinden ayýrmayýz.Biz O'na teslim olanlarýz."
[3.85] Kim Ýslam'dan gayri bir din ararsa artýk o, ondan asla kabul
edilmeyecektir.Ve o, ahirette hüsrana düþenlerdendir.
[3.86] Ýmanlarýndan, resulün hak olduðuna tanýklýk ettikten ve kendilerine
ayan-beyan deliler geldikten sonra küfre sapmýþ bir topluluða Allah nasýl kýlavuzluk
eder?Allah, zalimler topluluðuna yol göstermez.
[3.87] Ýþte böylelerinin cezasý: Allah'ýn, meleklerin ve tüm insanlarýn laneti
üzerlerine...
[3.88] O lanet içinde sürekli kalacaklardýr.Ne azap hafifletilecektir.Onlardan ne de
yüzlerine bakýlacaktýr onlarýn.
[3.89] Ondan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler müstesna.Hiç þüphesiz Allah, çok
affedici, çok merhametlidir.
[3.90] Ýmanlarýndan sonra küfre sapmýþ, sonra da küfürde daha da azýtmýþ olanlarýn
tövbeleri asla kabul edilmeyecektir.Onlar sapýklarý ta kendileridir.
[3.91] Gerçeði örtüp de küfre sapmýþ olarak ölenlere gelince, onlarýn herbiri
kendini kurturmak için dünya dolusu altýn verse de asla kabul edilmeyecektir.Korkunç
bir azap vardýr onlar için.Hiçbir yardýmcýlarý olmayacaktýr.
[3.92] Sevdiðiniz þeylerden infak etmedikçe zafer ve mutluluða asla
ulaþamazsýnýz.Ýnfak ettiðiniz herþeyi, Allah çok iyi bilmektedir.
[3.93] Tevrat indirilmeden önce Ýsrail'in kendi nefsine haram kýldýðý þeyler dýþýnda
tüm yiyecekler Ýsrailoðullarýna helaldi.Onlara de ki: "Tevrat'ý ortaya getirin;
doðru sözlü iseniz onu okuyun."
[3.94] Artýk bundan sonra kim yalan düzüp Allah'A iftira ederse böyleleri zalimlerin
ta kendileridir.
[3.95] De ki: "Allah, doðrusunu söylemiþtir/vaadinde sadýktýr.Hadi artýk hanif
olarak Ýbrahim'in dinine uyun.Müþriklerden deðildi o."
[3.96] Þu bir gerçek ki, alemlere bir bereket kaynaðý ve yol gösterici halinde
insanlar için kurulan ilk ev Mekke'dekidir.
[3.97] Açýk-seçik deliller, Ýbrahim'in makamý vardýr orada.Oraya giren, güvene ermiþ
olur.Yoluna gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, insanlar üzerinde Allah'ýn bir
hakkýdýr.Kim nankörlük ederse hiç kuþkusuz, Allah bütün alemlere muhtaç olmayacak
bir Gani'dir.
[3.98] De ki: "Ey Ehlikitap!Allah, yaptýklarýnýza tanýklýk ederken, Allah'ýn
ayetlerini neden inkar ediyorsunuz?"
[3.99] Þunu da söyle: "Ey Ehlikitap!Neden iman edenleri Allah yolundan
alýkoyuyorsunuz?Gözünüzle gördüðünüz halde, Allah yolunu neden çarpýtmak
istiyorsunuz?Allah, yaptýklarýnýzdan habersiz deðildir."
[3.100] Ey iman sahipleri!Kendilerine kitap verilenlerden bir zümreye boyun
eðerseniz sizi, imanýnýzdan sonra kafirler haline getirirler.
[3.101] Allah'ýn ayetleri size okunuyor, Resulü de aranýzda; peki nasýl küfre
sapýyorsunuz?Kim Allah'a yapýþýrsa dosdoðru yola iletilmiþtir o...
[3.102] Ey iman edenler!Allah'tan, kendisinden korkmaya yaraþýr biçimde
korkun.Müslümanlar olmanýn dýþýnda bir hal üzere sakýn can vermeyin.
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[3.103] Hep birlikte Allah'ýn ipine yapýþýn, fýrkalara bölünüp parçalanmayýn;
Allah'ýn üzerinizdeki nimetini hatýrlayýn.Birbirinizin düþmaný idiniz, Allah
kalplerinizi uzlaþtýrýp kaynaþtýrdý da O'nun nimeti sayesinde kardeþler haline
geldiniz.Ateþten bir çukurun kenarýnda idiniz; sizi oradan kurtardý.Allah size
ayetlerini bu þekilde açýklýyor ki, doðruya ve güzele yol bulasýnýz .
[3.104] Ýçinizden hayra çaðýran, doðruluk ve güzelliði belirleneni emreden, kötülük
ve çirkinliði belirlenenden alýkoyan bir topluluk olsun.Kurtuluþ ve zafere eren iþte
onlardýr.
[3.105] Kendilerine açýk-seçik kanýtlar geldikten sonra, çekiþmeye girip fýrkalar
halinde parçalananlar gibi olmayýn.Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardýr.
[3.106] Gün gelir bazý yüzler aðarýr, bazý yüzler kararýr.Yüzleri kararanlara þöyle
denir: "Ýmanýnýzdan sonra küfre mi düþtünüz?Hadi, saptýðýnýz küfür yüzünden tadýn
azabý."
[3.107] Yüzleri aðaranlara gelince, onlar, Allah'ýn rahmeti içindedirler.Sürekli
ondadýr onlar.
[3.108] Bunlar sana Allah'ýn ayetleri.Hak olarak okuyoruz sana onlarý.Allah,
alemlere zulüm istemiyor.
[3.109] Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ýndýr.Ýþ ve oluþlar Allah'a
döndürülür.
[3.110] Siz, insanlar için çýkarýlmýþ en hayýrlý ümmetsiniz: Ýyiyi-güzeli
emredersiniz, kötü ve çirkinden alýkoyarsýnýz, Allah'a iman edersiniz.Ehlikitap da
iman etseydi, kendileri için elbette hayýrlý olurdu.Ýçlerinde müminler vardýr ama
onlarýn çoklarý fasýklardýr.
[3.111] Biraz eziyet dýþýnda size asla zarar veremezler.Sizinle savaþýrlarsa size
sýrtlarýný dönerler.Sonra onlara yardým da edilmez.
[3.112] Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunmalarý dýþýnda, nerede
bulunsalar üzerlerine zillet damgasý vurulur.Allah'ýn hýþmýna
uðramýþlardýr.Üzerlerine miskinlik damgasý vurulmuþtur.Bu böyledir.Çünkü onlar,
Allah'ýn ayetlerine küfrediyor, haksýz yere peygamberleri öldürüyorlardý; isyan
etmiþlerdi, zulüm ve azgýnlýk sergiliyorlardý.
[3.113] Ama hepsi bir deðildir.Ehlikitap içinden Allah için baþ kaldýran/Allah
huzurunda el baðlayan/hak ve adaleti ayakta tutan/kalkýnýp yükselen bir zümre de
vardýr; gece saatlerinde secdelere kapanmýþ olarak Allah'ýn ayetlerini okurlar.
[3.114] Allah'a ve ahiret gününe inanýrlar, iyiyi-güzeli emrederler, kötüyü ve
çirkini yasaklarlar.Hayýr iþlerde yarýþýrcasýna koþarlar.Ýþte bunlar hayra ve barýþa
yönelik hizmet üretenlerdendir.
[3.115] Yapmakta olduklarý/yapacaklarý hiçbir hayýr, nankörlükle
karþýlanmayacak/karþýlýksýz býrakýlmayacaktýr.Allah, takva sahiplerini çok iyi
bilmektedir.
[3.116] Küfre sapanlara gelince, onlarýn mallarý da çocuklarý da kendilerine Allah'a
karþý bir yarar saðlamayacaktýr.Ateþin dostlarýdýr onlar.Sürekli kalacaklardýr onun
içinde.
[3.117] Bu dünya hayatýnda harcamakta olduklarýnýn durumu, bir rüzgar örneðine
benzer: Onda kavurucu bir soðuk vardýr.Öz benliklerine zulmetmiþ bir topluluðun
ekinine deðmiþ de onu mahvetmiþtir.Allah onlara zulmetmedi, onlar kendilerine
zulmediyorlardý.
[3.118] Ey iman sahipleri!Kendi dýþýnýzda hiç kimseyi sýrdaþ edinmeyin.Sizi sarpa
sardýrýp periþan etmekten çekinmezler.Size sýkýntý vercek þeyi pek
severler.Aðýzlarýndan nefret ve öfke taþmaktadýr.Göðüslerinin saklamakta olduðu ise
daha büyüktür.Eðer aklýnýzý iþletirseniz Allah size ayetlerini açýk-seçik
göstermiþtir.
[3.119] Siz öyle kiþilersiniz ki, onlar sizi sevmedikleri halde siz onlarý
seversiniz.Ve Kitap'ýn tümüne inanýrsýnýz.Onlar ise sizinle karþýlaþtýklarýnda
inandýk derler; baþbaþa kaldýklarýnda size öfkelerinden parmak uçlarýný ýsýrýrlar.De
ki onlara: "Öfkenizle geberin."Allah, göðüslerin içindekini çok iyi bilmektedir.
[3.120] Size bir iyilik dokunsa bu onlarý rahatsýz eder.Size bir kötülük dokunsa
bununla sevinir, ferahlarlar.Eðer sabreder, sakýnýr/korunursanýz onlarýn tuzaklarý
size hiçbir þekilde zarar veremez.Allah, Muhit'tir, yapmakta olduklarýný çepeçevre
kuþatmýþtýr.
[3.121] Hani sen ailenden erkenden ayrýlmýþtýn da müminleri savaþ için tutulmasý
gereken noktalara yerleþtiriyordun.Allah herþeyi çok iyi duyar, çok iyi bilir.
[3.122] Sizden iki takým, korku ile bozulmak üzere idi.Halbuki Allah onlarýn
Veli'siydi.Müminler yalnýz Allah'a güvenip dayansýnlar.
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[3.123] Yemin olsun ki, ezik-boynu bükük olduðunuz bir sýrada Allah size Bedir'de de
yardým etmiþti.O halde Allah'tan korkun ki, þükredebilesiniz.
[3.124] O sýrada sen, müminlere þöyle diyordun: "Rabbinizin, indirilmiþ üçbin
melekle destek vermesi, size yetmiyor mu?"
[3.125] Ýþ, sanýldýðý gibi deðildir.Onlar, hemen þu anda üstünüze gelseler bile,
eðer siz sabreder ve korunursanýz, Rabbiniz sizi, üzerlerine niþan vurulmuþ beþ bin
melekle destekler.
[3.126] Allah bunu size bir müjde olmasý ve onunla kalplerinizi yatýþtýrmasý dýþýnda
birþey için yapmamýþtýr.Yardým, Aziz ve Hakim olan Allah katýndan baþka hiçbir
yerden gelemez.
[3.127] Allah bunu yaptý ki, küfre sapanlardan bir kýsmýný bölüp ayýrsýn veya onlarý
zelil etsin de yýkýk ve ürkek bir halde dönüp gitsinler.
[3.128] Ýþ ve hüküm konusunda sana düþen birþey yoktur.Allah ya tövbelerini kabul
ederek onlarý baðýþlar yahut da zalim olduklarý için onlara azap eder.
[3.129] Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ýndýr.Dilediðini affeder;dilediðine
azap eder.Allah çok affedici, çok merhametlidir.
[3.130] Ey iman sahipleri!Ribaya öyle kat kat katlayarak yemeyin.Allah'tan korkun ki
kurtuluþa erebilesiniz.
[3.131] Kafirler için hazýrlanmýþ ateþten korkun.
[3.132] Allah'a ve resule itaat edin ki, merhamet görebilesiniz.
[3.133] Rabbinizden bir baðýþlanmaya ve eni göklerle yer kadar olan cennete doðru
yarýþýr gibi koþuþun.O, takva sahipleri için hazýrlanmýþtýr.
[3.134] Onlar bollukta ve darlýkta infak ederler.Öfkelerini yutanlardýr onlar,
insanlarý affedenlerdir.Allah, güzel düþünüp güzel davrananlarý sever.
[3.135] Onlar, çirkin bir iþ yaptýklarýnda yahut öz benliklerine zulmettiklerinde,
Allah'ý hatýrlar da günahlarý için af dilerler.Günahlarý Allah'tan baþka kim affeder
ki?Ve onlar yaptýklarýnda bile bile ýsrar etmezler.
[3.136] Ýþte bunlarýn ödülleri Rablerinden bir baðýþlanma ve altlarýndan ýrmaklar
akan cennetler olacaktýr.Sürekli kalacaklardýr orada.Ýþ yapýp deðer üretenlerin
ücreti ne güzeldir!
[3.137] Sizden önce de yollar-yöntemler gelip geçmiþtir.O halde yeryüzünde dolaþýn
da yalanlayanlarýn sonu nice olmuþtur görün.
[3.138] Bu, insanlara bir açýklama, korunup sakýnanlara da bir öðüt ve kýlavuzdur.
[3.139] Gevþemeyin, tasalanmayýn.Eðer inanýyorsanýz üstün olan sizsiniz.
[3.140] Size bir yara deðiyorsa, o topluma da benzeri bir yara mutlaka deðmiþtir.Bak
iþte günler!Biz onlarý insanlar arasýnda dolandýrýr dururuz.Allah bu sayede, iman
edenleri bilecek, sizden tanýklar/þehitler edinecektir.Allah zulme sapanlarý sevmez.
[3.141] Tüm bunlar, Allah iman edenleri iyice seçip arýndýrsýn ve küfre sapanlarý
mahvetsin diyedir.
[3.142] Yoksa siz, Alllah içinizden uðraþýp didinenleri seçmeden, sabredenleri
seçmeden cennete gireceðinizi mi sandýnýz?
[3.143] Yemin olsun ki siz, onunla karþýlaþmadan önce ölümü arzuluyordunuz.Ýþte
gördünüz onu ve bakýp duruyorsunuz.
[3.144] Muhammed bir resulden baþkasý deðildir.Ondan önce de resuller gelip
geçmiþtir.Þimdi o ölse yahut öldürülse ökçelerinizin üzerine gerisin geri mi
döneceksiniz!Ýki ökçesi üzerine geri dönen, Allah'a hiçbir þekilde zarar
veremez.Allah, þükredenleri ödüllendirecektir.
[3.145] Allah'ýn izni olmadýkça hiçbir kiþi ölmez.Vakti belirlenmiþ bir yazýdýr
o.Dünya çýkarýný gözetene ondan veririz; ahiret yararýný gözetene de ondan
veririz.Þükredenleri ödüllendireceðiz biz.
[3.146] Nice peygamber beraberinde kendisini Rabb'e adayan birçok kiþi bulunduðu
halde savaþmýþtýr.Onlar, Allah yolunda kendilerine gelip çatan zorluklar yüzünden
gevþememiþ, zayýflýk göstermemiþ, susup pusmamýþlardýr.Allah sabredenleri sever.
[3.147] Sözleri yalnýz þu olmuþtur: Ey Rabbimiz!Baðýþla bizim günahlarýmýzý, affet
iþlerimizdeki taþkýnlýðýmýzý, saðlam bastýr ayaklarýmýzý ve yardým et bize küfre
sapan topluma karþý.
[3.148] Allah da onlara, hem dünya nimetini verdi hem de ahiret sevabýnýn en
güzelini.Allah, güzel düþünüp güzellik sergileyenleri sever.
[3.149] Ey iman edenler!Eðer küfre sapanlara boyun eðerseniz sizi ökçeleriniz üstüne
yüz geri çevirirler de hüsrana uðrayanlar haline gelirsiniz.
[3.150] Hayýr, hayýr!Sizin Mevla'nýz Allah'týr.Ve O, yardýmcýlarýn en hayýrlýsýdýr.
[3.151] Allah'ýn, kendileri hakkýnda hiçbir delil indirmediði þeyleri Allah'a ortak
koþtuklarý için, küfre sapanlarýn kalplerine korku salacaðýz.Barýnaklarý ateþtir
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onlarýn.Ne kötüdür o zalimlerin varacaklarý yer!
[3.152] Andolsun ki, siz onlarý Allah'ýn izniyle öldürmekteyken, Allah size vaadini
doðrulamýþtý.Nihayet siz korkuya kapýldýnýz, yapýlacak iþ hususunda çekiþtiniz.Ve
Allah, sevdiðiniz þeyi size gösterdikten sonra isyan ettiniz.Ýçinizden bir kýsmý
dünyayý istiyordu, bir kýsmýnýz ise ahireti istiyordu.Sonra sizi imtihan etmek için
onlardan uzaklaþtýrdý.Yemin olsun, sizi affetmiþti.Allah, müminlere karþý lütuf
sahibidir.
[3.153] Siz þaþkýnlýkla saða-sola kaçýyor, hiç kimseye dönüp bakmýyordunuz.Resul ise
arkanýzdan sizi çaðýrýyordu.Böylece Allah size keder üstüne keder verdi ki,
elinizden uçup gidene de size isabet edene de üzülmeyesiniz.Allah, yapmakta
olduklarýnýzdan haberdardýr.
[3.154] Sonra bu kederin ardýndan üzerinize, içinizden bir gruba sarýp kuþatan,
güven verici bir uyku indirdi.Bir grup da -gerçekten onlar kendi canlarýnýn derdine
düþmüþtü- Allah hakkýnda gerçek dþý sanýlara, cahiliye düþüncelerine kapýlýyordu.
"Þu iþten bize birþey var mý?" diyorlardý.De ki: "Emir/iþ ve oluþ tümüyle
Allah'ýndýr."Öz benliklerinde, sana açýklamaz olduklarý þeyler saklýyorlar.Diyorlar
ki: "Bu iþten bizim lehimize birþey olsaydý, þuracýkta öldürülmezdik."Söyle onlara:
"Evlerinizde kalsaydýnýz bile, üzerlerine ölüm yazýlmýþ olanlar, uzanacaklarý
yerleri muhakkak boylayacaklardý."Bu, Allah göðüslerinizdekini denesin,
kalplerinizdekini ortaya çýkarsýn diyedir.Allah, göðüslerin özünü çok iyi bilir.
[3.155] Ýki topluluðun karþýlaþtýðý gün geri dönüp gidenleriniz var ya, yaptýklarý
bazý iþler yüzünden þeytan onlarýn ayaðýný kaydýrmak istemiþti.Andolsun, Allah
onlarý yine de affetti.Allah Gafur'dur, Halim'dir.
[3.156] Ey iman sahipleri!Yeryüzünde dolaþan yahut gazaya çýkan kardeþleri için
þöyle diyen inkarcýlar gibi olmayýn: "Yanýmýzda olsaydýlar ölmezlerdi,
öldürülmezlerdi."Allah onlarýn kalplerinde bir özlem yapacaktýr.Allah diriltir de
öldürür de.Allah, yapýp ettiklerinizi en iyi görmektedir.
[3.157] Allah yolunda öldürülür yahut ölürseniz, Allah'tan bir baðýþlanma ve bir
rahmet onlarýn derleyip topladýklarýndan çok daha iyidir.
[3.158] Ölür yahut öldürülüseniz elbette ki Allah'a götürüleceksiniz.
[3.159] Allah'tan bir rahmet sayesindedir ki sen onlar yumuþak davrandýn.Eðer
kaba-saba, katý yürekli olsaydýn senin çevrenden kesinlikle daðýlýr giderlerdi.O
halde baðýþla onlarý, af dile onlar için; iþ ve yönetim konusunda da onlarla þuraya
git.Bir kez azmettin mi de artýk Allah'a güvenip dayan.Allah, tevekkül edenleri
sever.
[3.160] Allah size yardým ederse hiç kimse size galip gelemez.Eðer sizi yüzüstü
býrakýrsa O'ndan baþka size kim yardým edebilir?Artýk müminler yalnýz Allah'a
güvenip dayansýnlar.
[3.161] Bir peygamberin emanete hýyanet etmesi/kamu malýndan aþýrmasý olacak þey
deðildir.Her kim hýyanet eder, kamu malýndan birþey aþýrýrsa, aþýrdýðýný kýyamet
günü yüklenip getirir.Sonra her benliðe; kazandýðý tam olarak ödenir.Hiç birine
zulmedilmez.
[3.162] Allah'ýn hoþnutluðunu izleyen kiþi Allah'ýn gazabýna uðrayan ve barýnaðý
cehennem olan kiþiyle ayný mýdýr?Ne kötü varýþ yeridir o!
[3.163] Onlar, Allah katýnda derece derecedirler.Allah yapmakta olduklarýný iyice
görmektedir.
[3.164] Yemin olsun ki, Allah müminlere lütufta bulunup onlarý minnettar
býrakmýþtýr: Kendi içlerinden onlara öyle bir resul gönderdi ki, onlara Allah'ýn
ayetlerini okuyor, onlarý temizleyip arýndýrýyor, onlara Kitap'ý ve hikmeti
öðretiyor.Oysaki onlar, bundan önce açýk bir sapýklýðýn tam içindeydiler.
[3.165] Size, baþkalarýna iki katýný dokundurduðumuz bir musibet dokununca, "bu da
nereden!" mi dediniz.De ki: "O, sizin öz benliklerinizdendir."Allah, herþeye
Kadir'dir.
[3.166] Ýki topluluðun karþýlaþtýðý gün sizin baþýnýza gelen Allah'ýn izniyledir ve
Allah, müminleri bilsin diyedir.
[3.167] Ve ikiyüzlülük yapan münafýklarý bilsin diye.Onlara, "hadi gelin, Allah
yolunda çarpýþýn yahut savunma yapýn." dendiðinde: "Savaþtan haberimiz olsaydý sizi
elbette izlerdik." dediler.O gün onlar, imandan çok küfre yakýn idiler.Kalplerinde
olmayaný aðýzlarýyla söylüyorlar.Allah, onlarýn gizlemekte olduklarý þeyi çok iyi
bilmektedir.
[3.168] Yerlerinde oturup da kardeþleri için, "bizi dinlemiþ olsalardý
öldürülmeyeceklerdi"diyenlere þöyle söyle: "Eðer doðru sözlüler iseniz kendi
benliklerinizden uzaklaþtýrýn ölümü!"
Page 23

tur2text
[3.169] Allah yolunda öldürülmüþ olanlarý ölüler sanma sakýn.Hayýr!Onlar
diridirler.Rablerinin katýnda rýzýklandýrýlýyorlar.
[3.170] Allah'ýn, lütfundan kendilerine verdiði ile sevinçlidirler.Ve arkada kalýp
kendilerine katýlmamýþ olanlara þunu müjdeliyolar: Onlar için korku yoktur;
tasalanmayacaklardýr onlar.
[3.171] Allahtan bir nimeti, bir lütfu ve Allah'ýn müminlerin ödülünü vermezlik
etmeyeceðini de müjdelerler.
[3.172] O müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ýn ve
resulün çaðrýsýna cevap verdiler.Onlar içinden, güzel iþler yapýp takvaya
sarýlanlara büyük bir ödül vardýr.
[3.173] O müminler ki, insanlar kendilerine, "halk size karþý bir araya gelmiþ,
korkun onlardan"dediklerinde, bu onlarýn imanýný arttýrdý ve þöyle dediler: "Allah
bize yeter.Ne güzel Vekil'dir O."
[3.174] Böyle olduðu içindir ki, Allah'tan bir nimet ve lütufla geri döndüler;
hiçbir kötülük dokunmamýþtý onlara.Allah'ýn rýzasýný izlediler.Allah çok büyük bir
lütfun sahibidir.
[3.175] Ýþte size þeytan.O yalnýz kendi dostlarýný korkutur.eðer inananlarsanýz
onlardan korkmayýn, benden korkun.
[3.176] küfür içinde koþuþanlar sana üzüntü vermesin.þu bir gerçek ki, onlar Allah'a
hiçbir þekilde zarar veremezler.Allah, onlara ahirette bir nasip vermeyi
istemektedir.Onlar için çok büyük bir azap öngörülmüþtür.
[3.177] Ýman karþýlýðýnda küfrü satýn alanlar, Allah'a herhangi bir biçimde asla
zarar veremezler.Korkunç bir azap vardýr onlar için.
[3.178] Küfre sapanlar, onlara süre tanýmamýzýn kendileri için hayýrlý olduðunu asla
düþünmesinler.Onlara, biraz daha günah iþlesinler diye süre veriyoruz.Yere geçirecek
bir azap var onlar için.
[3.179] Allah,müminleri þu üzerinde bulunduðunuz halde býrakmayacaktýr.Sonuçta pisi
temizden ayýracaktýr.Allah,sizi gaybý bilir duruma da getirmeyecektir.Þu var ki
Allah, resullerinden dilediðini seçer.O halde Allah'a ve resullerine inanýn.Eðer
inanýr, korunursanýz sizin için büyük bir ödül vardýr.
[3.180] Allah'ýnlütfundan kendilerine verdiði þeyde cimrilik edenler, bunun
kendileri için hayýrlý olduðunu sanmasýnlar.Tam aksine bu onlar için bir þerdir.O
cimrilik konusu yaptýklarý þey, kýyamet günü bir tasma gibi boyunlarýna
dolandýrýlacaktýr.Göklerin ve yerin mirasý Allah'ýndýr.Allah, yapmakta
olduklarýnýzdan haberdardýr.
[3.181] Andolsun ki Allah, "Allah yoksuldur, bizler zenginleriz"diyenlerin sözünü
iþitti.Dediklerini de yazacaðýz, haksýz yere peygamberleri öldürmelerini de.Ve þöyle
diyeceðiz: "Tadýn, yakýp piþiren azabý."
[3.182] Bu, kendi ellerinizin üretip önden gönderdiði yüzündendir, Allah, kullara
asla zulmedici deðildir.
[3.183] Onlar þöyle demiþlerdi: "Allah bize ant verdi, kendisi bize ateþin yiyeceði
bir kurban getirmedikçe hiçbir resule inanmayacaðýz."Söyle onlara: "Size benden önce
o dediðinizle birlikte açýk deliller getiren resuller gelmiþti.Peki, madem doðru
sözlülerdiniz neden onlarý katlettiniz?"
[3.184] Seni yalanladýlarsa, senden önce de resuller yalanlandý.Açýk-seçik deliller,
kutsal sayfalar ve aydýnlatýcý Kitap'ý getirmiþlerdi onlar.
[3.185] Her benlik ölümü tadacaktýr.Hak ettiðiniz karþýlýklar size, kýyamet günü,
eksiksiz bir biçimde verilecektir.Ateþten uzaklaþtýrýlýp cennete sokulan kesinlikle
kurtulmuþ olacaktýr.Ýðreti-sefil hayat aldatýcý bir yararlanmadan baþka þey
deðildir.
[3.186] Yemin olsun ki, mallarýnýzda da canlarýnýzda da imtihan edileceksiniz.Ve
yemin olsun ki, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden de þirke batanlardan da
incitici çok þey dinleyeceksiniz.Sabreder, takvaya sarýlýrsanýz iþte bu, iþ ve
oluþlarýn en zorlularýndandýr.
[3.187] Allah, kendilerine kitap verilenlerden þu yolda misak almýþtý: "Onu
insanlara mutlaka açýk-seçik bildireceksiniz, onu saklamayacaksýnýz."Ama onlar
Kitap'ý sýrtlarýnýn gerisine attýlar, basit bir ücret karþýlýðý onu sattýlar.Ne kötü
þey satýn alýyorlar!
[3.188] O ettikleriyle zevklenen, yapmadýklarý þeylerle övünmeyi seven kiþileri
birþey sanma.Artýk, onlarý azaptan kurtulmuþ da sanma.Korkunç bir azap vardýr onlar
için.
[3.189] Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi Allah'ýndýr.Allah Kadir'dir, herþeye
gücü yeter.
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[3.190] Þu bir gerçek ki, göklerin ve yerin yaratýlýþýnda, geceyle gündüzün birbiri
ardýnca geliþinde, aklýný ve gönlünü iþletenler için çok ibretler vardýr.
[3.191] Aklý ve gönlü iþletenler o kiþilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken
hep Allah'ý zikrederler; göklerin ve yerin yaratýlýþý hakkýnda derin derin
düþünürler: "Ey Rabbimiz!Sen bunu boþuna yaratmadýn.Þanýn yücedir senin.Ateþ
azabýndan koru bizi."
[3.192] "Ey Rabbimiz!Sen birini ateþe soktun mu onu tam rezil etmiþsindir.Zalimlerin
yardýmcýlarý olmayacaktýr."
[3.193] "Ey Rabbimiz!Bir çaðýrýcýnýn, 'Rabbinize inanýn' diye imana çaðýrdýðýný
iþittik ve iman ettik.Ey Rabbimiz!Günahlarýmýzý baðýþla bizim.Kötülüklerimizin
üstünü ört ve bize iyiliklerle ölmek nasip et."
[3.194] "Ey Rabbimiz!Resullerine vaat ettiðini de bize ver, kýyamet günü bizi rezil
etme.Sen, vaadine asla ters düþmezsin."
[3.195] Rableri onlara cevap verdi: "Ben sizden, erkek-kadýn hiçbir çalýþanýn
ürettiðini boþa çýkarmayacaðým.Hep birbirinizdensiniz.Göç edenler, yurtlarýndan
çýkarýlanlar, yolumda iþkenceye uðratýlanlar, çarpýþýp da öldürülenler var ya,
onlarýn kötülüklerini yemin olsun örteceðim.Ve yemin olsun ki onlarý, Allah katýndan
bir karþýlýk olarak, altlarýndan ýrmaklar akan cennetlere koyacaðým."Allah
katýndadýr karþýlýklarýn en güzeli.
[3.196] Küfre sapanlarýn öyle belde belde dolaþmalarý seni sakýn aldatmasýn.
[3.197] Azýcýk bir nimetlenmedir o.Sonra onlarýn varacaðý yer cehennem olacaktýr.Ne
kötü yataktýr o!
[3.198] Ama Rablerinden korkanlar için altlarýndan ýrmaklar akan cennetler var.Allah
katýndan bir konukseverlikle sürekli kalýcýdýrlar orada.Allah katýndaki ödüller
iyiler için daha hayýrlýdýr.
[3.199] Ehlikitap'tan öyleleri var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine
indirilene inanýrlar.Allah karþýsýnda ürperirler; Allah'ýn ayetlerini basit bir
ücret karþýlýðý satmazlar.Ýþte bunlar için Rableri katýnda kendilerine özgü ödüller
vardýr.Allah, hesabý çabucak görüverir.
[3.200] Ey iman sahipleri!Sabredin, sabýr yarýþý yapýn, nöbet tutarak savaþa
hazýrlýklý bulunun ve Allah'tan korkun ki, kurtuluþa erebilesiniz.
@Nisâ Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[4.1] Ey insanlar!Sizi bir tek canlýdan yaratan, ondan onun eþini de vücuda getiren
ve o ikisinden birçok erkekler ve kadýnlar üreten Rabbimize karþý gelmekten sakýnýn.
Adýný anarak birbirinizden dilekler dilediðiniz Allah'tan korkun. Rahimlerin
haklerýna saygýsýzlýktan da sakýnýn. Þu bir gerçek ki Allah, Rakib'dir, sizin
üzerinizde sürekli ve titiz bir gözetleyicidir.
[4.2] Yetimlere mallarýný verin. Temizi pise deðiþmeyin. Yetimlerin mallarýný kendi
mallarýnýza katarak yemeyin. Bunu yapmak gerçekten büyük bir vebaldir.
[4.3] Yetimler konusunda adaleti koruyamayacaðýnýzdan korkarsanýz, sizin için temiz
kýlýnan kadýnlardan ikiþer, üçer, dörder nikahlayýn. Eðer bu durumda adaleti
gözetemeyeceðinizden korkarsanýz, bir tek kadýnla yahut yeminlerinizin/sað
ellerinizin sahip olduklarýyla yetinin. Ýþte bu, haksýzlýða sapmamanýz için en uygun
yoldur.
[4.4] Kadýnlara mehirlerini nazik ve cömert bir þekilde örf ve çevrenin kabullerine
uygun olarak verin. Eðer onlardan birazýný kendileri kiþisel istekleriyle size
sunmuþlarsa artýk onu içinize sine sine yiyin.
[4.5] Allah'ýn sizin için ayakta durma aracý yaptýðý mallarýnýzý kendini bilmez
beyinsizlere vermeyin, o mallar içinden onlara rýzýk ayýrýn, onlarý giydirin ve
onlara tatlý ve iþe yarar bir söz söyleyin.
[4.6] Yetimleri, nikah çaðýna gelmelerine kadar gözetleyip deneyin. O zaman onlar da
içinize sinecek bir olgunluk ve erginlik görürseniz, mallarýný onlara geri verin.
Yiyecekler diye bu mallarý tez elden saçýp savurarak yemeyin. Zengin olan, iffetli
davransýn. Fakir olan ise örfün gerekli kýldýðý oranda yesin. Mallarýný kendilerine
teslim ettiðiniz zaman yanlarýnda tanýklar bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah
yeter.
[4.7] Ana-baba ve akrabanýn geriye býraktýðýndan erkeklere bir pay vardýr. Ana-baba
ve akrabanýn geriye býraktýðýndan-onun azýndan da çoðundan da-farz kýlýnmýþ bir
nasip olarak kadýnlara da bir pay vardýr.
[4.8] Mirasýn paylaþtýrýlmasýnda hýsým-akraba, yetimler, yoksul ve çaresizler de
hazýr bulunurlarsa, ondan onlarý da rýzýklandýran ve onlara güzel ve hoþ bir söz de
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söyleyin.
[4.9] Ürperip titresin o kimseler ki, kendi arkalarýndan zayýf ve çaresiz aile
fertleri býrakmýþ olsalardý, onlar için korku ve endiþe duyacaklardý. O halde,
Allah'tan korksunlar ve haksýzlýðý önleyici saðlam bir söz söylesinler.
[4.10] Þunda kuþkunuz olmasýn ki, zulme baþvurarak yetimelerin mallarýný yiyenler
karýnlarýna doldurmak üzere bir ateþ yemekten baþka birþey yapmazlar. Ve onlar yakýn
bir zamanda, korkunç acýlar veren bir azaba dalacaklardýr.
[4.11] Allah size çocuklarýnýzla ilgili olarak þunu öneriyor: Erkek için, iki
diþinin payý kadar. Ýkiden fazladan kadýn iseler ölenin býraktýðýnýn üçte ikisi
onlarýndýr. Eðer çocuk sadece bir kadýnsa, mirasýn yarýsý onundur. Ölenin çocuðu
varsa, geriye býraktýðýndan anne-babanýn herbiri için altýda bir hisse olacaktýr.
Ölenin çocuðu yoksa ve kendisine ana-babasý mirasçý olmuþsa bu durumda anasýna üçte
bir düþer. Eðer kardeþleri varsa, anasýnýn payý, yapacaðý vasiyetten ve borcundan
arta kalanýn altýda biridir. Babalarýnýz var, oðullarýnýz var. Siz bunlardan
hangisinin yarar bakýmýndan size daha yakýn olduðunu bilemezsiniz. Allah'tan bir
buyruðu önemseyin. Hiç kuþkusuz Allah herþeyi bilir, tüm hikmetlerin sahibidir.
[4.12] Zevcelerinizin geriye býraktýðýnýn yarýsý sizindir, eðer onlarýn çocuðu
yoksa. Eðer onlarýn çocuðu varsa vasiyet ettikleri ve borçlarý ödedikten sonra
geriye býraktýklarýnýn dörtte biri sizindir. Eðer sizin çocuðunuz yoksa
býraktýðýnýzýn dörtte biri zevcelerinizindir. Eðer sizin çocuðunuz varsa bu durumda,
yaptýðýnýz vasiyet ve borcunuz ödendikten sonra geriye kalanýn sekizde biri
zevcelerinizindir. Eðer miras býrakan erkek veya kadýnýn ana-babasý ve çocuðu yok da
erkek kardeþi veye kýz kardeþi varsa, bu kardeþlerden her birine altýda bir düþer.
Kardeþler bundan fazla ise bu takdirde onlar, yapýlmýþ bulunan vasiyet ve borç
ödendikten sonra üçte bire ortaktýrlar.Kimseye zarar verilmemelidir. Allah'tan bir
öneridir bu. Allah Alim'dir, Halim'dir.
[4.13] Ýþte bunlar Allah'ýn sýrlarýdýr. Kim Allah'a ve onun resulüne itaat ederse
Allah onu, altýndan nehirler akan cennetlere, orada sürekli kalýcýlar halinde,
sokar. Ýþte bu, en büyük baþarýdýr.
[4.14] Kim de Allah'a ve onun resulüne isyan eder, Allah'ýn sýnýrlarýný da aþarsa,
Allah onu, içinde sürekli kalýcý olarak ateþe sokar. Artýk onun için yere batýrýcý
bir azap vardýr.
[4.15] Kadýnlarýnýzdan eþcinsellik/sevicilik yapanlara karþý içinizden dört tanýk
getirin; eðer tanýklýk ederlerse o kadýnlarý ölüm canlarýný alýncaya kadar ya da
Allah kendileri için bir yol açýncaya kadar evlerde tutun.
[4.16] Eþcinselliði içinizden iki erkek yaparsa onlara eziyet edin. Bu ikisi tövbe
eder, durumlarýný düzeltirlerse onlara eziyetten vazgeçin. Allah Tevvab'dýr,
tövbeleri çok kabul eder; Rahim'dir, merhametine sýnýr yoktur.
[4.17] Allah'ýn, kabulünü üstlendiði tövbe, bilgisizlike kötülük iþleyip de çok
geçmeden tövbe edenler içindir. Allah, iþte böylelerinin tövbesini kabul eder. Allah
Alim'dir, Hakim'dir.
[4.18] Yoksa, kötülükleri yapýp yapýp da her birine ölüm geldiðinde, "iþte þimdi
tövbe ettim" diyenler için tövbe yoktur. Küfre batmýþ olarak ölenlere de tövbe
yoktur. Böylelerine biz korkunç bir azap hazýrladýk.
[4.19] Ey iman edenler! Kadýnlara, zor ve baský kullanarak mirasçý olmanýz size
helal olmaz. Kendilerine vermiþ bulunduðunuz þeylerin bir kýsmýný çarpýp götürmek
için onlarý sýkýþtýrmanýz da helal deðildir.Kanýta baðlanmýþ bir fuhuþ yapmalarý
hali müstesna. Onlarla iyi ve güzel geçinin. Onlardan tiksindinizse olabilir ki, siz
birþeyi çirkin bulursunuz da Allah, ona çok hayýr koymuþ olur.
[4.20] Bir zevcenin yerine baþka bir zevce almak istemiþseniz onlardan birine yükler
dolusu mal vermiþ olsanýz da o maldan hiçbir þeyi geri almayýn! Ýftira ederek, açýk
bir günah iþleyerek mi geri alacaksýnýz onu?
[4.21] Hem nasýl alýrsýnýz ki? Daha önce birbirinizle derinden derine
kaynaþmýþtýnýz. Ve onlar sizden çok saðlam bir söz de almýþlardý.
[4.22] Geçmiþte kalanlar hariç, babalarýnýzýn nikahlamýþ olduðu kadýnlarla
evlenmeyin. Böyle birþey açýk bir edepsizlik, nefret gerektiren bir kötülüktür.
Çirkin bir yoldur bu.
[4.23] Size þu kadýnlarla evlenmek haram kýlýnmýþtýr: Analarýnýz, kýzlarýnýz,
kýzkardeþleriniz, halalarýnýz, teyzeleriniz, erkek kardeþ kýzlarý, kýzkardeþ
kýzlarý, sizi emziren süt anneleriniz, süt kýzkardeþleriniz, karýlarýnýzýn anneleri,
kendileriyle birleþtiðiniz hanýmlarýnýzdan doðmuþ olup evlerinizde oturan üvey
kýzlarýnýz -eðer anneleriyle birleþmemiþseniz o takdirde sizin için bir günah
yoktur- ve sulbünüzden gelen oðullarýnýzýn karýlarý. Ýki kýzkardeþi birlikte almanýz
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da haram kýlýnmýþtýr. Eskide kalanlar müstesna. Allah çok affedici, çok
merhametlidir.
[4.24] Harpte elinize geçmiþ kadýnlar hariç olmak üzere, nikahlý kadýnlarla
evlenmeniz de haram kýlýnmýþtýr. Bu, üzerinize Allah'ýn yazdýðýdýr. Bunlar
dýþýndakileri, mallarýnýzý vererek almanýz; þunu bunu dost tutmayarak iffetli
yaþamanýz, zina etmemeniz þartýyla size helal kýlýnmýþtýr. Kendilerinden
nimetlendiðiniz kadýnlarýn mehirlerini onlara bir hak olarak verin. Mehir kesiþmeden
sonra karþýlýklý hoþnutluða baðlý hallerde üzerinize günah yoktur. Allah, herþeyi
bilir, tüm hikmetlerin sahibidir.
[4.25] Ýnanmýþ hür kadýnlarý nikahlama geniþliðine gücü yetmeyeniniz, ellerinizin
altýndaki genç, mümin köle kýzlardan biriyle evlensin. Allah sizin imanýnýzý daha
iyi bilir. Hep birbirinizdensiniz. O halde onlarý, ailelerinizin izniyle nikahlayýn.
Gizli dost edinmeyerek, zinadan uzak kalarak, iffetli hanýmlar olmalarý þartýyla
onlarýn mehirlerini örfe uygun bir biçimde verin. Evliliðe geçtikten sonra bir fuhuþ
yaparlarsa onlara, hür kadýnlara uygulanan cezanýn yarýsý uygulanacaktýr. Bu,
köleyle evlenme yolu, günaha ve sýkýntýya girmekten korkanýnýz içindir. Sabretmeniz
sizin için daha hayýrlýdýr. Allah çok affedici, çok merhametlidir.
[4.26] Allah size açýk-seçik bildirmek istiyor. Sizi, sizden öncekilerin yol ve
yöntemlerinden haberdar ediyor. Size tövbe nasip ediyor. Allah herþeyi bilir, tüm
hikmetlerin sahibidir.
[4.27] Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Þehvetlerine uyanlarsa sizin büyük
bir sapýþla sapmanýzý isterler.
[4.28] Allah size hafiflik getirmek istiyor. Çünkü insan çok zayýf yaratýlmýþtýr.
[4.29] Ey inananlar! Mallarýnýzý aranýzda batýl bir yolla/tutarsýz bahanelerle
yemeyin. Kendi hoþnutluðunuzla gerçekleþmiþ bir ticaret olursa baþka. Kendi
canlarýnýza kýymayýn/intihar etmeyin. Hiç kuþkusuz Allah, size karþý çok
merhametlidir.
[4.30] Kim düþmanlýk ve zulümle intihar günahýný iþlerse onu ateþe sokacaðýz. Bu,
Allah için çok da kolaydýr.
[4.31] Eðer yasakladýðýmýz günahlarýn büyüklerinden uzak kalýrsanýz, diðer
kötülüklerinizi örteriz ve sizi nimet ve bereket dolu bir varýþ yerine ulaþtýrýrýz.
[4.32] Allah'ýn, bir kýsmýnýza bir kýsmýnýzdan farklý olarak lütfettiði þeyleri
isteyip durmayýn! Erkeklere kendi kazandýklarýndan bir pay var; kadýnlara da kendi
kazandýklarýndan bir pay var. Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin. Allah, herþeyi iyice
bilmektedir.
[4.33] Ana-babanýn ve akrabanýn geriye býraktýðý mallarýn hepsi için mirasçýlar
belirledik. Yeminlerinizin ilgili kaldýðý kimselere gelince, onlarýn paylarýný da
kendilerine verin. Allah herþeyi dikkatli bir tanýk olarak gözetlemektedir.
[4.34] Erkekler; kadýnlarý gözetip kollayýcýdýrlar. Þundan ki, Allah, insanlarýn
bazýlarýný bazýlarýndan üstün kýlmýþtýr ve erkekler mallarýndan bol blo
harcamýþlardýr. Ýyi ve temiz kadýnlar saygýlýdýrlar; Allah'ýn kendilerini koruduðu
gibi, gizliliði gereken þeyi korurlar. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden
korktuðunuz kadýnlara önce öðüt verin, sonra onlarý yataklarýnda yalnýz býrakýn ve
nihayet onlarý evden çýkarýn/bulunduklarý yerden baþka yere gönderin! Bunun üzerine
size saygýlý davranýrlarsa artýk onlar aleyhine baþka bir yol aramayýn. Allah çok
yücedir, sýnýrsýzca büyüktür.
[4.35] Eðer karý-kocanýn aralarýnýn açýlmasýndan endiþe ederseniz, bir hakem erkek
tarafýndan, bir hakem de kadýn tarafýndan gönderin. Bunlar, barýþtýrmak isterlerse
Allah, kadýnla erkeðin aralarýný düzeltmede onlarý baþarýlý kýlacaktýr. Allah
Alim'dir, herþeyi bilir; Habir'dir, herþeyden haberdardýr.
[4.36] Allah'a kulluk edin. O'na hiçbir þeyi ortak koþmayýn. Ana-babaya, akrabaya,
yetim ve öksüzlere, çaresizlere, yakýn komþuya, uzak komþuya, yanýnýzdaki arkadaþa,
yolda kalmýþa, size baðýmlý olanlara iyi ve güzel davranýn. Allah, kasýlýp
böbürlenen þýmarýklarý sevmez.
[4.37] Böyleleri cimriliðe saparlar, insanlara cimriliði emrederler ve Allah'ýn
lütfundan kendilerine verdiði þeyi saklarlar. Nankörler için biz, rezil edici bir
azap hazýrladýk.
[4.38] Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe inanmazlar da halka gösteriþ olsun diye
mallarýný daðýtýrlar. Arkadaþý þeytan olan için ne kötü arkadaþtýr o.
[4.39] Ne olurdu onlara, Allah'a ve ahiret gününe inanýp da Allah'ýn kendilerine
verdiði rýzýktan öyle daðýtsalardý! Allah onlarý bilmekteydi.
[4.40] Allah zerre kadar zulüm yapmaz. Küçücük bir iyilik olsa onu kat kat artýrýr
ve kendi katýndan da büyük bir ödül verir.
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[4.41] Her ümmetten bir tanýk getirip seni de þunlar üzerine bir tanýk olarak
diktiðimizde iþ nice olacak?!
[4.42] Bir gündür ki o, küfre sapýp resule isyan edenler topraða karýþýp gitmeyi
isteyecekler ve Allah'tan hiçbir sözü gizlemeyecekler.
[4.43] Ey iman edenler! Sarhoþken, ne söylediðinizi bilinceye kadar, cünüpken de
-yolculuk halinde olmanýz müstesna- boy abdesti alýncaya kadar namaza yaklaþmayýn.
Eðer hastalanýrsanýz yahut yolculuk halinde bulunursanýz yahut biriniz tuvaletten
gelmiþse yahut kadýnlara dokunmuþsanýz, bu durumlarda su da bulamamýþsanýz, temiz
bir toprakla teyemmüm edin. Yani yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Allah
Afüvv'dür, günahlarý affeder, Gafur'dur, hatalarý baðýþlar.
[4.44] Kendilerine Kitap'tan bir nasip verilenlere baksana! Sapýklðý satýn alýyorlar
da istiyorlar ki, siz de yolu þaþýrasýnýz.
[4.45] Allah sizin düþmanlarýnýzý daha iyi bilir. Dost olarak Allah yeter. Yardýmcý
olarak da Allah yeter.
[4.46] Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydýrýrlar; din içinde
sövgüler üreterek, dillerini eðip-bükerek: "dinledik, ,isyan ettik; dinle, dinlemez
olasý, davar güder gibi güt bizi!"derler. Eðer onlar, "dinledik, boyun eðdik, dinle,
bak bize" demiþ olsalardý, kendileri için daha hayýrlý ve daha yerinde olurdu. Fakat
Allah, küfürleri yüzünden onlara lanet etmiþtir. Çok az bir kýsmý hariç iman
etmezler.
[4.47] Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takým yüzleri silip arkalarýna
çevirmeden, yahut Cumartesi Ashabý'ný lanetlediðimiz gibi onlarý da lanetlemeden
önce, yanýnýzda bulunaný tasdikleyici olarak indirdiðimize inanýn. Allah'ýn emri
yerine getirilmiþ olacaktýr.
[4.48] Þu bir gerçek ki, Allah kendisine þirk koþulmasýný affetmez, onun dýþýnda
kalaný dilediði kiþi için affeder. Allah þirk koþan, gerçekten büyük bir günah
iþlemiþtir.
[4.49] Bakmaz mýsýn, þu benliklerini ak-berrak gösterip duranlar! Hayýr! Ýþ,
sandýklarý gibi deðil. Ancak Allah dilediðini temizleyip aklar. Ve bir hurma lifi
kadar zulme uðratýlmazlar.
[4.50] Bir bak, nasýl yalan düzüp iftira ediyorlar Allah'a! Açýk günah olarak bu
yeter.
[4.51] Görmedin mi þu kendilerine Kitap'tan bir pay verilmiþ olanlarý? Puta, taðuta
inanýyorlar; küfre batmýþlar için, "bunlar inananlardan daha doðru yoldadýr"
diyorlar.
[4.52] Ýþte bunlardýr, Allah'ýn kendilerine lanet ettiði. Allah'ýn lanetlediði kiþi
için bir yardýmcý asla bulamazsýn.
[4.53] Yoksa mülk ve yönetimden bir nasipleri mi var? Eðer öyle olsa, insanlara bir
çekirdek bile vermezler.
[4.54] Yoksa insanlarý, Allah'ýn lütfundan kendilerine verdiði nimet yüzünden
kýskanýyorlar mý? Evet biz, Ýbrahim Ailesi'ne de Kitap'ý ve hikmeti vermiþ, onlara
çok büyük bir mülk de lütfetmiþtik.
[4.55] Onlardan bir kýsmý ona inanmýþtýr; bir kýsmý da ondan alýkoymaktadýr.
Böylesine, çýlgýn alevli cehennem yeter.
[4.56] Ayetlerimizi inkar edenleri yakýnda bir ateþe yaslayacaðýz. Derileri
piþtikçe, azabý tatsýnlar diye, derilerini öncekinden baþka derilerle
deðiþtireceðiz. Allah Aziz ve Hakim'dir.
[4.57] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlara gelince, onlarý altýndan
ýrmaklar akan cennetlere koyacaðýz. Hep orada kalacaklardýr, sonsuza dek. Orada
kendileri için tertemiz eþler de olacaktýr. Ve onlarý, en güzel biçimde serinleten
bir gölgeye kavuþturacaðýz.
[4.58] Þu bir gerçek ki, Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve
insanlar arasýnda hükmettiðinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu
þekilde ne güzel öðüt veriyor. Allah Semi'dir, çok iyi duyar; Basir'dir çok iyi
görür.
[4.59] Ey iman sahipleri! Allah'a itaat edin. Resule ve sizin içinizden olan iþ ve
yönetim sahibine de itaat edin. Sonra birþeyde tartýþmaya girdiniz mi, eðer Allah'a
ve ahiret gününe inanýyorsanýz, onu Allah'a ve resule arzedin. Böyle yapmanýz hem
daha hayýrlý hem de sonuç bakýmýndan daha güzeldir.
[4.60] Þunlarý görmedin mi? Kendilerinin, sana indirilene de senden önce indirilene
de inandýklarýný sanarken, inkar etmekle emrolunduklarý taðutu aralarýnda hakem
yapmak istiyorlar. Zaten þeytan da onlarý geri dönülmez bir sapýklýkla sersem hale
getirmek istiyor.
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[4.61] Kendilerine, Allah'ýn indirdiðine ve resule gelin denince, o ikiyüzlülerin
senden iyice yüz çevirdiklerini görürsün.
[4.62] Peki nasýl oluyor da ellerinin hazýrladýklarý yüzünden baþlarýna bir musibet
çöktüðünde, sana gelip, "biz sadece iyilik yapmak, barýþtýrmak istedik" diye Allah'a
yeminler ediyorlar!
[4.63] Allah bunlarýn kalplerindekini biliyor. Artýk aldýrma onlara; öðüt ver
kendilerine ve öz benlikleri hakkýnda etkili sözler söyle onlara.
[4.64] Biz hiçbir resulü, Allah'ýn izniyle kendisine itaat edilmesi dýþýnda bir
amaçla göndermedik. Eðer onlar, öz benliklerine zulmettiklerinde sana gelip
Allah'tan af dileseler, resul de kendileri için af dileseydi, elbette ki Allah'ý
tövbeleri cömertçe kabul eden bir Rahim olarak bulacaklardý.
[4.65] Hayýr, Rabbine yemin olsun ki iþ, onlarýn sandýðý gibi deðil! Onlar,
aralarýnda çýkan karmaþýk iþlerde seni hakem yapýp verdiðin hükümle ilgili olarak,
içlerinde hiçbir burukluk duymadan tam bir teslimiyete ulaþmadýkça iman etmiþ
olmazlar.
[4.66] Eðer onlar üzerine, " kendinizi öldürün yahut yurtlarýnýzdan çýkýn" diye
yazmýþ olsaydýk, içlerinden pek azý hariç bunu yapmazlardý. Ama onlar kendilerine
öðütleneni yapsalardý, onlar için hem daha hayýrlý olurdu hem de ömürlü olmalarý
bakýmýndan daha yarayýþlý.
[4.67] O takdirde kendilerine katýmýzdan büyük bir ödül elbette verirdik.
[4.68] Ve onlarý dosdoðru bir yola elbette kýlavuzlardýk.
[4.69] Allah'a ve resule itaat eden kiþilere gelince, bunlar, Allah'ýn kendilerine
nimet verdikleriyle beraberdirler: Peygamberlerle, hak dostlarýyla, þehitlerle,
iyilik ve barýþ sevenlerle. Ne güzel dosttur bunlar!
[4.70] Böylesi bir beraberlik Allah'ýn lütfudur. Herþeyi bilici olarak Allah yeter.
[4.71] Ey inananlar! Savunma tedbirlerinizi alýn. Gerektiðinde de bölükler halinde
harekete geçin yahut toplu halde savaþa çýkýn.
[4.72] Ýçinizden öylesi de var ki, ne olursa olsun aðýrdan alýr. Size bir musibet
gelip çatarsa þöyle diyecektir: "Ýyi ki onlarla birlikte þehit olmadým. Allah bana
lütufta bulundu."
[4.73] Eðer size Allah'tan bir lütuf eriþirse o -sizinle kendisi arasýnda hiçbir
sevgi yokmuþ gibi- þöyle diyecektir: "Keþke ben de onlarla olsaydým da büyük bir
baþarý kazansaydým."
[4.74] Ýðreti hayatý ahiret hayatý karþýlýðýnda satanlar, Allah yolunda
çarpýþsýnlar. Allah yolunda çarpýþýp da öldürülen yahut galip gelene biz yakýnda
büyük ödül vereceðiz.
[4.75] Size ne oluyor da Allah yolunda ve "ey Rabbimiz, bizi, halký zulme sapmýþ þu
kentten çýkar; katýndan bize bir dost gönder, katýndan bize bir yardýmcý gönder"
diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadýnlar, yavrular için savaþmýyormusunuz!
[4.76] Ýman edenler Allah yolunda savaþýrlar. Küfre sapanlarsa taðut yolunda
savaþýrlar. O halde þeytanýn dostlarýyla savaþýn. Hiç kuþkusuz þeytanýn tuzaðý çok
zayýftýr.
[4.77] Kendilerine, "ellerinizi çekin, namazý kýlýn, zekatý verin" denilenleri
görmedin mi? Üzerlerine savaþ yazýlýnca, içlerinden bir grup insanlardan Allah'tan
korkmuþ gibi hatta daha þiddetli bir korkuyla korkar oldu. Ve þöyle dediler: "Ey
Rabbimiz! Ne diye yazdýn üzerimize savaþý; yakýn bir süreye kadar bizi erteleseydin
ya!" De ki: "Dünya nimeti çok azdýr. Kötülükten sakýnan için ahiret daha hayýrlýdýr.
Bir yýl kadar bile zulme uðratýlmazsýnýz."
[4.78] Nerede olursanýz olun ölüm sizi yakalayacaktýr. Titizlikle korunan muhteþem
kulelerde olsanýz bile. Onlara bir iyilik isabet ettiðinde, "bu, Allah katýndandýr"
derler. Ama kendilerine bir kötülük dokunduðunda, "bu senin yüzündendir" derler. De
ki: "Hepsi, Allah katýndandýr." Þu topluluða ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü
anlamýyorlar!
[4.79] Ýyilik ve güzellikten ne ererse Allah'tandýr. Kötülük ve çirkinlikten sana
ulaþan þeyse kendi nefsindendir. Biz seni insanlara bir resul olarak gönderdik.
Tanýk olarak Allah yeter.
[4.80] Resule itaat eden Allah'a itaat etmiþ olur. Yan çizen çizsin, biz seni onlar
üzerine bekçi göndermedik.
[4.81] "Baþ üstüne" diyorlar ama senin yanýndan ayrýldýklarýnda, içlerinden bir grup
senin söylediðinin tam tersini planlýyor. Allah onlarýn sabahlara kadar kurup
durduklarýný yazýyor. Onlardan yüz çevir Allah'ý vekil et. Vekil olarak Allah yeter.
[4.82] Kur'an'ý iyice okuyup düþünmüyorlar mý? Eðer o, Allah'tan baþka birinin
katýndan gelseydi, elbetteki onun içinde bir çok ihtilaf bulacaklardý.
Page 29

tur2text
[4.83] Onlara, güven yahut korkuya iliþkin bir haber ulaþtýðýnda onu hemen yaydýlar.
Oysaki, onu resule ve içlerindeki sorumluluk sahiplerine götürmüþ olsalardý,
aralarýndaki okuyup araþtýrarak hüküm çýkaranlar, onu elbette bileceklerdi. Eðer
Allah'ýn lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydý, pek azýnýz/pek az iþiniz hariç,
þeytanýn ardýsýra giderdiniz.
[4.84] Allah yolunda savaþ. Kendinden baþkasýndan sorumlu deðilsin. Ýnananlarý da
teþvik et. Umulur ki Allah, küfre sapanlarýn gücünü kýrar. Allah, kuvvetçe daha
üstün, cezalandýrmada daha güçlüdür.
[4.85] Kim güzel bir iþe aracý olursa ondan ona bir pay vardýr. Kim kötü bir þeye
aracý olursa ondan da ona bir pay vardýr. Allah herþeye, herkese gýda ulaþtýrýr,
Mukit'tir.
[4.86] Bir selam ile selamlandýðýnýzda, onun daha güzeliyle yahut aynýsýyla karþýlýk
verin. Hiç kuþkusuz Allah Hasib'dir, herþeyi güzelce hesaplamaktadýr.
[4.87] Allah'týr O, ilah yoktur O'ndan baþka! Hakkýnda hiçbir kuþku bulunmayan
kýyamet gününde, hepinizi muhakkak bir araya toplayacaktýr. Allah'tan daha doðru
sözlü kim olabilir?
[4.88] Size ne oluyor da münafýklar hakkýnda iki gruba ayrýlýyorsunuz? Allah onlarý
kazandýklarý yüzünden baþ aþaðý etmiþken, Allah'ýn saptýrdýðýný yola getirmek mi
istiyorsunuz? Allah'ýn þaþýrttýðýna sen asla yol saðlayamazsýn.
[4.89] Onlarla eþitlenesiniz diye kendilerinin küfre saptýðý gibi küfre sapmanýzý
istediler. O halde, Allah yolunda göç edecekleri vakte kadar onlardan dost
edinmeyin. Eðer yüz çevirirlerse onlarý yakalayýn ve bulduðunuz yerde öldürün. Bir
daha da onlardan ne dost edinin ne de yardýmcý.
[4.90] Ancak sizinle aralarýnda antlaþma olan bir topluma sýðýnanlarla, kendi
toplumlarýyla yahut sizinle savaþma konusunda yürekleri yetersiz kalýp da size
gelenlere dokunmayýn. Allah dileseydi onlarý elbette sizin üstünüze salardý, onlar
da sizinle mutlaka savaþýrlardý. O halde, sizden uzak durur, sizinle savaþmaz, size
barýþ eli uzatýrlarsa, artýk Allah size, üzerlerine gitmek için bir yol vermemiþtir.
[4.91] Diðer bazýlarýný da bulacaksýnýz ki, hem sizden emin olmak hem de kendi
toplumlarýndan emin olmak isterler. Ama fitneyle yüzyüze getirildiklerinde baþaþaðý
içine dalarlar. Bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barýþa gitmezler ve ellerini
sizden çekmezlerse onlarý yakalayýn, tuttuðunuz yerde öldürün. Ýþte böylelerinin
üstüne gitmeniz için size açýk bir izin ve kuvvet verilmiþtir.
[4.92] Yanlýþlýk hali müstesna, bir müminin bir mümini öldürmesi olacak þey
deðildir. Yanlýþlýkla bir mümini öldürenin, özgürlüðü elinden alýnmýþ bir mümini
özgürlüðe kavuþturmasý, ölenin ailesine de üzerinde anlaþmaya varýlacak tatmin edici
bir diyet vermesi gerekir. Varislerin diyeti baðýþlamasý hali müstesna. Eðer
öldürülen, mümin olmakla birlikte size düþman bir topluluktan ise o zaman öldürenin,
özgürlüðünden yoksun bir mümini özgürlüðüne kavuþturmasý gerekir. Öldürülen, sizinle
aralarýnda bir antlaþma bulunan bir toplumdan ise o durumda öldürülenin ailesine
tatmin edici bie diyet verme yanýnda, hürriyetinden yoksun bir mümini hürriyetine
kavuþturmak da gerekli olur. Bunlara imkan bulamayan, Allah'a tövbe olarak iki ay
kesiksiz oruç tutar. Allah, gereðince bilendir, hikmeti sonsuzdur.
[4.93] Bir mümini kasten öldürene gelince, onun cezasý, içinde sürekli kalmak üzere
cehennemdir. Allah gazap etmiþtir böylesine, lanetlemiþtir onu; çok büyük bir azap
hazýrlamýþtýr ona.
[4.94] Ey iman sahipleri! Allah yolunda gaza için dolaþtýðýnýzda, iyice anlayýp
dinleyin de size selam verene/barýþ teklifi sunana "sen mümin deðilsin" demeyin.
Ýðreti hayatýn menfaatine göz dikiyorsunuz ama Allah katýnda çok ganimetler vardýr.
Önceden siz de öyle idiniz ama Allah size lütufta bulundu. O halde iyice araþtýrýn,
anlayýp dinleyin. Çünkü Allah, yapmakta olduklarýnýzdan haberdardýr.
[4.95] Ýnsanlarýn; özür sahibi olmaksýzýn oturanlarýyla, Allah yolunda mallarý ve
canlarýyla didinip gayret gösrenleri ayný deðildir. Allah, mallarý ve canlarýyla
gayret gösterenleri oturanlara derece bakýmýndan üstün kýlmýþtýr. Allah hepsine
güzellik vaat etmiþtir ama cihat edenleri, çok büyük bir ödülle, oturanlardan üstün
kýlmýþtýr.
[4.96] Allah katýnda dereceler, bir baðýþlanma, bir rahmet... Allah çok affedici çok
merhametlidir.
[4.97] Melekler, öz benliklerine zulmetmiþ olanlarýn canlarýný alýrken, onlara þöyle
dediler: "Neredeydiniz siz?" Cevap verdiler: "Yeryüzünde ezilip horlananlardýk biz."
Melekler dediler ki: "Allah'ýn yeryüzü geniþ deðil miydi ki orada bir yerden bir
yere göçesiniz?" Ýþte böylelerinin varacaðý yer cehennemdir. Ne kötü dönüþ yeridir
o!
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[4.98] Kadýnlardan, erkeklerden, yavrulardan hiçbir beceri gösteremeyen, hiçbir yol
bulamayanlarýn durumu farklýdýr.
[4.99] Bunlarýn, Allah tarafýndan affedilmeleri umulur. Allah affedicidir, günahlarý
baðýþlayýcýdýr.
[4.100] Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde, varýp sýðýnarak karþý harekete
giriþecek çok yer bulur; geniþ bir imkan da bulur. Ve her kim, evinden Allah'a ve
resulüne hicret niyetiyle çýkar da kendisine ölüm yetiþirse onun ödülünü vermek
Allah'a düþer. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[4.101] Gaza niyetiyle yeryüzünde dolaþtýðýnýz zaman, küfre sapanlarýn size
tedirginlik vermesinden korkarsanýz, namazý kýsaltmanýzda sizin için bir sakýnca
yoktur. Þu bir gerçek ki, küfre batanlar sizin için açýk bir düþmandýr.
[4.102] Sen içlerinde olup da onlara namaz kýldýrdýðýn vakit, içlerinden bir grup
seninle namaza dursun; silahlarýný da alsýnlar. Bunlar secdeye varýnca, diðerleri
arkalarýnda beklesinler. Sonra namaz kýlmýþ olan diðer grup gelip seninle birlikte
kýlsýnlar. Dikkatli olsunlar, silahlarýný yanlarýna alsýnlar. Kafirler isterler ki,
silahlarýnýzdan teçhizatýnýzdan habersiz olasýnýz da üstünüze bir çullanýþla
çullanýversinler. Eðer yaðmurdan gelen bir sýkýntý varsa yahut hasta-yaralý iseniz
silahlarýnýzý býrakmanýzda bir sakýnca yoktur. Ama tedbirinizi alýn, dikkatli olun.
Allah, kafirler için rezil edici bir azap hazýrlamýþtýr.
[4.103] Korku halindeki namazý tamamlayýnca, artýk Allah'ý ayakta, oturarak, yan
yatmýþken anýn. Sükunet bulduðunuzda, namazý tam bir biçimde yerine getirin. Namaz,
müminler üzerine vakti belirlenmiþ bir farz olmuþtur.
[4.104] Düþman topluluðu izlemekte gevþeklik göstermeyin. Siz sýkýntýya
düþüyorsanýz, hiç kuþkusuz týpký sizin gibi onlar da sýkýntýya düþüyorlar; ama siz,
Allah'tan onlarýn umamayacaðý þeyleri umuyorsunuz. Allah Alim'dir, Hakim'dir.
[4.105] Þunda kuþku yok ki, biz bu Kitap'ý sana, insanlar arasýnda Allah'ýn sana
gösterdiði ile hükmedesin diye hak olarak indirdik. Sakýn hainlere yardakçý olma!
[4.106] Allah'tan af dile; Allah çok affedici, çok merhametlidir.
[4.107] Öz benliklerine hainlik edenler için didinip durma. Çünkü Allah, sürekli
hainlik eden günahkarý sevmez.
[4.108] Ýnsanlardan gizleniyorlar/gizliyorlar da Allah'tan
gizlenmiyorlar/gizlemiyorlar. Oysaki O, O'nun hoþlanmadýðý sözü gece boyu sarf
ederken onlarla beraberdir. Allah, onlarýn yapmakta olduklarýný çepeçevre
kuþatmýþtýr.
[4.109] Diyelim, siz onlar için dünya hayatýnda mücadele verdiniz. Peki, kýyamet
günü Allah'a karþý onlar için kim mücadele verir, onlar hakkýnda kim vekillik yapar?
[4.110] Kim bir kötülük yapar yahut öz benliðine zulmeder de sonra Allah'tan af
dilerse Allah'ý çok affedici, çok merhametli bulur.
[4.111] Günah kazanan onu kendi nefsi aleyhine kazanýr. Allah Alim ve Hakim'dir.
[4.112] Kim bir hata yahut günah iþler de sonra onunla bir suçsuzu itham ederse hiç
kuþkusuz, büyük bir iftira ve açýk bir günah yüklenmiþ olur.
[4.113] Eðer Allah'ýn senin üzerindeki lütfu ve rahmeti olmasaydý, onlardan bir grup
seni þaþýrtmaya mutlaka yeltenecekti. Ama onlar kendilerinden baþkasýný
saptýramazlar. Ve sana hiçbir þekilde zarar veremezler. Allah sana Kitap'ý ve
hikmeti indirmiþ ve sana bilmediðin þeyleri öðretmiþtir. Allah'ýn senin üzerindeki
lütfu çok büyüktür.
[4.114] Onlarýn fýsýldaþmalarýnýn çoðunda hayýr yoktur. Ancak, bir sadakayý, bir
iyiliði ve insanlar arasýnda bir barýþtýrmayý emreden baþka. Kim böyle birþeyi
Allah'ýn hoþnutluðunu kazanmak niyetiyle yaparsa biz ona yakýnda çok büyük bir ödül
vereceðiz.
[4.115] Erdirici kýlavuzluk kendisine ayan-beyan geldikten sonra, resulden kopup
müminlerin yolunun dýþýný izleyeni biz, yöneldiðiyle kaynaþtýrýr, sonra da cehenneme
sallarýz. Ne kötü bir dönüþ yeridir o!
[4.116] Allah, kendisine ortak koþulmasýný affetmez ama bunun dýþýnda kalaný
dilediði kiþi için affeder. Allah'a þirk koþan, dönüþü olmayan bir sapýklýða dalýp
gitmiþtir.
[4.117] Allah'ýn dýþýndakilere davet/dua edenler sadece diþilere davet/dua ederler.
Ve onlar inatçý bir þeytandan baþkasýna çaðýrýp yakarmýyorlar.
[4.118] Allah o þeytana lanet etmiþtir. Demiþti ki o: "Senin kullarýnda belirli bir
pay elbette alacaðým."
[4.119] "Yemin olsun, onlarý saptýracaðým, onlarý boþ kuruntulara mutlaka iteceðim.
Onlara mutlaka emir vereceðim de davarlarýn kulaklarýný yaracaklar; onlara muhakkak
emredeceðim de Allah'ýn yaratýþýný/yarattýklarýný deðiþtirecekler." Kim Allah'ý
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býrakýp da þeytaný yandaþ edinirse açýk bir hüsrana kesinlikle yuvarlanmýþ
olacaktýr.
[4.120] Þeytan, onlara söz verir, ümit verip hayal kurdurur. Ama o, onlara bir
aldanýþtan baþka hiçbir þey vaat etmez.
[4.121] Bunlarýn varacaklarý yer cehennemdir. Ve cehennemden kaçýp kurtulacak bir
yer bulamazlar.
[4.122] Ýnanýp hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlarý, altlarýndan ýrmaklar akan
cennetlere sokacaðýz. Sonsuza deðin kalacaklardýr orada. Allah'ýn þaþmaz vaadidir
bu. Söz söyleme bakýmýndan Allah'tan daha doðru ve daha tutarlý kim olabilir?
[4.123] Ýþ ne sizin kuruntularýnýzladýr ne de Ehlikitap'ýn kuruntularýyla. Kötülük
yapan onunla cezalandýrýlýr. Ve böyle biri, kendisi için Allah dýþýnda ne bir dost
bulur ne de bir yardýmcý.
[4.124] Erkek veya kadýn, inanmýþ olarak hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlar
cennete gireceklerdir. Ve zerre kadar zulme uðratýlmayacaklardýr.
[4.125] Güzellikler sergileyerek ve özü-sözü doðru bir halde Ýbrahim'in dinine
uyarak yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir! Allah Ýbrahim'i
dost edinmiþti.
[4.126] Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ýndýr. Allah Muhit'tir, herþeyi
çepeçevre kuþatmýþtýr.
[4.127] Senden kadýnlar hakkýnda fetva soruyorlar. De ki: "Onlar hakkýnda fetvayý
size Allah veriyor." Yazýlmýþ haklarý olaný kendilerine vermeyip de kendileriyle
nikahlanmak istediðiniz yetim kadýnlar hakkýnda, ezilip horlanan çocuklar hakkýnda,
yetimler için adaleti yerine getirmeniz hakkýnda Kitap'ta olup da yüzünüze karþý
okunan þeyler var. Hayýr olarak yaptýðýnýz herþeyi Allah, hakkýyla bilmektedir.
[4.128] Eðer bir kadýn kocasýnýn sadakatsizliðinden, yahut kendisine sýrt
çevirmesinden endiþe ederse aralarýný bir barýþ giriþimiyle düzeltmelerinde
kendileri için bir sakýnca yoktur. Ve barýþ hep hayýrdýr. Nefisler, cimrilik ve
doymazlýða hazýr hale getirilmiþtir. Güzel davranýr, sakýnýp korunursanýz Allah,
yapmakta olduklarýnýzdan haberdar olacaktýr.
[4.129] Tutkunluk derecesinde isteseniz de kadýnlar arasýnda adaleti saðlamaya asla
güç yetiremezsiniz. O halde tam bir eðilimle bir yana yönelip de öbürünü askýdaymýþ
gibi býrakmayýn. Barýþý esas alýp sakýnýrsanýz, Allah çok affedici, çok merhametli
olacaktýr.
[4.130] Eðer ayrýlýrlarsa Allah, geniþ nimetinden her birini zenginleþtirir. Allah
Vasi'dir, geniþler ve geniþletir; Hakim'dir hikmeti sýnýrsýzdýr.
[4.131] Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnýz Allah'ýndýr. Hem sizden önce kitap
verilenlere hem de size, "Allah'tan korkun" diye önerdik. Nankörlüðe saparsanýz þu
bir gerçek ki, göklerdekiler de yerdekiler de Allah'ýndýr. Allah Gani'dir,
zenginliðine sýnýr yoktur; Hamid'dir, övülen ve övendir.
[4.132] Hem göklerdekiler, hem yerdekiler Allah içindir. Vekil olarak Allah yeter.
[4.133] Ey insanlar! O dilerse sizi ortadan kaldýrýr, baþkalarýný getirir. Allah
buna gerçekten Kadir'dir.
[4.134] Dünya nimeti ve bereketini isteyen bilsin ki, dünya nimeti de ahiret
mutluluðu da Allah katýndadýr. Allah, çok iyi iþitir, çok iyi görür.
[4.135] Ey iman edenler! Öz benliðiniz, anne-babanýz, yakýnlarýnýz aleyhine de olsa,
zengin veya fakir de olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanýklýk
edenler olun! Allah, ikisine de sizden daha yakýndýr. O halde nefsinizin arzusuna
uyarak adaletten sapmayýn. Eðer dilinizi eðip büker yahut çekimser kalýrsanýz, Allah
yapmakta olduklarýnýzdan haberdardýr.
[4.136] Ey iman edenler! Allah'a, onun resulüne, resulüne indirmiþ olduðu Kitap'a,
daha önce indirmiþ olduðu Kitap'a inanýn. Kim Allah'ý, O'nun meleklerini,
kitaplarýný, resullerini ve ahiret gününü inkar ederse geri dönüþü olmayan bir
sapýklýða gömülmüþ olur.
[4.137] Onlar ki inandýlar, sonra küfre saptýlar; yine inandýlar, tekrar küfre
saptýlar, sonra da küfrü artýrdýlar; iþte Allah onlarý affetmeyecek, onlarý hiçbir
yola kýlavuzlamayacaktýr.
[4.138] Ýkiyüzlülere þunu muþtula: kendileri için korkunç bir azap öngörülmüþtür.
[4.139] Öyle kiþiler ki onlar, müminleri býrakýp da küfre sapanlarý dost
ediniyorlar. Onlarýn yanýnda onur ve yücelik mi arýyorlar? Onur ve yüceliðin tümü
Allah'ýndýr.
[4.140] Allah, Kitap'ta size þunu da indirmiþtir: Allah'ýn ayetlerinin inkar
edildiðini, bu ayetlerle alay edildiðini iþittiðinizde, bir baþka lakýrdýya dalýp
gittikleri zamana kadar, o münafýklarýn yanýnda oturmayýn. Aksi halde siz de onlar
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gibi sayýlýrsýnýz. Hiç kuþkusuz Allah, münafýklarla kafirleri cehennemde bir araya
getirecektir.
[4.141] Sizi gözetleyip duruyorlar. Allah'tan size fetih nasip olursa, "sizinle
birlikte deðil miydik" diyecekler. Kafirlere bir nasip ulaþýrsa þunu diyecekler:
"Baþarýnýza destek vermedik mi, müminlere karþý size siper olmadýk mý?" Artýk
kýyamet günü aranýzda Allah hükmedecektir.Allah, müminler aleyhine kafirlere bir yol
asla nasip etmez.
[4.142] Þu bir gerçek ki, ikiyüzlüler hileler düzerek Allah'ý aldatmaya
uðraþýyorlar. Ama Allah da onlarý aldatýyor.Onlar namaza kalktýklarýnda
tembel-miskin bir halde kalkarlar, insanlara gösteriþ yaparlar. Onlar Allah'ý çok az
hatýrlarlar.
[4.143] Arada bocalayýp dururlar. Ne þunlardan yanadýrlar ne bunlardan yana.
Allah'ýn þaþýrttýðýna sen asla yol saðlayamazsýn.
[4.144] Ey iman sahipleri! Müminleri býrakýp da küfre sapanlarý dost edinmeyin.
Kendi aleyhinize Allah'a açýk bir kanýt mý vermek istiyorsunuz?
[4.145] Þu da bir gerçek ki ikiyüzlüler, ateþin en alt katýndadýrlar. Onlar için bir
yardýmcý asla bulamayacaksýn.
[4.146] Ancak tövbe edip hallerini düzelterek Allah'a yapýþan ve dinlerini
samimiyetle özgüleyenler müstesnadýr. Ýþte böyleleri, müminlerle beraber olacaktýr.
Ve Allah, müminlere yakýnda çok büyük bir ödül verecektir.
[4.147] Ýnanýr þükrederseniz, Allah size azabý ne yapacak? Allah da teþekkür eder, O
herþeyi gereðince bilir.
[4.148] Allah, çirkin sözün açýklanmasýný sevmez. Zulme uðratýlan kiþi müstesna.
Allah Semi'dir, Alim'dir.
[4.149] Bir hayrý açýklar yahut gizlerseniz, bir kötülüðü afferderseniz, Allah da
çok affedicidir, herþeye güç yetirendir.
[4.150] Onlar ki Allah'ý ve O'nun resullerini inkar ederler, Allah'la O'nun
resulleri arasýný açmak isterler de "bir kýsmýna inanýrýz, bir kýsmýný inkar ederiz"
derler; böylece imanla inkar arasýnda bir yol tutmak isterler.
[4.151] Ýþte bunlar gerçek kafirlerdir. Ve biz, kafirler için yere batýrýcý bir azap
hazýrladýk.
[4.152] Allah'a ve O'nun resullerine iman edip onlardan birini ötekilerden
ayýrmayanlara gelince, Allah böylelerinin ödüllerini yakýnda kendilerine verecektir.
Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.
[4.153] Ehlikitap, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Zaten
onlar Musa'dan da bundan daha büyüðünü istemiþlerdi. Demiþlerdi ki: "Allah'ý bize
açýktan göster." Bunun üzerine zulümlerinden ötürü kendilerini yýldýrým çarpmýþtý.
Sonra kendilerine açýk-seçik kanýtlarýn geliþi ardýndan buzaðýya taptýlar. Biz
onlarýn bu günahýný da affettik. Biz Musa'ya apaçýk bir kanýt/bir hükmetme gücü
verdik.
[4.154] Kesin söz vermeleri için Tur'u üzerlerine kaldýrdýk ve onlara: "Kapýdan
secde ederek girin." dedik. Onlara þunu da söyledik: "Cumartesi gününde azgýnlýk
yapmayýn." Onlardan sapasaðlam bir söz almýþtýk.
[4.155] Baþlarýna gelenler; ahiretlerini bozmalarý, Allah'ýn ayetlerini inkar
etmeleri, haksýz yere peygamberleri öldürmeleri ve "kalplerimiz kýlýflýdýr" demeleri
yüzündendir. Doðrusu, Allah küfürleri yüzünden kalpleri üzerine mühür basmýþtýr da
pek azý müstesna, iman etmezler.
[4.156] Küfürleri yüzünden, Meryem aleyhinde büyük bir yalan söylemeleri yüzünden...
[4.157] "Biz, Allah'ýn resulü Meryem oðlu Ýsa Mesih'i öldürdük!" demeleri yüzünden.
Oysaki onu öldürmediler, onu asmadýlar da; sadece o onlara benzer gösterildi. Onun
hakkýnda tartýþmaya girenler, onunla ilgili olarak tam bir kuþku içindedirler.
Onlarýn, ona iliþkin bir bilgileri yoktur; sadece sanýya uymaktalar. Onu kesinlikle
öldürmediler.
[4.158] Tam aksine, Allah onu kendisine yükseltti. Allah, Aziz'dir, Hakim'dir.
[4.159] Ehlikitap'tan her biri ölümünden önce ona mutlaka inanacaktýr. Kýyamet günü
de o, onlar aleyhine bir tanýk olacaktýr.
[4.160] Yaptýklarý zulümler ve birçok insaný Allah yolundan alýkoymalarý yüzünden
daha önce kendilerine helal kýlýnmýþ tertemiz þeyleri, Yahudilere haram kýldýk.
[4.161] Ve ribayý almalarý yüzünden -oysaki ondan yasaklanmýþlardý- ve haksýz
yollarla insanlarýn mallarýný yemeleri yüzünden, onlarýn küfre sapanlarýna korkunç
bir azap hazýrladýk.
[4.162] Ama onlarýn ilimde derinleþmiþ olanlarý ve müminler, sana indirilene de
senden önce indirilene de inanýrlar. Namazý kýlýcýdýrlar, zekatý vericidirler,
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Allah'a ve ahiret gününe inanýrlar. Ýþte bunlara yakýnda büyük bir ödül vereceðiz.
[4.163] Biz, týpký Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiðimiz gibi sana da
vahyettik. Biz Ýbrahim'e, Ýsmail'e, Ýshak'a, Yakub'a, torunlarýna, Ýsa'ya, Eyüb'e,
Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.
[4.164] Resuller var, hayat ve hatýralarýný daha önce sana anlattýk; resuller var,
hayat ve hatýralarýný sana anlatmadýk. Allah, Musa'ya kelime kelime söz söylemiþti.
[4.165] Müjdeleyici ve uyarýcý resuller gönderdik ki, elçiler geldikten sonra
insanlarýn Allah'a karþý kanýtý olmasýn. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.
[4.166] Þu da var ki, Allah sana indirdiðini, kendi ilmiyle indirdiðine tanýklýk
eder. Melekler de tanýklýk ediyorlar. Zaten tanýk olarak Allah yeter.
[4.167] Ýnkar edip Allah yolundan geri çevirenler, dönüþü olmayan bir sapýklýða
düþmüþlerdir.
[4.168] Ýnkar edip zulme sapanlar var ya, Allah onlarý affetmeyecek, onlarý hiçbir
yola kýlavuzlamayacaktýr.
[4.169] Cehennem yolu hariç! Sonsuza dek kalacaklardýr orada. Allah için çok
kolaydýr bu.
[4.170] Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakký getirdi; artýk inanýn ona ki
hayrýnýza olsun! Nankörlük ederseniz, göklerdekiler de yerdekiler de Allah'ýndýr.
Allah Alim'dir, Hakim'dir.
[4.171] Ey Ehlikitap! Dininizde aþýrýlýða gidip doymazlýk etmeyin! Allah hakkýnda
gerçek dýþý birþey söylemeyin. Meryem oðlu Ýsa Mesih, Allah'ýn resulü ve
kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem'e atmýþtýr. Artýk Allah'a ve
resullerine inanýn! "Üçtür" demeyin! Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah
Vahid'dir, tek ve biricik ilahtýr. Kendisi için bir çocuk olmasýndan arýnmýþtýr O.
Yalnýz O'nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter.
[4.172] Ne Mesih Allah'ýn bir kulu olmaktan çekinir ne de Allah'a yakýnlaþtýrýlmýþ
melekler! Allah'a kulluk ve ibadetten çekinerek kibre saplanan bilsin ki, Allah
onlarýn tümünü huzurunda haþredecektir.
[4.173] Bunun ardýndan da inanýp hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlarýn ödüllerini
tam verecek ve lütfundan onlara fazlalýklar da baðýþlayacaktýr.Kulluktan çekinip
büyüklük taslayanlara gelince onlara korkunç bir azapla azap edecektir. Böyleleri,
kendileri için Allah'tan baþka ne bir dost bulacaklardýr ne de bir yardýmcý.
[4.174] Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil gelmiþtir. Biz size, herþeyi
açýk-seçik gösteren bir ýþýk gönderdik.
[4.175] Allah'a inanýp O'na sarýlanlarý O, kendisinden bir rahmetin ve lütfun içine
sokacak ve onlarý kendisine ulaþan dosdoðru bir yola kýlavuzlayacaktýr.
[4.176] Fetva istiyorlar senden. De ki: "Allah size, ana-babasýz ve çocuksuz kiþi
hakkýnda þöyle fetva veriyor: Çocuðu olmayan, bir kýzkardeþi bulunan kiþi öldüðünde,
onun terekesinin yarýsý kýzkardeþindir. Böyle bir kiþi, çocuðu olmayan kýzkardeþi
öldüðünde, onun terekesinin tamamýna mirasçý olur. Eðer ölenin iki kýzkardeþi varsa
terekenin üçte ikisi onlarýndýr. Eðe mirasçýlar, kadýn-erkek, birçok kardeþlerse bu
durumda erkek kardeþe, iki kýzkardeþin payý kadar verilir." Allah size açýk-seçik
bildiriyor ki sapmayasýnýz. Allah, herþeyi gereðince bilmektedir.
@Mâide Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[5.1] Ey iman edenler! Akitlerin ve ahitlerin icaplarýný yerine getirin. Siz ihramlý
iken avlanmayý helal saymamak þartýyla ve ileride size okunacaklar müstesna olmak
üzere, davar cinsinden hayvanlar size helal kýlýnmýþtýr. Kuþkunuz olmasýn ki, Allah,
iradesi yönünde hüküm verir.
[5.2] Ey iman edenler! Allah'ýn ibadet, iyilik ve güzellik alameti kýldýðý þeylere,
çarpýþmanýn yasak olduðu haram aya, kurbanlýk hediyelere, onlarýn gerdanlýklarýna,
Rablerinden bir lütuf ve rýza niyaz ederek Mescid-i Haram'a gelmiþ olanlara
saygýsýzlýk etmeyin. Ýhramdan çýktýðýnýz vakit avlanýn. Mescid-i Haram'a girmenizi
engellediler diye bir topluluða duyduðunuz kin, sizi saldýrganlýk ve düþmanlýða
sakýn itmesin! Ýyilik, güzellik, hayýr, mutluluk ve takva üzere yardýmlaþýn.
Kötülük/çirkinlik, düþmanlýk/saldýrganlýk üzere yardýmlaþmayýn. Allah'tan korkun!
Kuþkunuz olmasýn ki, Allah'ýn azabý çok þiddetlidir.
[5.3] Þunlar size haram kýlýnmýþtýr: Boðazlanmayarak ölmüþ hayvanýn eti, kan, domuz
eti, Allah'tan baþkasý adýna boðazlananlar, bir de boðulmuþ yahut vurulmuþ yahut
yuvarlanmýþ yahut süsülmüþ yahut canavar yýrtmýþ olup da caný üzerindeyken
kesemedikleriniz, dikili adak taþlarý üzerine boðazlanan hayvanlar, fal oklarýyla
kýsmet paylaþmanýz... Bütün bunlar birer fýsktýr, yoldan çýkýþtýr. Küfre batmýþ
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olanlar bugün dininizden ümitlerini kestiler. Artýk onlardan korkmayýn, benden
korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladým
ve sizin için din olarak Ýslam'ý seçtim. Þu da var ki, her kim ciddi bir açýklýkla
yüzyüze gelir de günaha kaçmak maksadý olmaksýzýn onlardan yemek zorunda kalýrsa,
elbette Allah Gafur ve Rahim'dir.
[5.4] Sana soruyorlar, onlar için helal kýlýnan ne? Þöyle söyle: "Sizin için bütün
temiz nimetler helal kýlýnmýþtýr. Allah'ýn size öðretmiþ olduðundan kendilerini
öðretip hüner sahibi kýldýðýnýz avcý hayvanlarýn sizin için tuttuklarýndan da yiyin
ve üzerine Allah'ýn ismini anýn. Allah'tan korkun. Allah gerçekten hesabý çok çabuk
görür."
[5.5] Bugün size bütün temiz nimetler helal kýlýndý. Kendilerine kitap verilmiþ
olanlarýn yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Mümin
kadýnlarýn iffetleriyle, sizden önce kendilerine kitap verilmiþ olanlarýn iffetli
hanýmlarý da mehirlerini vermeniz, zinadan uzak kalmalarý ve þunu bunu dost
tutmamalarý þartýyla size helaldir. Ýmaný tanýmayýp nankörlük edenin ameli boþa
gitmiþtir. Ve o, ahirette de hüsrana uðrayanlardandýr.
[5.6] Ey iman sahipleri! Namaza duracaðýnýz zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar
ellerinizi yýkayýn; baþlarýnýzý meshedin ve topuklara kadar ayaklarýnýzý
meshedin/yahut yýkayýn. Eðer cünüp iseniz iyice temizlenin. Hasta yahut yolculuk
halinde iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmiþse yahut kadýnlara dokunmuþ da su
bulamamýþsanýz temiz bir toprakla teyemmüm edin: yüzlerinizi ve ellerinizi ondan
meshedin. Allah size zorluk çýkarmak istemiyor. Ancak sizi temizlemek ve
üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki þükredebilesiniz.
[5.7] Allah'ýn, üzerinizdeki nimetini ve sizi baðladýðý misakýný unutmayýn. Hani,
"iþittik, boyun eðdik" demiþtiniz. Allah'tan korkun. Allah, göðüslerin içindekini
çok iyi bilir.
[5.8] Ey iman edenler! Adalet ve dürüstlüðün tanýklarý olarak Allah için kollayýp
gözetleyenler olun. Bir topluluðun çirkinlik ve kötülüðü sizi adaletsiz davranmaya
asla itmesin. Adaletli olun. Bu, takvaya/korunup sakýnmaya daha uygundur. Allah'tan
korkun. Allah, yapmakta olduklarýnýzdan haberdardýr.
[5.9] Allah, inanýp hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlara vaatte bulunmuþtur:
Onlar için bir baðýþlanma ve büyük bir ödül vardýr.
[5.10] Küfre sapýp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, bunlar cehennemin
dostlarýdýr.
[5.11] Ey iman edenler! Allah'ýn, üzerinizdeki nimetini hatýrlayýn. Hani bir
topluluk ellerini size uzatmaya niyet etmiþti de Allah onlarýn ellerini sizden
çekmiþti. Allah'tan korkun. Allah'a tevekkül etsinler.
[5.12] Yemin olsun ki, Allah Ýsrailoðullarýnýn misakýný almýþtý da içlerinden oniki
temsilci/baþkan göndermiþtik. Allah þöyle demiþti: "Ben sizinle beraberim. Namazý
kýlarsanýz, zekatý verirseniz, resullerime inanýr, onlarý desteklerseniz ve Allah'a
güzel bir biçimde borç verirseniz, kötülüklerinizi elbette örteceðim ve sizi,
altlarýndan ýrmaklar akan cennetlere elbette koyacaðým. Artýk bundan sonra küfre
gideniniz yolun denge noktasýndan sapmýþ olur."
[5.13] Sonunda verdikleri misaký bozduklarý için onlarý lanetledik de kalplerini
kaskatý yaptýk. Kelimeleri yerlerinden kaydýrýyorlar. Öðütlenmek üzere
çaðýrýldýklarý þeyden nasiplenmeyi unuttular. Ýçlerinde çok azý hariç, sen onlardan
hep hainlik görürsün. Bununla birlikte onlarý affet, ellerini tut. Çünkü Allah
güzellik sergileyenleri sever.
[5.14] "Biz Hýristiyanlarýz!" diyenlerden de misaklarýný almýþtýk. Onlar da
öðütlenmek üzere çaðýrýldýklarý þeyden nasiplenmeyi unuttular. Bu yüzden aralarýna
kýyamete deðin düþmanlýk ve kin saldýk. Sýnaat/teknoloji olarak ürettikleri þeylerin
ne olduðunu Allah onlara yakýnda haber verecektir.
[5.15] Ey Ehlikitap! Resulümüz size geldi. Kitap'tan saklamýþ olduklarýnýzýn çoðunu
size ayan-beyan açýklýyor; çoðundan da geçiyor. Þu bir gerçek ki, size Allah'tan bir
ýþýk ve apaçýk bir Kitap gelmiþtir.
[5.16] Allah, rýzasýna uyanlarý o Kitap'la esenlik ve barýþ yollarýna iletir ve
onlarý kendi izniyle karanlýklardan aydýnlýða çýkarýp þaþmayan ve sapmayan dosdoðru
yola kýlavuzlar.
[5.17] Yemin olsun ki, "Allah Meryem oðlu Mesih'tir" diyenler küfre batmýþlardýr. De
ki: "Allah; Meryem oðlu Mesih'i annesini ve yeryüzündeki insanlarýn hepsini helak
etmek istese Allah'a karþý kimin elinde bir güç vardýr." Hem göklerin hem yerin hem
de bunlar arasýndakilerin mülk ve yönetimi Allah'ýndýr. Dilediðini yaratýr. Allah
herþeye Kadir'dir.
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[5.18] Yahudiler ve Hýristiyanlar dediler ki, biz Allah'ýn oðullarý ve
sevgilileriyiz. De ki: "O halde niçin size günahlarýnýz yüzünden azap ediyor?"
Hayýr, siz de O'nun yarattýklarýndan birer insansýnýz. Dilediðini affeder O,
dilediðine azap eder. Hem göklerin hem yerin hem de bunlarýn arasýndakilerin mülk ve
yönetimi Allah'ýndýr. Dönüþ de O'nadýr.
[5.19] Ey Ehlikitap! Resullerin arasý kesildiði bir sýrada resulümüz size geldi;
ayan-beyan açýklamalarda bulunuyor. "Bize ne müjdeci geldi ne uyarýcý" demeyesiniz.
Ýþte müjdeci de geldi size, uyarýcý da. Allah herþeye kadirdir.
[5.20] Musa, kavmine þöyle demiþti; "Ey toplumum! Allah'ýn, üzerinizdeki nimetini
hatýrlayýn. Ýçinizde peygamberler vücuda getirdi, sizi krallar yaptý, alemlerden hiç
kimseye vermediklerini size verdi."
[5.21] "Ey toplumum! Allah'ýn sizin için yazdýðý kutsal topraða girin, arkanýza
dönmeyin; yoksa hüsrana uðramýþlar durumuna düþersiniz."
[5.22] Þöyle dediler: "Ey Musa, orada zorbalardan oluþan bir toplum var. Onlar
oradan çýkýncaya kadar biz oraya asla girmeyeceðiz. Eðer çýkarlarsa o zaman
gireceðiz."
[5.23] Ýçine ürperti düþenlerden, Allah'ýn nimet verdiði iki adam dedi ki: "Onlarýn
içine kapýdan girin. Oraya girdiðinizde galip geleceksiniz. Eðer inananlar iseniz
yalnýz Allah'a güvenin."
[5.24] Dediler ki: "Ey Musa! Onlar orada oldukça biz oraya asla girmeyeceðiz. Hadi
sen git, Rabbinle birlikte savaþýn. Biz þuracýkta oturacaðýz."
[5.25] Þöyle yakardý Musa: "Rabbim! Nefsimle kardeþimden baþkasýna söz
geçiremiyorum. Artýk fasýklar topluluðu ile bizim aramýzý ayýr!"
[5.26] Allah dedi ki: "Orasý onlara kýrk yýl haram kýlýnmýþtýr. Yeryüzünde sersem
sersem dolaþacaklar. Sen o fasýklar topluluðu için kederlenme!"
[5.27] Onlara Adem'in iki oðlunun haberini de gerçek olarak oku. Hani ikisi birer
kurban sunmuþlardý da birinden kabul edilmiþti, ötekinden kabul edilmemiþti. "Seni
mutlaka öldüreceðim!" dedi. Öteki: "Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder."
dedi.
[5.28] "Beni öldürmek için elini bana uzatýrsan, ben seni öldürmek için elimi sana
uzatmayacaðým. Þu bir gerçek ki ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarým."
[5.29] "Ben istiyorum ki, sen benim günahýmý da senin günahýný da yüklenip ateþ
halkýndan olasýn. Ýþte budur zalimlerin cezasý."
[5.30] Nihayet nefsi onu kardeþini öldürmeye ýsýndýrdý, o da onu öldürdü. Böylece
hüsrana uðramýþlardan oldu.
[5.31] Derken Allah, kardeþinin cesedini nasýl saklayacaðýný ona göstermek için yeri
eþeleyen bir karga gönderdi. O dedi ki: "Vay be! Þu karga kadar bile olamýyor muyum
ki, kardeþimin cesedini saklayayým." Bu arada piþmanlýk duyanlardan olmuþtu.
[5.32] Ýþte bu yüzden biz, Ýsrailoðullarý üzerine þunu yazdýk: Kim bir kiþiyi, bir
kiþiye karþýlýk yahut yeryüzünde bir fesat sebebiyle olmaksýzýn öldürürse, insanlarý
toptan öldürmüþ gibidir. Ve kim bir kiþiye hayat verirse insanlara toptan hayat
vermiþ gibidir. Andolsun, resullerimiz onlara açýk-seçik kanýtlar getirmiþlerdir.
Ama onlardan birçoðu bunun ardýndan da yeryüzünde zulüm ve azgýnlýða sapmaktadýr.
[5.33] Allah ve resulüyle savaþanlarýn ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya
çalýþanlarýn cezasý þudur: Öldürülürler yahut asýlýrlar yahut elleriyle ayaklarý
çaprazlamasýna kesilir yahut bulunduklarý yerden sürülürler. Bu onlar için dünyada
bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardýr.
[5.34] Ancak onlarý gücünüz altýna almadan önce tövbe edenler olursa biliniz ki,
Allah Gafur ve Rahim'dir.
[5.35] Ey iman edenler! Allah'tan korkun; O'na varmaya vesile arayýn. O'nun yolunda
gayret gösterin ki, kurtuluþa erebilesiniz.
[5.36] Küfre batanlar var ya, yeryüzündekilerin hepsi ve yanýnda bir o kadarý
kendilerinin olsa da kýyamet gününün azabýdan kurtulmak için hepsini fidye verseler,
onlardan bu bile kabul edilmez. Korkunç bir azap vardýr onlar için.
[5.37] Ateþten çýkmak isterler ama ondan çýkamayacaklardýr. Onlar için tepelerinden
hiç inmeyecek bir azap vardýr.
[5.38] Hýrsýzlýk yapan erkek ve kadýnýn, yaptýklarýna karþýlýk Allah'tan bir ceza
olarak ellerini kesin. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.
[5.39] Kim zulmünden sonra tövbe eder, halini düzeltirse kuþkusuz Allah onun
tövbesini kabul eder. Allah çok affedici, çok merhametlidir.
[5.40] Göklerin de yerin de mülk ve saltanatýnýn Allah'ýn olduðunu bilmedin mi?
Dilediðine azap eder O, dilediðini affeder. Allah'ýn gücü herþeye yeter.
[5.41] Ey resul! Kalpleri inanmamýþ olduðu halde aðýzlarýyla "inandýk!" diyenlerin
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küfürde yarýþýrcasýna koþanlarý seni üzmesin! Yahudilerden bazýlarý yalancýlýk etmek
için dinlerler; huzuruna çýkmamýþ olan baþka bir topluluk için dinlerler. Yerlerine
oturmuþ kelimeleri, yapýlarýný bozup deðiþtirirler. "Size þu verilirse alýn, eðer o
verilmezse çekinin." derler. Allah birini fitneye çarptýrmak isterse sen onun için
Allah karþýsýnda hiçbir þey yapamazsýn. Bunlar o kiþilerdir ki, Allah kalplerini
temizlemek istemiyor. Dünyada bir rezillik vardýr onlar için; ahirette de büyük bir
azap var onlara.
[5.42] Yalana iyice kulak verirler, haramý týka-basa yerler. Sana geldiklerinde
ister aralarýnda hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Eðer onlardan yüz çevirirsen
sana hiçbir þekilde zarar veremezler. Ama aralarýnda hükmedersen, adaletle hükmet.
Allah, adaletle hükmedenleri/adaleti ayakta tutanlarý sever.
[5.43] Ýçinde Allah'ýn hükmü bulunan Tevrat yanlarýnda iken, nasýl oluyor da senin
hakemliðine baþ vuruyorlar? Daha sonra da verilen hükümden yüz çeviriyorlar. Bunlar
inanan kiþiler deðillerdir.
[5.44] Biz indirdik Tevrat'ý, biz! Ýyiye ve güzele kýlavuz var onda, ýþýk var!
Allah'a teslim olmuþ peygamberler, Yahudilere onunla hakemlik yaparlardý. Kendini
Rabb'e adayanlarla ilim ve hikmette derinleþmiþ olanlar da Allah'ýn Kitabý'ndan
korumakla görevli olduklarýyla hükmederlerdi. Zaten onlar Allah'ýn Kitabý'na
tanýklardý. Artýk insanlardan korkmayýn, benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret
karþýlýðý satmayýn. Allah'ýn indirdiði ile hükmetmeyenler, kafirlerin ta
kendileridir.
[5.45] O Kitap'ta onlar üzerine þöyle yazmýþtýk: Cana can, göze göz, buruna burun,
kulaða kulak, diþe diþ... Yaralamalar karþýlýðýnda da kýsas. Kim kýsasý baðýþlarsa,
bu baðýþlamasý kendisi için günahlara perde olur. Allah'ýn indirdiðiyle
hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.
[5.46] Ardýndan, o peygamberlerin izleri üzere Meryem oðlu Ýsa'yý gönderdik.
Tevrat'tan yanýnda bulunaný doðruluyordu. Ona Ýncil'i verdik. Hidayet ve ýþýk vardý
onda. Tevrat'tan yanýnda olaný tasdikleyici idi. Doðruya ve güzele kýlavuzdu,
takvaya sarýlanlara bir öðüt.
[5.47] Ýncil baðlýlarý Allah'ýn onda indirdiðiyle hükmetsinler. Allah'ýn
indirdiðiyle hükmetmeyenler fasýklarýn ta kendileridir.
[5.48] Sana da Kitap'ý hak olarak indirdik. Kitap'tan onun yanýnda bulunaný
tasdikleyici ve onu denetleyip güvenirliðini saðlayýcý olarak... O halde onlar
arasýnda Allah'ýn indirdiði ile hükmet, Hak'tan sana gelenden uzaklaþýp onlarýn
keyiflerine uyma. Sizden herbiri için bir yol/þeriat ve bir yöntem belirledik. Allah
dileseydi sizi elbette bir tek ümmet yapardý. Ama size vermiþ olduklarýyla sizi
imtihana çeksin diye öyle yapmamýþtýr. O halde, hayýrlarda yarýþýn! Tümünüzün dönüþü
Allah'adýr. O size, tartýþmýþ olduðunuz þeylerin esasýný bildirecektir.
[5.49] Sen de aralarýnda, Allah'ýn indirdiðiyle hükmet. Onlarýn keyiflerine uyma.
Dikkat et de Allah'ýn sana indirdiðinin bir kýsmýndan seni uzaklaþtýrýp fitneye
düþürmesinler. Eðer yüz çevirirlerse bil ki, Allah onlarý bazý günahlarý yüzünden
belaya çarptýrmak istiyor. Zaten insanlarýn çoklarý, doðru yoldan tamamen sapmýþ
olanlardýr.
[5.50] Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü arýyorlar? Gerçeði görebilen bir toplum
için, Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardýr?
[5.51] Ey iman edenler! Yahudileri ve Hýristiyanlarý gönül dostlarý edinmeyin. Onlar
birbirlerinin gönül dostlarýdýr. Sizden kim onlarý gönül dostu edinirse
o,onlardandýr. Allah, zalimler toplumunu doðruya ve güzele kýlavuzlamaz.
[5.52] Kalplerinde hatalýk olanlarýn, "baþýmýza bir felaket gelmesinden korkuyoruz"
diyerek onlarýn içine daldýklarýný görürsün. Olabilir ki Allah, bir fetih yahut
katýndan bir buyruk getirir de bunu yapanlar, benliklerinde sakladýklarý þeye
piþmanlýk duyar hale gelirler.
[5.53] Ýman edenler derler ki: "Þunlar mýdýr o tüm güçleriyle sizinle beraber
olduklarýna yemin edenler?" Bütün amelleri boþa çýkmýþtýr da hüsrana uðrayanlardan
oluvermiþlerdir.
[5.54] Ey inanlar! Ýçinizden kim dininden dönerse þunu bilsin: Allah, yakýnda,
kendilerini sevdiði ve kendisini seven, müminlere karþý boynu bükük, kafirlere karþý
baþý dik bir toluluk getirecektir. Bunlar Allah yolunda savaþýrlar, hiçbir
kýnayanýn kýnamasýndan korkmazlar. Bu, Allah'ýn dilediðine yönelttiði bir lütuftur.
Allah, yaratýlýþý ve yarattýklarýný geniþletir, her þeyi bilir.
[5.55] Sizin gönül dostunuz Allah'týr, O'nun resulüdür, bir de rüku eder bir halde
namazý kýlýp zekatý vererek iman edenlerdir.
[5.56] Allah'ý, O'nun resulünü ve iman edenleri dost edinen/Allah'tan, O'nun
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resulünden ve iman edenlerden yüz çeviren bilsin ki, galip gelecek olanlar Allah'ýn
taraftarlarýdýr.
[5.57] Ey iman edenler! Sizden önce kitap verilenlerden ve küfre sapanlardan,
dininizi oyun ve eðlence edinenleri dost tutmayýn. Eðer inanýyorsanýz Allah'tan
korkun.
[5.58] Namaza çaðýrdýðýnýzda onu oyun ve eðlence edindiler. Böyle yaptýlar; çünkü
onlar akýllarýný iþletmeyen bir topluluktur.
[5.59] De ki: "Ey Ehlikitap! Sadece þunun için bizden hoþlanmýyorsunuz: Allah'a,
bize indirilene, daha önce indirilene inanmýþýz. Doðrusu þu ki, sizin çoðunuz
yoldan sapmýþ olanlardýr."
[5.60] De ki;"Allah katýnda ceza olarak bundan daha kötüsünü size bildireyim mi?
Allah'ýn lanetlediði, üzerine gazap indirdiðidir o. Allah böylelerinden maymunlar,
domuzlar ve taðut uþaklarý yapmýþtýr. Ýþte bunlardýr yer bakýmýndan daha kötü, yolun
denge noktasýný kaybetme bakýmýndan daha þaþkýn olanlar."
[5.61] Size geldiklerinde "inandýk" derler. Gerçekte ise küfürle girmiþ, yine onunla
çýkmýþlardýr. Neler saklýyor olduklarýný Allah daha iyi bilir.
[5.62] Onlarýn birçoðunun günahta, düþmanlýkta, haram yemede yarýþtýklarýný
görürsün. Ne kötüdür o yapmakta olduklarý!
[5.63] Ruhbanlarý ve hahamlarý onlarý, günah oluþturan sözlerinden, haram yemekten
alýkoysalardý olmaz mýydý? Ne kötüdür onlarýn sýnaat/teknoloji olarak üretmekte
olduklarý.
[5.64] Yahudiler dediler ki: "Allah'ýn eli baðlýdýr." Kendi elleri baðlandý/elleri
baðlanasýcalar! Söylemiþ olduklarý lakýrdý yüzünden lanetlendiler. Söylediklerinin
aksine, Allah'ýn iki eli de alabildiðine açýktýr: dilediði gibi baðýþta bulunur.
Ýnan olsun ki, Rabbinden sana indirilen, küfür ve taþkýnlýk yönünden onlarý iyice
azdýracaktýr. Onlarýn arasýna, ta kýyamet gününe kadar düþmanlýk ve nefret
atmýþýzdýr. Ne zaman savaþ için bir ateþ yaksalar, Allah onu söndürür de onlar
yeryüzünde yine bozgunculuða koþarlar. Ama Allah, bozguncularý sevmez.
[5.65] Eðer Ehlikitap, iman edip korunsaydý, onlarýn kötülüklerini mutlaka örter ve
kendilerini bol nimetli cennetlere mutlaka sokardýk.
[5.66] Eðer onlar Tevrat'ý, Ýncil'i ve kendilerine indirilmiþ olaný gerektiði
þekilde uygulasalardý andolsun, hem üstlerinden hem ayaklarýnýn altýndan
rýzýklanacaklardý. Ýçlerinde orta yolu izleyen bir topluluk var. Ama onlarýn
çoðunluðunun yapmakta olduðu ne kadar da kötü!
[5.67] Ey resul! Rabbinden sana indirileni teblið et. Eðer bunu yapmazsan onun
verdiði peygamberlik görevini yerine getirmemiþ olursun. Allah seni insanlardan
korur. Allah, küfre batmýþ topluluða kýlavuzluk etmez.
[5.68] De ki: "Ey Ehlikitap! Siz, Tevrat'ý, Ýncil'i ve Rabbinizden size indirileni
tam uygulamadýkça hiçbir þey deðilsiniz." Rabbinden sana indirilen, onlardan
birçoðunun küfür ve azgýnlýðýný elbette artýracaktýr. Küfre batan topluluk için
tasalanma artýk.
[5.69] Þu bir gerçek ki, iman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hýristiyanlardan
Allah'a ve ahiret gününe inanýp hayra ve barýþa yönelik iþ yapanlar için korku
yoktur. Tasalanmayacaklardýr onlar.
[5.70] Yemin olsun ki biz, Ýsrailoðullarýnýn kesin sözlerini almýþ da onlara
resuller göndermiþtik. Ne zaman bir resul onlara nefislerinin hoþlanmadýðý birþeyi
getirdiyse bir kýsmýný yalanladýlar; bir kýsmýný da öldürüyorlardý.
[5.71] Bir fitne kopmayacak sandýlar. Kör oldular, saðýr kesildiler. Derken Allah
tövbelerini kabul etti. Sonra yine birçoklarý körleþtiler, saðýrlaþtýlar. Allah,
onlarýn yaptýklarýný ayan-beyan görüyor.
[5.72] Andolsun ki, "Allah Meryem oðlu Mesih'in ta kendisidir" diyenler küfre
batmýþlardýr. Mesih þöyle demiþti: "Ey Ýsrailoðullarý, hem sizin Rabbiniz hem de
benim Rabbim olan Allah'a kulluk/ibadet edin. Gerçek olan þu ki, Allah'a ortak
koþana Allah, cenneti haram kýlmýþtýr. Varacaðý yer ateþtir onun. Zalimlerin
yardýmcýlarý olmayacaktýr."
[5.73] Yine andolsun ki, "Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler de küfre batmýþtýr. Bir
tek Tanrý dýþýnda hiçbir ilah yoktur. Bu söyleyegeldiklerine son vermezlerse,
onlarýn küfre sapanlarýna korkunç bir azap mutlaka gelip çatacaktýr.
[5.74] Hala Allah'a yönelip tövbe ederek ondan af dilemiyorlar mý? Allah Gafur'dur,
Rahim'dir.
[5.75] Meryem oðlu Mesih, bir resulden baþkasý deðildir! Ondan önce de resuller
gelip geçmiþtir. Onun annesi de özü-sözü doðru biriydi. Ýkisi de yemek yerlerdi. Bak
nasýl açýklýyoruz onlara ayetleri! Sonra bak, nasýl gerisin geri çeviriyorlar!
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[5.76] Söyle onlara: "Allah' býrakýp da size zarar yahut yarar saðlama gücü olmayan
þeylere mi kölelik/kulluk ediyorsunuz? Allah, en iyi duyan, en iyi bilenin ta
kendisidir."
[5.77] De ki: "Ey Ehlikitap! Dininizde azgýnlýk edip hak dýþýna çýkarak aþýrýlýða
gitmeyin. Daha önce sapmýþ, bir çoðunu saptýrmýþ ve yolun denge noktasýndan uzaða
düþmüþ bir topluluðun keyiflerine uymayýn."
[5.78] Ýsrailoðullarýnýn küfre sapanlarý, Meryem oðlu Ýsa'nýn ve Davud'un diliyle
lanetlendiler. Bu onlarýn isyan etmeleri ve sýnýr tanýmaz duruma düþmeleri
yüzündendi.
[5.79] Ýþledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmiyorlardý. Ne kötü þeydi yapmayý
sürdürdükleri!
[5.80] Onlardan birçoðunun küfre sapanlarla dostluk kurduklarýný görürsün. Öz
benliklerinin onlar için hazýrlayýp sunduðu þey gerçekten çok kötü! Allah,
üzerlerine gazap indirmiþtir. Azap içinde de onlar sürekli kalacaklardýr.
[5.81] Eðer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inanmýþ olsalardý, küfre sapanlarý
dostlar edinmezlerdi. Ama onlardan birçoðu yoldan sapanlardýr.
[5.82] Þu tartýþýlmaz bir gerçektir ki, insanlarýn iman edenlere en þiddetli
düþmanlýk duygularýný, Yahudilerle þirke batanlar bulursun. Þu da tartýþýlmaz bir
gerçektir ki, insanlarýn iman edenlere sevgide en yakýn olanlarýný "biz
Hýristiyanlarýz" diyenler bulursun. Bu böyledir. Çünkü o Hýristiyanlar içinde derin
araþtýrmalar yapan keþiþler, kendini Allah'a adamýþ rahipler vardýr. Ve onlar, kibre
sapmazlar.
[5.83] Resule indirileni dinlediklerinde farkýna vardýklarý gerçekten dolayý
gözlerinin yaþla dolup taþtýðýný görürsün. Þöyle derler: "Ey Rabbimiz, iman ettik.
Artýk bizi de gerçeðin tanýklarýyla birlikte kaydet."
[5.84] "Rabbimizin bizi barýþseverler arasýna koymasýný umup dururken, Allah'a ve
haktan bize gelene neden inanmayacakmýþýz?"
[5.85] Böyle söyledikleri için Allah onlarý, altlarýndan ýrmaklar akan cennetlerle
lütuflandýrdý. Sürekli kalýcýdýrlar orada. Ýþte budur güzel davrananlarýn ödülü.
[5.86] Küfre sapýp ayetlerimizi yalanlayanlar da cehennemin dostlarýdýr.
[5.87] Ey iman sahipleri! Allah'ýn size helal kýldýðý þeylerin temiz ve güzel
olanlarýný haramlaþtýrmayýn; azýp sýnýrý aþmayýn; Allah azýp sýnýrý aþanlarý sevmez.
[5.88] Allah'ýn size helal ve temiz olarak verdiði rýzýklardan yiyin! Kendisine iman
ettiðiniz Allah'tan korkun!
[5.89] Allah sizi yeminlerinizdeki boþ lakýrdýdan ötürü hesaba çekmez, ama bilinçli
olarak gerçekleþtirdiðiniz yeminlerden sizi sorumlu tutar. Böyle bir yeminin
keffareti, ailenize yedirmekte olduðunuzun orta derecesinden en yoksulu doyurmak,
yahut onlarý giydirmek, yahut da özgürlüðünden yoksun kalmýþ bir benliði özgürlüðüne
kavuþturmaktýr. Bunlara imkan bulamayan üç gün oruç tutar. Yemin ettiðinizde
yeminlerinizin keffareti iþte budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah size ayetlerini
böyle açýklar ki þükredebilesiniz.
[5.90] Ey iman edenler! Uyuþturucu, kumar, tapýlmak içim dikilen taþlar, fal oklarý
þeytan iþi birer pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluþa eresiniz.
[5.91] Þeytan; uyuþturucu ve kumara sokularak aranýza düþmanlýk ve nefret
yerleþtirip sizi Allah'ý anmaktan namazdan geri çevirmek ister. Artýk son
veriyorsunuz deðil mi?
[5.92] Allah'a itaat edin, resule itaat edin, sakýnýn! Eðer yüz çevirirseniz þunu
bilin: Bizim resulümüze düþen sadece apaçýk bir tebliðdir.
[5.93] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlara; bundan böyle korunup iman
ederek iyi iþler yaptýklarý, sonra takvaya sarýlýp imanda kemale erdikleri, sonra
bir mertebe daha korunup güzellikler sergiledikleri takdirde, daha önce tatmýþ
olduklarýndan ötürü hiçbir günah yoktur. Allah, güzel düþünüp güzel davrananlarý
sever.
[5.94] Ey iman sahipleri! Allah sizi, ellerinizin ve mýzraklarýnýzýn eriþeceði av
türünden bir þeyle mutlaka deneyecektir ki, gözün fark edemediði alanlarda O'ndan
kim korkuyor bilsin. Bundan sonra azýp sýnýrý çiðneyen için korkunç bir azap
olacaktýr.
[5.95] Ey iman sahipleri! Ýhramda olduðunuz zaman av öldürmeyin. Sizden kim kasten
onu öldürürse cezasý þudur: Öldürdüðü hayvana denk deve-sýðýr, davar cinsinden,
Kabe'ye varacak kurbanlýk bir þey ki, içinizden adalet sahibi iki kiþi
belirleyecektir. Yahut yoksullara yedirmek þeklinde bir keffaret, yahut buna denk
oruç. Taki yaptýðýnýn vebalini tatsýn. Allah, geçmiþi affetmiþtir. Kim bir daha
yaparsa, Allah ondan öc alacaktýr. Allah çok güçlüdür, öc alýcýdýr.
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[5.96] Hem size hem de yolculara bir geçimlik olarak deniz avý yapmak ve onu yemek
size helal kýlýndý. Fakat ihramlý olduðunuz sürece karada avlanmak size haram
edilmiþtir. Huzurunda haþredileceðiniz Allah'tan korkun.
[5.97] Allah Kabe'yi, o saygýya layýk evi, o saygýya layýk "ay" ý, o boynu baðsýz ve
baðlý kurbanlýklarý insanlar için bir dayanak, bir güven unsuru kýldý. Böyle yaptý
ki, Allah'ýn göklerde olaný da yerde olaný da bildiðini, Allah'ýn herþeyi bilici
olduðunu siz de bilesiniz.
[5.98] Bilin ki Allah, azap ettiðinde çok þiddetli eder. Allah; Gafur'dur,
Rahim'dir.
[5.99] Resule düþen, tebliðden baþka bir þey deðildir! Allah sizin açýða
vurduklarýnýzý da gizlediklerinizi de bilir.
[5.100] De ki: "Pisin çokluðu seni hayrete düþürse de pisle temiz bir olmaz. O
halde, ey akýl ve gönül sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluþa erebilesiniz!"
[5.101] Ey iman sahipleri! Size açýklandýðýnda canýnýzý sýkacak þeylerle ilgili soru
sormayýn. Kur'an indirilmekte iken onlarý sorarsanýz size açýklanýr. Allah onlardan
vazgeçmiþtir. Allah Gafur'dur, Halim'dir.
[5.102] Sizden önceki bir toplum da onlarý sormuþtu; sonra tutup hepsini inkar
ettiler.
[5.103] Allah ne bahire yapmýþtýr ne saibe ne vasile ne de ham. Ne var ki küfre
sapanlar yalan uydurarak Allah'a iftira ediyorlar ve çoklarý da akýl erdiremiyorlar.
[5.104] Onlara, Allah'ýn indirdiðine ve resule gelin dendiðinde þöyle derler:
"Atalarýmýzý üzerinde bulduðumuz þey bize yeter." Peki, atalarý hiçbir þey bilmiyor,
doðru yolu bulamýyor idiyseler de mi?
[5.105] Ey iman edenler! Siz, kendinizi düzeltmeye bakýn! Siz, doðru yolda oldukça
sapmýþ olan, size zarar veremez! Tümünüzün dönüþü Allah'adýr. O size neler yapýyor
olduðunuzu haber verecektir.
[5.106] Ey iman edenler! Herhangi birinize ölüm gelip çattýðýnda, vasiyet zamaný
aranýzdaki tanýklýk þöyle olsun: Kendinizden adalet sahibi iki kiþi yahut yolculuk
etmekte iken ölüm musibeti baþýnýza geldiyse sizin dýþýnýzdan iki kiþi. Bunlarý
namazdan sonra alýkoyarsýnýz; kuþkulanýrsanýz þöyle yemin ederler: "Vallahi,
yakýnlarýmýz da olsa yeminimizi hiçbir ücret karþýlýðý satmayacaðýz, Allah'ýn
tanýklýðýný saklamayacaðýz. Çünkü böyle yaparsak mutlaka günahkarlardan oluruz."
[5.107] Eðer onlarýn bir günah iþledikleri kesinlikle anlaþýlýrsa o zaman, tercih
edilmiþ olan bu ikisinin yerine bunlarýn aleyhinde bulunduklarý taraftan iki kiþi
geçerek þöyle yemin ederler: "Allah þahit olsun ki bizim tanýklýðýmýz, onlarýn
tanýklýðýndan daha doðrudur. Biz hiçbir haksýzlýk yapmadýk. Aksi halde mutlaka
zalimlerden olurduk."
[5.108] Ýþte bu yol, tanýklýðý gereðince yerine getirmelerine, yemin etmelerinden
sonra yeminlerinin reddedileceðinden korkmalarýna en yarayýþlý olanýdýr. Allah'tan
korkun ve söylenene kulak verin. Allah, fasýklar topluluðunu doðruya ve güzele
kýlavuzlamaz.
[5.109] Allah, resulleri bir araya getireceði gün þöyle der: "Size ne cevap
verildi?" Þöyle derler: "Hiçbir bilgimiz yok. Gayblarý en iyi biçimde bilen sensin,
sen."
[5.110] Hani Allah þöyle demiþti: "Ey Meryem oðlu Ýsa! Senin ve annenin üzerindeki
nimetimi hatýrla! Seni Ruhulkudüs'le desteklemiþtim, beþikte iken ve erginlik
çaðýnda insanlarla konuþuyordun. Sana Kitap'ý, hikmeti, Tevrat'ý, Ýncil'i
öðretmiþtim. Benim iznimle çamurdan kuþ görünümünde bir þey vücuda getiriyor, içine
üflüyordun da o benim iznimle kuþ oluyordu. Doðuþtan körü, abraþý benim iznimle
iyileþtiriyordun. Benim iznimle ölüleri çýkarýyordun. Ýsrailoðullarýný senden uzak
tutmuþtum. Hani sen onlara açýk-seçik ayetleri getirdiðinde, küfre sapanlarý þöyle
deyivermiþti: Açýk bir büyüden baþka bir þey deðil bu."
[5.111] Havarilere þunu vahyetmiþtim: "Bana ve resulüme iman edin." Þöyle
demiþlerdi: "Ýman ettik, sen de tanýk ol ki biz, müslümanlarýz."
[5.112] Havariler demiþlerdi ki: "Ey Meryem oðlu Ýsa! Rabbin bize gökten bir sofra
indirebilir mi?" Ýsa dedi ki: "Eðer müminlerseniz Allah'tan korkun."
[5.113] Dediler: "Ýstiyoruz ki ondan yiyelim, gönüllerimiz tatmin bulsun, senin bize
doðruyu söylediðini bilelim ve buna tanýklýk edenlerden olalým."
[5.114] Meryem oðlu Ýsa þöyle yakardý: "Allah'ým, ey Rabbimiz! Üzerimize gökten bir
sofra indir de bizim hem öncekilerimize hem sonrakilerimize bir bayram olsun, senden
bir mucize olsun. Rýzýklandýr bizi. Rýzýk verenlerin en hayýrlýsý sensin."
[5.115] Allah dedi ki: "Ben onu üzerinize indireceðim. Ama bundan sonra küfre
sapanýnýza öyle bir azapla azap edeceðim ki, alemlerden hiç kimseye böyle bir azap
Page 40

tur2text
yapmamýþým."
[5.116] Allah þunu da söyledi: "Ey Meryem oðlu Ýsa! Allah'ýn yanýnda beni ve annemi
de iki tanrý olarak kabul edin diye insanlara sen mi söyledin?" Ýsa dedi: "Haþa!
Tespih ederim seni. Hakkým olmayan bir þeyi söylemek benim haddime deðildir. Eðer
onu söylemiþsem sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde olaný bilirsin ama ben
senin zatýnda olaný bilmem. Çünkü sen, evet sen gayblarý çok iyi bilensin."
[5.117] "Onlara, senin bana emrettiðin þu sözden baþka bir þey söylemedim: 'Benim
Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' Ýçlerinde oolduðum sürece
üzerlerine tanýktým. Sen beni vefat ettirince yalnýz sen gözetleyici oldun. Ve sen
zaten herþey üzerinde bir Þehid'sin, bir tanýksýn."
[5.118] "Onlara azap edersen, onlar senin kullarýndýr. Ama onlarý baðýþlarsan hiç
kuþkusuz sen tüm gücün sahibi, tüm hikmetlerin sahibisin."
[5.119] Allah buyurdu: "Özü-sözü doðru olanlara, doðruluklarýnýn yarar saðlayacaðý
gün budur! Altlarýndan ýrmaklar akan cennetler var onlar için. Sonsuza dek
kalacaklardýr orada." Allah onlarda razý olmuþtur, onlar da Allah'tan razý
olmuþlardýr. Ýþte budur büyük kurtuluþ!
[5.120] Göklerin, yerin ve bunlarda bulunanlarýn mülkü/yönetimi Allah'ýndýr. O'nun
herþeye gücü yeter.
@En'am Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[6.1] Hamd Allah'adýr! O ki gökleri ve yeri yaratmýþ, karanlýklara ve nura vücut
vermiþtir. Sonra, gerçeði örtenler bunlarý Rablerine denk tutuyorlar.
[6.2] Sizi bir balçýktan yaratan O'dur. Sonra hüküm verip bir süre belirlemiþtir.
Belirlenmiþ bir sürede onun katýndadýr. Bütün bunlardan sonra siz hala kuþkulanýp
duruyorsunuz.
[6.3] O, göklerde de Allah'týr, yerde de. O, sizin iç dünyanýzýda bilir, açýða
vurduklarýnýzý da. Neler kazanmakta olduðunuzu da bilir O...
[6.4] Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelir gelmez, ondan hemen yün
çeviriyorlardý.
[6.5] Böylece hakký, kendilerine geldiði anda yalanladýlar. Fakat yakýnda onlara,
alay etmekte olduklarý þeyin haberleri gelecektir.
[6.6] Kendilerinden önce nice yurt ve medeniyeti yerle bir ettiðimizi görmediler mi?
B.z o yurtlara yeryüzünde size vermediðimiz imkanlarý vermiþ, üzerlerine gök
bereketini bol bol indirmiþ, nehirleri altlarýndan akar hale getirmiþtik. Derken
onlarý kendi günahlarýyla helak ettik ve arkalarýndan baþka bir nesil oluþturduk.
[6.7] Eðer biz sana parþömen üzerine yazýlý bir kitap göndermiþ olsaydýk, onlar da
onu elleriyle dokunmuþ olsalardý, o küfre batmýþlar, hiç kuþkusuz þöyle
diyeceklerdi: "Bu, apaçýk bir büyüden baþka þey deðildir."
[6.8] Þunu da söylediler: "Bu peygambere bir melek indirilseydi ya!" Eðer böyle bir
melek indirmiþ olsaydýk iþ mutlaka bitirilmiþ olurdu da kendilerine göz bile
açtýrýlmazdý.
[6.9] Eðer o peygamberi bir melek kýlsaydýk kuþkusuz onu bir er kiþi yapacaktýk ve
içine yuvarladýklarý kuþku ve karmaþayý onlarýn üzerlerine giydirmiþ olacaktýk.
[6.10] Yemin olsun ki, senden önceki resullerle de alay edildi; fakat eðlence konusu
yaptýklarý þey, o maskaralýðý sergileyenleri kýskývrak sarýverdi.
[6.11] Þunu söyle: Dolaþýn yeryüzünde de bakýn nasýl olmuþ gerçeði yalanlayanlarýn
sonu!
[6.12] Sor: "Kimindir gökler ve yer?" Cevap ver: "Allah'ýndýr." O Allah ki, rahmeti
öz benliði üzerine yazmýþtýr. O sizi, varlýðýnda hiç kuþku duyulmayan kýyamet
gününde bir araya mutlaka toplayacaktýr. Benliklerini hüsrana yuvarlamýþ kiþiler var
ya, onlar iman etmezler.
[6.13] Gecenin ve gündüzün içinde yeralan her þey O'nundur. O, Semi'dir, herþeyi
duyar; Alim'dir, herþeyi bilir.
[6.14] Deki: "Göklerin ve yerin Fatýr'ý olan o yaratýcýdan, o yedirip doyuran ama
kendisi yedirilip beslenmeyen Allah'tan baþkasýný mý veli edineyim?" De ki: "Bana
Ýslam'ý seçenlerin ilki olmam emredildi." Ve sakýn þirke sapanlardan olma.
[6.15] Þunu da söyle: "Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabýndan korkarýn
ben."
[6.16] Kendisinden azap uzaklaþtýrýlana o gün rahmet etmiþtir.Ýþte açýk kurtuluþ
budur.
[6.17] Allah sana bir keder dokundurursa, onu O'ndan baþka açacak yoktur. Eðer sana
bir hayýr dokundurursa, O herþey üzerinde güç sahibidir.
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[6.18] Ve kullarý üzerinde hüküm sahibi Kaahir'dir O. Tüm hikmetlerin kaynaðýdýr O.
Herþeyden haberdardýr.
[6.19] Sor: "Tanýklýk bakýmýndan hangi þey daha büyüktür?" Dedi ki: "Benimle sizin
aranýzda Allah tanýktýr. Bu Kur'an bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaþtýðý
herkesi uyarayým. Siz gerçekten Allah'ýn yanýnda baþka ilahlarýn bulunduðuna
tanýklýk ediyor musunuz?" De ki: "Ben buna tanýklýk etmiyorum." De ki: "O, sadece
tek bir tanrýdýr. Ve ben, sizin ortak tuttuðunuz þeylerden uzaðým."
[6.20] O kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, onu öz oðullarýný tanýdýklarý gibi
tanýyýp bilirler. Ama öz benliklerini hüsrana uðratan bunlar, iman etmezler.
[6.21] Yalan düzerek Allah'a iftira eden yahut onun ayetlerini yalanlayandan daha
zalim kim vardýr? Þu da bir gerçek ki, zalimler asla kurtulamazlar.
[6.22] Gün olur, onlarý bir araya toplayýp haþrederiz. Sonra þirke batanlara
sorarýz: "Nerededir o birþey zannedip durduðunuz ortaklarýnýz?"
[6.23] Sonunda þunu söylemekten baþka bahaneleri kalmaz: "Rabbimiz Allah'a yemin
olsun ki, biz, ortak koþanlar deðildik."
[6.24] Bak da gör, nasýl yalan söylediler öz benliklerine karþý! Ve iftira için
kullandýklarý þeyler, onlarý býrakýp kayboldu.
[6.25] Ýçlerinden sana kulak verenler vardýr; ama biz onu gereðince anlamamalarý
için kalplerine kýlflar geçirmiþ, kulaklarýna bir aðýrlýk koymuþuzdur. Tüm
mucizeleri görseler de onlara inanmazlar. Nihayet sana gelip seninle çekiþerek þöyle
derler küfre sapanlar: "Bu, eskilerin masallarýndan baþka birþey deðildir."
[6.26] Hem ondan alýkoyarlar hem ondan uzaklaþýrlar. Öz benliklerinden baþkasýný
helak etmiyorlar. Ama farkýnda deðiller.
[6.27] Ah bir görsen, ateþin baþýnda durdurulup da þöyle dediklerini: "Ne olurdu,
geri gönderilsek, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden oluversek."
[6.28] Ýþin doðrusu þu: Önceden gizlemekte olduklarý karþýlarýna dikildi. Geri
gönderilselerdi yasaklandýklarý þeyi mutlaka yineleyeceklerdi. Doðrusu, onlar, tam
yalancýdýrlar.
[6.29] Dediler ki: "Þu dünya hayatýmýzdan baþkasý yok. Biz diriltecek de deðiliz."
[6.30] Rableri huzurunda durdurulduklarýný bir görsen! Sordu: "Gerçek deðil miymiþ
bu?" Dediler: "Rabbmiz yemin olsun ki, gerçekmiþ." Dedi: "O halde, küfre sapmýþ
olmanýzdan dolayý tadýn azabý."
[6.31] Allah'ýn huzuruna varmayý yalanlayanlar, gerçekten hüsrana uðramýþtýr.
Sonunda o saat ansýzýn kendilerine gelip çatýnca, sýrtlarýnda günahlarýný taþýr bir
halde þöyle demiþlerdir: "Dünya hayatýnda düþtüðümüz aþýrýlýklardan dolayý vay
hasretimize!" Dikkat edin! Ne kötü þeylerdir taþýyýp durduklarý.
[6.32] Þu iðreti, basit hayat bir oyun ve eðlenceden baþka þey deðildir. sakýnýp
korunanlar için ahiret yurdu elbette ki daha iyidir. Hala aklýnýzý iþletmeyecek
misiniz?
[6.33] Söylediklerinin seni kederlendirdiðini çok iyi biliyoruz. Gerçek þu ki, onlar
seni yalanlamýyorlar; o zalimler Allah'ýn ayetlerine karþý direnmekteler.
[6.34] Yemin olsun ki, senden önce de resuller yalanlanmýþ ama yalanlanmalarýna,
eziyet görmelerine sabretmiþlerdi. Nihayet yardýmýmýz onlara ulaþtý. Allah'ýn
kelimelerini deðiþtirecek hiçbir kuvvet yoktur. Yemin olsun, elçi olarak
gönderilenlerin haberinden bir kýsmý sana da gelmiþtir.
[6.35] Eðer yüz çevirip gitmeleri sana aðýr geldiyse, haydi gücün yetiyorsa, yerin
içinde bir delik yahut gökte bir merdiven ara da onlara bir mucize getir. Allah
dileseydi onlarý doðru ve güzelde birleþtirirdi. Artýk cahillerden olma.
[6.36] Ancak gereðince dinleyenler çaðrýya cevap verir. Ölülere gelince, Allah
onlarý diriltecektir, sonra O'na döndülecekler.
[6.37] Dediler ki: "Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!" De ki: "Kuþkusuz,
Allah bir mucize indirmeye Kaadir'dir.Fakat çoklarý bilmiyorlar."
[6.38] Yeryüzünde debelenen hiçbir canlý, iki kanadýyla uçan hiçbir kuþ istisna
olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu Kitap'ta, herhangi birþeyi ne
eksik býraktýk ne fazla yaptýk. Onlar, sonunda Rableri önünde haþredilirler.
[6.39] Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlýklara gömülmüþ saðýr ve
dilsizlerdir. Allah dilediði/dileyen kiþiyi þaþýrtýr, dilediðini/dileyeni de
dosdoðru yol üzerine koyar.
[6.40] De ki: "Bir düþünün bakalým! Allah'ýn azabý yakanýza yapýþsa yahut o saat
gelip çatsa, Allah'tan baþkasýnsa mý yakarýrsýnýz? Doðru sözlü iseniz söyleyin!"
[6.41] Hayýr, yalnýz O'na yakarýrsanýz da O dilerse yakýndýðýnýz belayý
uzaklaþtýrýr. Ve siz, ortak koþtuklarýnýzý unutuverirsiniz.
[6.42] Andolsun ki, senden önce de ümetlere elçiler göndermiþtik. O ümmetleri, bize
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yaklaþýp sýðýnsýnlar diye zorluklar ve darlýklarla yakalamýþtýk.
[6.43] Zorluðumuz kendilerine gelip çattýðýnda bir sýðýnabilselerdi! Ne yazýk ki
kalpleri katýlaþtý; þeytan, yapmakta olduklarýný onlara süslü-püslü gösterdi.
[6.44] Ögütlenmeye çaðýrýldýklarý þeyi unutunca, herþeyin kapýlarýný üzerlerine
açýverdik. Nihayet, kendilerine verilenle sevinç þýmarýklýðýna daldýklarý bir
sýrada, ansýzýn onlarý yakaladýk. Tüm ümitlerini bir anda yitirdiler.
[6.45] Böylece, zulme saplanan topluluðun kökü kesilmiþti; hamd olsun alemlerin
Rabbi'ne!
[6.46] De ki: "Düþünün bakalým. Allah, iþitme gücünüzü, gözlerinizi alsa,
kalpleriniz üzerine mühür bassa, Allah'tan baþka hangi ilah onlarý size geri
vercek?" Bak nasýl türlü türlü açýklýyoruz ayetleri, yine de yüz çeviriyorlar!
[6.47] Þunu da söyle: "Düþünün bakalým! Allah'ýn azabý size ansýzýn, açýktan
geliverse, zalimler topluluðundan baþkasý mý helak edilecek?"
[6.48] Biz o gnderilen elçileri, müjdeciler ve uyarýcýlar olmaktan öte birþey için
göndermiyoruz. Ýman edip hayrý ve barýþý yerleþtirenlere korku yoktur.
Tasalanmayacaklardýr onlar.
[6.49] Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, fenalýða bulaþmalarý yüzünden
kendilerine azap dokunacaktýr.
[6.50] Onlara þunu söyle: "Ben size Allah'ýn hazineleri yanýmdadýr demiyorum.Gaybý
da bilmem ben. Size ben bir meleðim de demiyorum. Yalnýz bana vahyedilene uyarým
ben." Sor onlara: "Körle gören bir olur mu? Hala düþünmüyor musunuz?"
[6.51] Rablerinin huzurunda haþredileceklerinden korkanlarý, o vahiy ile uyar ki
korunabilsinler. Onlarýn O'ndan baþka ne bir dostu vardýr ne de þefaatçýsý!
[6.52] Sabah akþam, yüzünü isteyerek Rablerine yalvarýp yakaranlarý kovma. Onlarýn
hesabýndan birþey sana ait olmadýðý gibi, senin hesabýndan birþey de onlara ait
deðildir. O halde onlarý kovarsan zalimlerden olursun.
[6.53] Biz böylece onlarýn bir kýsmýný diðer bir kýsmýyla imtihana çektik ki, þunu
söylesinler: "Allah aramýzdan þunlara mý lütufta bulundu?" Allah þükredenleri daha
iyi bilmiyor mu?
[6.54] Ayetlerimize iman edenler sana geldiðinde þöyle söyle: "Selam size! Rabbiniz,
benliði üzerine rahmeti yazmýþtýr. Ýçinizden her kim bilgisizlikle bir kötülük iþler
de ardýndan tövbe edip halini düzeltirse, hiç kuþkusuz Allah çok affedici, çok
merhametlidir."
[6.55] Ýþte biz, ayetlerimizi bu þekilde ayrýntýlý kýlýyoruz ki, günaha sapmýþlarýn
yolu açýk-seçik ortaya çýksýn/günaha sapmýþlarýn yolunu açýk-seçik göresin!
[6.56] De ki: "Ben, Allah'ý býrakýp da yakardýklarýnýza kulluk etmekten
yasaklandým." De ki: "Sizin keyiflerinize uymam. Çünkü bunu yaparsam sapýtmýþ
olurum, doðruyu ve güzeli bulanlardan olamam."
[6.57] De ki: "Ben Rabbimden gelen bir beyyine üzerindeyim.Ama siz onu yalanladýnýz.
Acele istediðiniz þey benim yanýmda deðil. Hüküm yalnýz ve yalnýz Allah'ýndýr. Hakký
O anlatýr. Ayýrt edip çözüm getirenlerin en hayýrlýsý O'dur."
[6.58] Þunu da söyle: "Acele istediðiniz þey benim yanýmda olsaydý, benimle sizin
aranýzdaki iþ çoktan bitirilmiþ olurdu. Zalimleri, Allah daha iyi bilir."
[6.59] Gaybýn anahtarlarý O'nun yanýndadýr; onlarý O'ndan baþkasý bilmez. O, karada
ve denizde olaný da bilir. O'nun blgisi dýþýnda bir yaprak bile düþmez. Topraðýn
karanlýklarýndaki bir dane, yaþ ve kuru herþey apaçýk bir Kitap'ýn içindedir.
[6.60] O, odur ki, geceleyin sizi öldürür. Gün boyunca neler yapýp neler
kazandýðýnýzý biilir. Sonra, belirlenmiþ süre iþletilip tamalansýn diye, gün içinde
sizi diriltir. Nihayet O'nadýr dönüþünüz. Sonra, yapýp ettiklerinizi size haber
verecektir.
[6.61] Kullarý üzerinde egemenlik sahibi Kaahir'dir O. Üzerinize koruyucular
gönderir. Nihayet ölüm birinize geldiðinde, elçilerimiz onu vefat ettirirler. Ne
vaktinden önce iþ yaparlar onlar ne de vaktinden sonra.
[6.62] Sonra onlar gerçek Mevla'larý olan Allah'a götürürler. Gözünüzü açýn! Hüküm
yalnýz O'nundur. Ve hesap görenlerin en süratlisi de O'dur.
[6.63] Þunu sor: "Bizi bu durumdan kurtarýrsa andolsun þükredenlerden olacaðýz' diye
boyun büküp ürpererek O'na yakardýðýnýzda, karanýn ve denizin karanlýklarýndan sizi
kim kurtarýyor?"
[6.64] De ki: "Ondan da tüm sýkýntýlardan da sizi Allah kurtarýyor; sonra siz O'na
ortak koþuyorsunuz."
[6.65] De ki: "O size, üstünüzden yahut ayaklarýnýzýn altýndan bir azap göndermeye
yahut sizi fýrka fýrka birbirinize düþürerek/fýrkalara bölüp içinden çýkýlmaz
durumlara düþürerek/fýrkalarý elbise gibi size giydirerek kiminizin þiddetini
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kiminize tattýrmaya Kaadir'dir." Bak nasýl sýralýyoruz ayetleri, iyice
kavrayabilsinler diye.
[6.66] O, hak olduðu halde senin toplumun onu yalandý. De ki: "Ben size vekil
deðilim."
[6.67] Her haberin gerçekleþeceði bir zaman/mekan vardýr. Yakýnda bileceksiniz.
[6.68] Ayetlerimiz hakkýnda lakýrdýya dalanlarý gördüðünde, onlar baþka bir söze
dalýncaya deðin onlardan yüz çevir.Eðer þeytan sana unutturusa, hatýladýktan sonra o
zalimler topluluðu ile oturma.
[6.69] Allah'tan korkanlara onlarýn hesabýndan birþey yoktur ama yine de bir
hatýrlatma olmalý. Belki sakýnýrlar.
[6.70] Dinleri oyun ve eðlence haline getirmiþ, dünya hayatý kendilerini aldatmýþ
olanlarý býrak da o Kur'an ile þunu hatýrlat: Bir kiþi, kendi elinin üretip
kazandýðýna teslim edilirse onun, Allah dýþýnda ne bir dostu kalýr ne de bir
þefaatçýsý. Her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez. Ýþte bunlar,
kazandýklarýna teslim edilmiþlerdir. Nankörlük ettiklerinden ötürü onlar için kaynar
sudan bir içki ve korkunç bir azap vardýr.
[6.71] De ki: "Allah'ýn berisinden, bize yarar da zarar da veremeyecek þeylere mi
yakaralým? Allah bize kýlavuzluk ettikten sonra ökçelerimiz üstüne geri mi
döndürülelim? O kiþi gibi ki þeytanlar kendisini ayartýp yeryüzünde þaþkýn dolaþýr
hale getirmiþlerdir. Oysaki onun, "bize gel" diye doðruya ve güzele çaðýran
arkadaþlarý vardýr." De ki: "Allah'ýn kýlavuzluðudur gerçek kýlavuzluk. Alemlerin
Rabbi Allah'a teslim olmakla emrolunduk biz."
[6.72] Ve "namazý kýlýn, O'ndan korkun" diye emrolunduk. Huzurunda haþrolunacaðýnýz
O'dur.
[6.73] Gökleri ve yeri hak olarak yaratan da O'dur. "Ol" dediði gün, hemen oluverir.
Sözü haktýr O'nun. Sura üfleneceði gün de mülk ve yönetim O'nundur. Alim'dir,
görünmeyeni de görüneni de bilen O'dur. O'dur Hakim, O'dur Habir!
[6.74] Ýbrahim, babasý Azer'e þöyle demiþti: "Putlarý tanrýlar mý ediniyorsun? Seni
de toplumunu da açýk bir sapýklýk içinde görüyorum."
[6.75] Böylece biz Ýbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki, gerçeði
görüp bilerek inananlardan olsun.
[6.76] Gece üstüne çökünce bir yýldýz gördü de "Rabbim buymuþ" dedi. Yýldýz
battýðýnda ise "batýp gidenleri sevmem" diye konuþtu.
[6.77] Ay'ý doðar halde görünce, "Rabbim buymuþ" dedi. O batýnca da þöyle konuþtu:
"Eðer Rabbim bana kýlavuzluk etmeseydi sapýtan topluluktan olurdum."
[6.78] Nihayet güneþin doðmakta olduðunu gördüðünde, "beni Rabbim bu, bu daha büyük"
dedi. O da batýp gidince þöyle seslendi: "Ortak koþtuðunuz þeylerden uzaðým ben."
[6.79] "Ben bir hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Müþriklerden
deðilim ben."
[6.80] Toplumu ona karþý çýkýp kanýt getirmeye kalkýþtý. O dedi ki: "Allah hakkýnda
benimle çekiþiyor musunuz? Beni doðru yola O iletti. O'na ortak koþtuðunuz þeylerden
korkmam. Rabbimin dilediði dýþýnda hiçbir þey olmaz. Rabbim bilgice herþeyi
çepeçevre kuþatmýþtýr. Hala öðüt almayacak mýsýnýz?"
[6.81] "Hem siz, hakkýnda size hiçbir kanýt indirmediði þeyleri Allah'a ortak
koþtuðunuz halde korkmuyorsunuz da ben, ortak tuttuðunuz þeylerden nasýl korkarým!"
þimdi, eðer biliyorsanýz, iki gruptan hangisi güvende olmaya/güvenilmeye daha
layýktýr?
[6.82] Ýman edip de imanlarýný herhangi bir zulümþe kirletmeyenler var ya, güvende
olma/güvenilir olma iþte onlarýn hakkýdýr; doðruyu ve güzeli yakalayanlar da
onlardýr.
[6.83] Ýþte bunlar, kavmine karþý Ýbrahim'e verdiðimiz kanýtlardýr. Dilediklerimizi
derece derece yükseltiriz. Senin Rabbin Hakim'dir, Alim'dir.
[6.84] Biz ona Ýshak'ý ve Yakub'u hediye ettik. Hepsini doðruya ve güzele
kýlavuzladýk. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan olan Davud'a, Süleyman'a, Eyyüb'e,
Yusuf'a, Musa'ya, Harun'a da kýlavuzluk etmiþtik. Güzel düþünüp güzel davranalarý
böyle ödüllendiririz biz.
[6.85] Zekeriyya, Yahya, Ýsa ve Ýlyas... Hepsi iyilik ve barýþ için çalýþanlardandý.
[6.86] Ýsmail, Elyesa, Yunus ve Lut... Hepsini alemlere üstün kýldýk.
[6.87] Atalarýndan, soylarýndan, kardeþlerinden bir kýsmýný da... Onlarý seçtik ve
onlarý dosdoðru bir yola kýlavuzladýk.
[6.88] Allah'ýn yol göstermesidir bu. Kullarýndan dilediðini bunula iletir iyiye ve
güzele. Eðer onlar þirke bulaþsalardý yapýp ettikleri kendilerine yararsýz hale
gelirdi.
Page 44

tur2text
[6.89] Ýþte bunlardýr kendilerine kitap, hükmetme gücü ve peygamberlik
verdiklerimiz. Þimdi þu insanlar bütün bunlarý inkar ederlerse biz, bunlarý inkar
etmeyecek bir topluluðu onlara vekil ederiz.
[6.90] Ýþte böyleleri, Allah'ýn yol gösterdiði kimselerdir. Sen de onlarýn yolunu
izle ve þöyle söyle: "Ben þu yaptýðýma karþýlýk sizden bir ücret istemiyorum. O
sadece alemlere bir öðüttür."
[6.91] Allah'ý, kadrine/þanýna yaraþýr þekilde tanýyamadýlar. Çünkü, "Allah, insana
hiçbirþey vahyetmemiþtir" dediler. De ki: "Musa'nýn insanlara bir ýþýk, bir kýlavuz
olarak getirdiði Kitap'ý kim indirdi.? Siz o Kitap'ý birtakým parþömenler yapýp
ortaya sürüyorsunuz, birçoðunu da saklýyorsunuz. Size, sizin de atalarýnýzýn da
bilmediði þeyler öðretildi." "Allah" de, sonra da býrak onlarý saplandýklarý batakta
oynayadursunlar.
[6.92] Bu da bizim, kentlerin/medeniyetlerin anasýný uyarman için indirdiðimiz bir
Kitap. Kutsal-bereketli, kendinden öncekini doðrulayýcý. Ahirete inanalar, ona da
inanýrlar ve onlar namazlarýna devam ederler.
[6.93] Yalan düzüp Allah'a iftira eden veya kendine birþey vahyedilmediði halde
"bana vahyedildi" diyen kiþi ile, "Allah'ýn ayet indirdiði gibi ben de indireceðim"
diyen kimseden daha zalim kim vardýr! Bir görsen o zalimleri ölüm dalgalarý
içindeyken! Melekler ellerini uzatmýþ, "çýkarýn canlarýnýzý!" diye! Bugün zillet
azabýyla cezalandýrýlacaksýnýz; çünkü Allah'a karþý gerçek dýþý þeyler söylüyordunuz
ve çünkü O'nun ayetlerine karþý büyüklük taslýyordunuz.
[6.94] Andolsun, sizi ilk yarattýðýmýzdaki gibi yapayalnýz/teker teker bize
geldiniz. Size verip hayaline daldýrdýðýmýz þeyleri de sýrtlarýnýzýn arkasýnda
býraktýnýz. Sizinle ilgili hususlarda ortaklar olduklarýný sandýðýnýz
þefaatçýlarýnýzý da yanýnýzda görmüyoruz. Yemin olsun, koptu aranýzdaki tüm baðlar
ve uzaklaþýp kayboldu yanýnýzdan o bir þey sandýklarýnýz.
[6.95] Hiç kuþkusuz Allah'dýr daneyi yaran, çekirdeði patlatan. Ölüden diri çýkarýr
O; diriden ölüyü çýkaran da O'dur. Iþte budur Allah! Peki nasýl ters bir yöne
çevriliyorsunuz?
[6.96] Þafaðý yarýp sabahý ortaya çýkaran O'dur. Geceyi dinlenme zamaný yaptý;
Güneþ'i ve Ay'ý hesap aracý. Ýþte budur ölçülendirilmesi o Aziz'in, o Alim'in.
[6.97] Karanýn ve denizin karanlýklarýnda, kendileriyle yol bulmanýz için yýldýzlarý
hizmetinize veren O'dur. Bilgiden nasipli bir topluluk için ayetleri gerçekten
ayrýntýlý kýlmýþýzdýr.
[6.98] Sizi bir tek canlýdan vücuda getiren O'dur. Bu oluþumda bir karar kýlma yeri
var, bir de emanet olarak kalma yeri.Ýyice araþtýrýp kavrayan bir topluluk için
ayetleri biz tam bir biçimde ayrýntýlý kýldýk.
[6.99] Size gökten su indiren de O'dur. Biz o suyla herþeyin bitkisini çýkardýk.
Ondan da bir yeþillik çýkardýk. O yeþillilkten birbiri üzerine binmiþ daneler
çýkardýk. Hurma aðacýnýn tomurcuðundan sarkan salkýmlar, üzümlerden baðlar, zeytin,
nar çýkardýk. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyva verdiðinde ve meyvalar
olgunlaþtýðýnda bir bakýn onun ürününe! Bu size gösterilenlerde, iman eden bir
topluluk için, çok ibretler vardýr.
[6.100] Allah'a bir de cinleri/gözle görülmeyen yaratýklarý ortak koþtular. Oysaki,
onlarý O yaratmýþtýr. Bilgisizce O'na oðullar ve kýzlar isnat etme saçmalýðýný
gösterdiler. Þaný yücedir O'nun. Onlarýn nitelemelerinin ötesindedir O.
[6.101] Gökleri ve yeri yaratýp donatan Bedi O'dur. Nasýl çocuðu olur O'nun,
kendisinin bir eþi olmadý ki! Herþeyi O yarattý ve herþeyi en iyi þekilde bilen de
O'dur.
[6.102] Rabbiniz Allah budur! Ýlah yok O'ndan baþka. Herþeyin yaratýcýsýdýr,
Haalik'tir O. O'na kulluk/ibadet edin. O herþeye Vekil'dir.
[6.103] Gözler onu fark edip kavrayamaz. Oysaki O, gözleri görür/bilir. O Latif'tir,
lütfu çok olduðu halde kendisi görülemez; Habir'dir, herþeyden haberdardýr.
[6.104] Gerçek þu ki size Rabbinizden gönül gözleri gelmiþtir. Kim görürse kendisi
yararýna, kim körlük ederse kendisi zararýna... Ben sizin üzerinize bekçi deðilim.
[6.105] Ayetleri bu þekilde, çeþitli baþlýklarla veriyoruz ki "sen ders aldýn"
desinler, biz de ilimden nasiplenen bir toplum için onu iyice açýklayalým.
[6.106] Rabbinden sana vahyedilene uy. O'ndan baþka ilah yoktur. Müþriklerden yüz
çevir.
[6.107] Allah dileseydi, þirke batmazlardý. Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadýk.
Sen onlara vekil de deðilsin.
[6.108] Onlarýn Allah dýþýnda dua ettiklerine/çaðrýda bulunduklarýna sövmeyin! Yoksa
onlar da düþmanlýkla ve bilgisizce Allah'a söverler. Biz her ümmete yaptýðý iþi bu
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þekilde süslü gösterdik. Sonra hepsinin dönüþü Rablerinedir. O, onlara, yapmakta
olduklarýný haber verecektir.
[6.109] Tüm yeminleriyle Allah'a yemin ettiler ki, eðer kendilerine bir mucize
gelirse ona mutlaka inanacaklar. Söyle onlara: "Mucizeler ancak Allah'ýn
katýndadýr." Mucize geldiðinde de iman etmeyeceklerini anlamýyor musunuz?
[6.110] Biz onlarýn gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz, ilk seferinde buna iman
etmedikleri gibi býrakýrýz kendilerini de azgýnlýklarý içinde körü körüne bocalar
dururlar.
[6.111] Eðer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuþsaydý ve
herþeyi toplayýp karþýlarýna dikseydik, Allah'ýn dilemesi dýþýnda, yine de
inanmazlardý. Ne var ki, çoklarý cehalet sergiliyorlar.
[6.112] Ýþte böyle, biz her peygambere insan ve cin þeytanlarýný düþman yaptýk.
Bunlar aldatmak için birbirlerine lafýn yaldýzlýsýný fýsýldarlar. Rabbin dileseydi
onu yapamazlardý. Býrak onlarý, düzdükleri iftiralarla baþbaþa kalsýnlar.
[6.113] Ki ahirete inanmayanlarýn gönülleri ona ýsýnsýn, ondan hoþlansýnlar, elde
ettikleri þeylere sahip olmaya devam etsinler.
[6.114] Allah size Kitap'ý ayrýntýlý kýlýnmýþ bir halde indirmiþken, Allah'ýn
dýþýnda bir hakem mi arayayým? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak
olarak indirildiðini biliyorlar. Sakýn kuþkuya düþenlerden olma.
[6.115] Rabbinin sözü hem doðruluk hem de adalet bakýmýndan tamamlanmýþtýr. O'nun
sözlerini deðiþtirecek hiçbir kuvvet yoktur. En iyi iþiten, en iyi bilendir O.
[6.116] Yeryüzündeki insanlarýn çoðunluðuna uyarsan seni Allah yolundan saptýrýrlar.
Sadece sanýya uyarlar onlar ve sadece saçmalarlar.
[6.117] Kendi yolundan kimin saptýðýný en iyi senin Rabbin bilir. Hidayete ermiþ
olanlarý en iyi bilen de O'dur.
[6.118] O halde, O'nun ayetlerine inanýyorsanýz, üzerine Allah'ýn adý anýlmýþ
olanlardan yiyin.
[6.119] Size ne oluyor da üzerine Allah'ýn adý anýlmýþ olanlardan yemiyorsunuz?
Zorda kalýþýnýz dýþýnda üzerinize haram kýldýðýný bizzat kendisi size ayrýntýlý bir
biçimde açýklamýþtýr. Birçoklarý ilimsiz bir biçimde kendi keyiflerine uyarak halký
þaþýrtýyorlar. Hiç kuþkusuz, senin Rabbin sýnýr tanýmaz azgýnlarý çok iyi
bilmektedir.
[6.120] Günahýn açýðýný da býrakýn, gizlisini de. Günah kazananlar yapýp
ettiklerinin karþýlýðýný yakýnda göreceklerdir.
[6.121] Üzerine Allah'ýn adý anýlmayanlardan yemeyin. Böyle birþey tam bir yoldan
çýkýþtýr. Þeytanlar kendi dostlarýna sizinle mücadele etmeleri için gizlice telkinde
bulunurlar. Onlara boyun eðerseniz siz de müþriklerden oldunuz demektir.
[6.122] Bir ölü iken kendisine hayat verdiðimiz, insanlar içinde yürümesi için
kendisine bir ýþýk tuttuðumuz kiþinin durumu, karanlýklar içinde kalmýþ, bir türlü
ondan çýkamayan kiþininki gibi olur mu? Ýþte böyle! Küfre sapanlara, yapmakta
olduklarý süslü-püslü gösterilmiþtir.
[6.123] Biz bu þekilde her kentte/her medeniyette kodamanlarý, o kent ve medeniyetin
suçlularý yaptýk ki, orada oyunlar tezgahlayýp tuzaklar kursunlar. Aslýnda onlar öz
benliklerinden baþkasýna oyun oynamýyorlar ama farkýnda deðiller.
[6.124] Onlara bir ayet geldiðinde þöyle demiþlerdir: "Allah resullerine verilenin
týpký bize de verilmedikçe asla inanmayacaðýz." Allah resullük görevini nereye
vereceðini daha iyi bilir. Suç iþleyenlere, oynadýklarý oyunlar yüzünden Allah
katýnda bir küçüklük ve þiddetli bir azap öngörülmüþtür.
[6.125] Allah, iyiye ve güzele götürmek istediðinin göðsünü Ýslam'a açar. Saptýrmak
dilediðinin de göðsünü öylesine daraltýp týkar ki, o, göðe yükseliyomuþ gibi olur.
Allah, iman etmeyenler üzerine pisliði iþte böyle atýverir.
[6.126] Rabbinin yolu iþte budur; dosdoðru, kývamýnda... Biz öðüt alan bir topluluða
ayetleri ayrýntýlý bir biçimde açýkladýk.
[6.127] Rableri katýndaki huzur ve esenlik yurdu onlarýndýr. Ýþler olduklarý ameller
yüzünden O, onlarýn Veli'si oluvermiþtir.
[6.128] Gün olur þöyle diyerek onlarý huzurunda toplar: "Ey cinler/görünmez
varlýklar topluluðu! Þu insanlara gerçekten çok ettiniz." Onlarýn insanlardan olan
dostlarý þöyle derler: "Rabbimiz, kimimiz kimimizden yararlanmýþtý. Bizim için
belirlediðim sürenin sonuna geldik." Buyurur ki: "Barýnaðýnýz ateþtir. Dilediðim
zamanlar hariç orada süreklisiniz." Senin Rabbin Hakim'dir, Alim'dir.
[6.129] Ýþte biz, zalimlerin bir kýsmýný bir kýsmýna, kazanýr olduklarý þeyler
yüzünden bu þekilde dost ederiz/musallat ederiz.
[6.130] Ey cinler ve insanlar topluluðu! Ýçinizden, size ayetlerimi anlatan ve þu
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gününüzle yüzyüze geleceðiniz hususunda sizi uyaran resuller gelmedi mi? "Kendi
aleyhimize tanýklýk ettik." dediler.Ýðreti hayat onlarý aldattý da küfre
saptýklarýna iliþkin, öz benlikleri aleyhinde tanýklýk ettiler.
[6.131] Sebep þudur: Rabbin, halký habersiz bir haldeyken kentleri helak edici
deðildir.
[6.132] Herbirinin, yapýp ettiklerinden kaynaklanan derceleri vardýr. Rabbin onlarýn
iþlediklerinden gafil deðildir.
[6.133] Senin o Gani Rabbin rahmet sahibidir! Dilerse sizi ortadan kaldýrýr ve sizi
bir baþka topðluluðun soyundan vücuda getirdiði gibi, ardýnýzda da dilediðini sizin
yerinize getirir.
[6.134] Size vaat edilen þeyler kesinlikle meydana gelecektir. Siz engel
olamazsýnýz.
[6.135] Ey toplumum! Yapabileceðinizi yapýn. Ben de yapýp ediyorum. Yakýnda yurdun
sonunun kime ait olacaðýný bileceksiniz. Gerçek olan þu ki, zalimler
kurtulamayacaktýr.
[6.136] Kendi döllendirip yaydýðý ekinden ve hayvanlardan Allah'a bir pay ayýrdýlar
da kendi zanlarýnca þöyle dediler: "Bu Allah için, bu da ortaklarýmýz için."
Ortaklarý için olan Allah'a ulaþmaz. Ama Allah için olan, ortaklarýna ulaþýyor. Ne
kötü hüküm veriyorlar!
[6.137] Aynen bunun gibi, müþriklerden birçoðuna, Allah'a ortak koþtuklarý putlar öz
evletlarýný öldürmeyi güzel göstermiþtir ki, hem onlarý yok etsinler hem de
dinlerini karmaþýk hale getirsinler. Allah dileseydi bunu yapamazlardý. O halde
onlarý, düzdükleri iftiralarla baþbaþa býrak.
[6.138] Kendi kuruntularýna uygun olarak þöyle dediler: "Þunlar, dokunulmaz
hayvanlar ve ekinlerdir. Bizim dilediðimizden baþkasý yiyemez bunlarý." Hayvanlar
var, sýrtlarýna binmek yasaklanmýþ; bir kýsým hayvanlarý da Allah'a iftira ederek
üzerlerine Allah'ýn adýný anmadan boðazlarlar. Allah onlarý düzdükleri iftiralar
yüzünden cezalandýracaktýr.
[6.139] Þunu da söylediler: "Þu hayvanlarýn karýnlarýndakiler erkelerimize
özgülenmiþtir. Kadýnlarýmýza haramdýr. Yavru ölü doðarsa kadýn-erkek hepsi onda hak
sahibidir." Bu nitelendirmeleri yüzünden Allah cezalarýný verecektir. Hakim'dir O,
Alim'dir.
[6.140] Ýlimsizlik yüzünden öz evlatlarýný beyinsizce katledenler, Allah'a iftira
ederek, Allah'ýn kendilerine verdiði rýzýklarý haramlaþtýranlar hüsrana
uðramýþlardýr, sapýtmýþlardýr; hiçbir zaman doðruyu ve güzeli bulamazlar.
[6.141] Çardaklý ve çardaksýz bahçeleri, ürünleri çeþit çeþit hurmalarý, sebzeleri,
zeytinleri, narlarý, birbirine benzer ve benzemez biçimlerde oluþturan O'dur.
Herbirinin meyvasýndan olgunlaþtýðý zaman yiyin ve hasat gününde onun hakkýný da
verin. Ýsraf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez.
[6.142] Hayvanlardan yük taþýyaný da yaygý/döþek yapýlaný da yaratan yine O'dur.
Allah'ýn size verdiði rýzýklardan yiyin, þeytanýn adýmlarýný izlemeyin. Çünkü o
sizin için açýk bir düþmandýr.
[6.143] Sekiz çift: Koyundan iki, keçiden de iki. De ki: "Ýki ekeði mi haram kýldý,
iki diþiyi mi, yoksa iki diþinin rahimlerinin kuþattýðýný mý? Eðer doðru sözlü
iseniz bana ilimle haber verin."
[6.144] Ve deveden iki, sýðýrdan iki. De ki: "Ýki erkeði mi haram kýldý, iki diþiyi
mi, yoksa iki diþinin rahimlerince kuþatýlaný mý? Yoksa Allah size bunu önerirken
siz de tanýklýk mý ediyordunuz?" Ýlim dýþý bir þekilde insanlarý þaþýtmak için
yalan düzüp Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah, zulme sapan bir
topþuluða kýlavuzluk etmiyor.
[6.145] De ki: "Bana vahyolunanlar içinde, bu haram dediklerinizi yiyecek birine
yasaklanmýþ birþey bulamýyorum. Yalnýz þunlardan biri olursa baþka: leþ, akýtýlmýþ
kan, domuz etiki o bir pisliktir-Allah'tan baþkasý adýna boðazlanmýþ bir murdar."
Iztýrar haline düþen, baþkasýnýn hakkýna dokunmamak, zorunluluk sýnýrýný da aþmamak
þartýyla bunlardan yiyebilir. Çünkü senin Rabbin çok baðýþlayýcý, çok merhametlidir.
[6.146] Yahudilere tüm týrnaklý hayvanlarý haram kýldýk. Onlara ayrýca sýðýr ve
koyunun yaðlarýný da haram kýldýk. Sýðýr ve koyunun sýrtlarýnýn ve baðýrsaklarýnýn
taþýdýðý yaðlarla, kemiklerle karýþan yaðlar bunun dýþýndadýr. Bunu onlara
azgýnlýklarý yüzünden bir ceza olarak yaptýk. Biz elbette sözünde duranlarýz.
[6.147] Artýk seni yalanlarlarsa þunu söyle: "Rabbiniz çok geniþ bir rahmetin
sahibidir. Ancak, O'nun azabý günaha batmýþlar topluluðundan uzak tutulamaz."
[6.148] Þirke batanlar þöyle diyecekler: "Allah dileseydi, ne biz þirke sapardýk ne
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de atalarýmýz. Hiçbir þeyi haram da yapmazdýk." Onlardan öncekiler de azabýmýzý
tadýncaya kadar bu þekilde yalanlamýþlardý. De ki: "Yanýnýzda, önümüze çýkaracaðýnýz
bir ilminiz var mý? Zandan baþka birþeye uymuyorsunuz. Sadece saçmalýyorsunuz siz."
[6.149] En mükemmel kanýt Allah'ýndýr. O dileseydi hepinizi toptan doðru yola
iletirdi.
[6.150] Þunu da söyle: "Allah þunu haram etmiþtir diye tanýklýk edip duran
þahitlerinizi getirin. "Eðer tanýklýk ederse sakýn onlarla birlikte tanýklýk etme.
Ayetlerimizi yalanlayanlarla ahirete inanmayanlarýn keyifleri ardýnca gitme. Onlar,
kendi Rablerine baþkalarýný denk tutuyorlar.
[6.151] De ki onlara: "Hadi gelin, Rabbinizin neleri haram kýldýðýný yüzünüze karþý
okuyayým: Hiçbir þeyi O'na ortak koþmayýn. Ana-babaya çok iyi davranýn. Yoksulluk
endiþesiyle çocuklarýnýzý öldürmeyin; biz sizi de onlarý da rýzýklandýrýrýz.
Kötülüklerin görünenine de gizli kalanýna da yaklaþmayýn. Allah'ýn saygýn ve aziz
kýldýðý cana, bir hakký savunmak dýþýnda kýymayýn. Allah size bunlarý önerdi ki,
aklýnýzý iþletebilesiniz."
[6.152] "Yetimin malýna yaklaþmayýn. Ancak rüþtüne erinceye kadar en güzel yolla
ilgilenme hali müstesna. Ölçme ve tartmayý tam bir dürüstlükle yerine getirin. Hiç
kimseye yaratýlýþ kapasitesinin üstünde yükümlülük getirmiyoruz. Konuþtuðunuz zaman
yakýnlarýnýz aleyhine de olsa, adaleti gözetin. Ve Allah'a verdiðiniz söze sadýk
kalýn. Düþünüp öðüt alasýnýz diye O size bunlarý önerdi.
[6.153] Bu benim dosdoðru yolumdur, onu izleyin, baþka yollarý izlemeyin ki, sizi
O'nun yolundan ayýrýp parçalara bölmesinler. Sakýnýp korunasýnýz diye O bunu
önermiþtir size.
[6.154] Sonra, güzel davrananlara nimetimizi tamamlamak, herþeyi ayrýntýlý kýlmak,
bir kýlavuz ve rahmet olmak üzere Musa'ya o Kitap'ý verdik ki onlar Rablerine
kavuþacaklarýna inanabilsinler.
[6.155] Bu da bizim indirdiðimiz bir kitaptýr. Kutsal ve bereketli. Artýk ona uyun
ve korunun ki size rahmet edilebilsin.
[6.156] "Kitap, bizden önceki iki topluluða indirildi. Biz onu okuyup araþtýrmaktan
gerçekten habersizdik." demeyesiniz.
[6.157] Þunu da söylemeyesiniz: "Eðer bize Kitap indirilmiþ olsaydý, onlardan daha
doðru yürüyüþlü olurduk." Artýk size de Rabbinizden bir beyyine, bir kýlavuz ve bir
rahmet gelmiþ bulunuyor. Allah'ýn ayetlerini yalanlayýp onlardan yüz çevirenden daha
zalim kim var? Ayetlerimize sýrt dönenleri, yüz çevirmeleri yüzünden azabýn en
acýklýsýyla cezalandýracaðýz.
[6.158] Neyi bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, Rabbinin gelmesini
mi, yoksa Rabbinin bazý mucizelerinin gelmesini mi? Rabbinin bazý mucizeleri geldiði
gün, daha önce iman etmemiþ yahut imanýnda bir hayýr sahibi olamamýþ kiþiye imaný
hiçbir yarar saðlamayacaktýr. De ki: "Bekleyin! Doðrusu biz de bekliyoruz."
[6.159] Dinlerini parça parça edip fýrkalara, hiziplere bölünenler var ya, senin
onlarla hiçbir iliþiðin yoktur. Onlarýn iþi Allah'a kalmýþtýr. Allah onlara, yapýp
ettiklerini haber verecektir.
[6.160] Kim bir güzellikle gelirse ona, getirdiðinin on katý var. Kötülükle gelene
ise yaptýðý kadarýndan fazla ceza verilmez. Onlar, haksýzlýða uðratýlmayacaklardýr.
[6.161] De ki: "Beni, dosdoðru yola Rabbim iletmiþtir. Güçlü, pürüzsüz bir dine,
hanif olan Ýbrahim'in dinine. Müþriklerden deðildi o."
[6.162] De ki: "Benim namazým, ibadetlerim/kurbanlarým, hayatým, ölümüm alemlerin
Rabbi olan Allah içindir."
[6.163] "Ortaðý yoktur O'nun. Bununla emrolundum ben. Ve Müslümanlarýn ilkiyim ben."
[6.164] Þunu da söyle: "Allah herþeyin Rabbi iken O'ndan baþka rab mý arayayým? Her
benliðin kazandýðý kendi üstünde kalýr. Hiçbir günahkar bir baþka günahkarýn yükünü
taþýmaz. Nihayet dönüþünüz Rabbinizedir. Tartýþmaya girdiðiniz þeyleri O size haber
verecektir."
[6.165] Sizi yeryüzünde, öncekilere halefler yapan O'dur. Verdiði nimetlerle sizi
denemek için kiminizi kiminiz üzerine derecelerle yükseltmiþtir. Rabbin ceza
verdiðinde çok süratli verir. Ama O, gerçekten çok affedici, çok merhametlidir.
@Âraf Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[7.1] Elif, Lam, Mim, Sad.
[7.2] Bir kitaptýr bu; sana indirildi, onunla uyarýda bulunasýn diye ve inananlar
için bir öðüt ve düþündürme olarak... O halde, bundan dolayý göðsünde bir sýkýntý
olmasýn.
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[7.3] Rabbinizden size indirilene uyun; O'nun berisinden bir takým velilerin ardýna
düþmeyin! Siz ne kadar da az öðüt alýyorsunuz!
[7.4] Nice yurtlarý ve medeniyetleri yere batýrdýk biz. Öyle ki, geceleyin yahut
öðle uykusu uyumakta olduklarý bir sýrada azabýmýz tepelerine iniverdi.
[7.5] Azabýmýz onlara gelip çattýðýnda, yaptýklarý, þu çýðlýðý yükseltmekten baþka
birþey olmamýþtýr. Biz gerçekten zalimlerdik.
[7.6] Yemin olsun, kendilerine elçi gönderilenleri muhakkak hesaba çekeceðiz;
gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekeceðiz.
[7.7] Onlara bir ilmin tanýklýðýnda bütün serüveni mutlaka anlatacaðýz. Biz olup
bitenlerden habersiz deðildik.
[7.8] O gün, iyi ve kötüyü ayýran ölçü haktýr. Artýk kimin ölçülüp tartýlacak
þeyleri aðýr basarsa kurtuluþa erenler onlar olacaktýr.
[7.9] Ölçülüp tartýlacak þeyleri hafif kalanlara gelince, iþte onlar, ayetlerimize
karþý zalimce davranýþlar sergilemiþ olduklarý için, öz benliklerini hüsrana itmiþ
olacaklar.
[7.10] Andolsun, sizi yeryüzünde yerleþtirdik ve sizin için orada, geçiminize
yarayacak nimet ve imkanlara vücut verdik. Ne de az þükrediyorsunuz!
[7.11] Andolsun ki sizi yarattýk, sonra sizi biçimlendirdik, sonra da meleklere:
"Adem'e secde edin" dedik. Onlar da secde ettiler. Ama Ýblis etmedi, secde
edenlerden olmadý o.
[7.12] Allah buyurdu: "Sana emrettiðimde secde etmeni engelleyen neydi?" Ýblis dedi:
"Ben ondan hayýrlýyým. Beni ateþten yarattýn, onu çamurdan yarattýn."
[7.13] Buyurdu: "O halde in oradan. Senin haddine mi orada büyüklük taslamak! Hadi
çýk! Sen alçaklardansýn."
[7.14] Dedi: "Ýnsanlarýn diriltileceði güne kadar bana süre ver."
[7.15] Buyurdu: "Süre verilenlerdensin."
[7.16] Dedi: "Beni azdýrmana yemin ederim ki, onlarý saptýrmak için senin dosdoðru
yolun üzerine kurulacaðým."
[7.17] "Sonra onlara; önlerinden, arkalarýndan, saðlarýndan, sollarýndan musallat
olacaðým. Bir çoklarýný þükreder bulamayacaksýn."
[7.18] Allah buyurdu: "Çýk oradan, yenik düþmüþ ve kovulmuþ olarak. Onlardan sana
uyan olursa yemin olsun ki, cehennemi tamamen sizden dolduracaðým."
[7.19] "Ey Adem! Sen ve eþin cennette oturun, dilediðiniz yerden yiyin ama þu aðaca
yaklaþmayýn. Yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz."
[7.20] Derken, þeytan, kendilerinden gizlenmiþ çirkin yerlerini onlara açmak için
ikisine de vesvese verdi. Dedi: "Rabbinizin sizi þu aðaçtan uzak tutmasý, iki melek
olmayasýnýz yahut ölümsüzler arasýna katýlmayasýnýz diyedir."
[7.21] Ve onlara, "ben size öðüt verenlerdenim" diye yemim de etti.
[7.22] Nihayet onlarý kandýrarak aþaðý çekti. O ikisi aðaçtan tadýnca çirkin yerleri
kendilerine açýldý. Bahçenin yapraklarýndan yamalar yapýp üzerlerine örtmeye
baþladýlar. Rableri onlara seslendi: "Ben size bu aðacý yasaklamadým mý? Ben size,
þeytan sizin için açýk bir düþmandýr demedim mi?"
[7.23] "Ey Rabbimiz, dediler, öz benliklerimize zulmettik. Eðer bizi affetmez, bize
acýmazsan elbette ki hüsrana uðrayanlardan olacaðýz."
[7.24] Buyurdu: "Kiminiz kiminize düþman olarak inin. Yeryüzünde belirli bir süreye
kadar mekan tutmanýz ve nimetlenmeniz öngörülmüþtür."
[7.25] Buyurdu: "Orada hayat bulacaksýnýz, orada öleceksiniz ve oradan
çýkarýlacaksýnýz."
[7.26] Ey ademoðullarý! Size, çirkin yerlerinizi örtecek giysi ve süs kýyafeti
indirdik. Ama takva giysisi en hayýrlýsýdýr. Ýþte bu, Allah'ýn ayetlerindendir.
Düþünüp öðüt almalarý umuluyor.
[7.27] Ey ademoðullarý! Þeytan, ana-babanýzý, çirkin yerlerini onlara göstermek için
elbiselerini soyarak cennetten çýkardýðý gibi, size de bir fitne musallat etmesin.
Çünkü o ve kabilesi sizi, onlarý göremeyeceðiniz yerden görürler. Biz o þeytanlarý,
inanmayanlara dostlat yaptýk.
[7.28] Bir iðrençlik yaptýklarýnda þöyle derler: "Atalarýmýzý bu hal üzere
bulmuþtuk. Yani Allah emretti bize bunu." De ki: "Allah, edepsizliði/iðrençliði
emretmez. Allah hakkýnda, bilmediðiniz þeyler mi söylüyorsunuz?"
[7.29] Þunu da söyle: "Rabbim bana adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi O'na
doðrultun. Dini yalnýz O'na özgüleyerek O'na yakarýn. Týpký sizi ilk yarattýðý gibi
O'na döneceksiniz."
[7.30] Bir kýsmýný iyiye ve güzele kýlavuzladý, bir kýsmýnýn üzerine de sapýklýk hak
oldu. Onlar, Allah'ý býrakýp þeytanlarý dost edinmiþlerdi. Bir de kendilerinin
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hidayet üzere olduklarýný sanýrlar.
[7.31] Ey ademoðullarý! Tüm mescitlerde süslü, güzel giysilerinizi kuþanýn. Yiyin,
için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez.
[7.32] De ki: "Allah'ýn, kullarý için çýkardýðý süsü, güzel ve tatlý rýzýklarý kim
haram etmiþ?" De ki: "Dünya hayatýnda inananlar için de var. Kýyamet gününde ise
yalnýz inananlar içindirler." Bilgiden nasipli bir topluluk için biz, ayetleri böyle
ayrýntýlý kýlýyor.
[7.33] De ki: "Rabbim, ancak þunlarý haram kýldý: Ýðrençlikleri-görünenini, gizli
olaný-günahý, haksýz yere saldýrmayý, hakkýnda hiçbir kanýt indirmediði þeyi Allah'a
ortak koþmayý, bir de Allah hakkýnda bilmediðiniz þeyler söylemeyi."
[7.34] Her ümmet için belirlenmiþ bir süre vardýr. Süreleri dolunca ne bir saat geri
kalýrlar ne de öne geçerler.
[7.35] Ey ademoðullarý! Ýçinizden size ayetlerimi yüzünüze karþý anlatan resuller
geldiðinde, korunup hallerini düzeltenlere hiçbir korku dokunmayacaktýr. Onlar
tasalanmayacaklardýr da.
[7.36] Ayetlerimizi yalanlayýp onlar karþýsýnda burun kývýranlara gelince, bunlar
ateþin dostlarýdýr. Sürekli kalacaklardýr onun içinde.
[7.37] Yalan düzerek Allah'a iftira eden yahut O'nun ayetlerini yalanlayanlardan
daha zalim kim vardýr? Ýþte bunlarýn Kitap'tan nasipleri kendilerine ulaþýr, nihayet
elçilerimiz onlara gelip canlarýný alýrken þöyle derler: "Allah dýþýndaki
yakardýklarýnýz nerede?" Þu cevabý verirler: "Bizden uzaklaþýp kayboldular."
Böylece, öz benlikleri aleyhine kendilerinin kafir olduðuna tanýklýk ettiler.
[7.38] Allah buyurdu: "Sizden önce gelip geçmiþ cin ve insan topluluklarýyla içiçe,
girin bakalým ateþe." Her ümmet girdiðinde, yoldaþýna/kýzkardeþine lanet eder.
Nihayet, hepsi orada bir araya gelince, sonrakiler öncekiler için þöyle derler:
"Rabbimiz! Bizi bunlar saptýrdýlar. Ateþ azabýný bunlara bir kat daha fazla ver."
Allah buyurur: "Her biri için bir kat fazlasý var, fakat siz bilmezsiniz."
[7.39] Öncekiler de sonrakiler için þöyle konuþurlar: "Artýk sizin, bizim üzerimizde
bir üstünlüðünüz yok. O halde kazandýklarýnýza karþýlýk azabý tadýn."
[7.40] Ayetlerimizi yalanlayan ve onlar karþýsýnda büyüklük taslayanlar var ya, gök
kapýlarý açýlmayacaktýr onlar için ve deve iðne deliðinden geçinceye kadar cennete
giremeyeceklerdir onlar. Suçlularý böyle cezalandýrýrýz biz.
[7.41] Onlar için cehennemden bir döþek ve üstlerinde örtüler vardýr. Zalimleri
böyle cezalandýrýrýz biz.
[7.42] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlar -ki biz, her benliðe ancak
yaratýlýþ kapasitesi ölçüsünde görev yükleriz- ise cennetin dostlarýdýr. Sürekli
kalacaklardýr orada.
[7.43] Göðüslerinde düþmanlýktan ne varsa söküp atmýþýzdýr. Irmaklar akar
altlarýndan. Þöyle derler: "Hamdolsun bizi buraya ulaþtýran Allah'a. Eðer Allah bize
kýlavuzluk etmeseydi, biz buraya ulaþamazdýk. Andolsun ki, Rabbimizin resulleri
gerçeði getirmiþler." Þöyle seslenilir: "Ýþte size, yaptýklarýnýza karþýlýk mirasçý
kýlýndýðýnýz cennet."
[7.44] Cennet halký ateþ halkýna þöyle seslenir: "Biz, Rabbimizin bize vaat ettiðini
gerçek bulduk. Peki siz, Rabbinizin size vaat ettiðini gerçek buldunuz mu?" Onlar,
"evet" derler. Aralarýnda bir duyurucu þunu ilan eder: "Allah'ýn laneti zalimlerin
üzerine olsun!"
[7.45] Onlar, Allah'ýn yolundan geri çevirip yolun eðri-büðrüsünü isterler. Onlar
ahireti de inkar edenlerdir.
[7.46] Ýki taraf arasýnda bir perde, A'raf üzerinde de herkesi yüzlerinden tanýyan
erler vardýr. Cennet halký, özleyip durduklarý halde henüz ona girmemiþ olanlara
þöyle seslenirler: "Selam size!"
[7.47] Gözleri ateþ halký tarafýna çevrildiðinde de þöyle yakardýlar: "Ey Rabbimiz,
bizleri, zalimler topluluðuyla birleþtirme."
[7.48] A'raf halký, yüzlerinden tanýdýklarý bazý erkeklere seslenip þöyle derler:
"Bir araya gelmeniz de büyüklük taslamanýz da size hiçbir yarar saðlamadý."
[7.49] "Þunlar mýydý o, 'Allah kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyecek' diye yemin
ettikleriniz?" Ey cennetliler! Siz de girin cennete. Ne bir korku var size ne de
kederleneceksiniz.
[7.50] Ateþ halký, cennet halkýna seslenir: "Þu sudan yahut Allah'ýn sizi
rýzýklandýrdýðýndan biraz da bize akýtýn!" Þu cevabý verirler: "Allah, o ikisini de
küfre sapanlara haram kýlmýþtýr."
[7.51] Onlar kendi dinlerini eðlence ve oyun haline getirdiler, iðreti hayat onlarý
aldattý. Onlar bugüne kavuþacaklarýný unutmuþlardý. Ayetlerimize karþý
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direniyorlardý. Bugün de biz onlarý unutuyoruz.
[7.52] Yemin olsun ki, biz onlara, ilme uygun biçimde, ayrýntýlý kýldýðýmýz bir
Kitap getirdik. Ýnanan bir topluluk için bir kýlavuz, bir rahmettir o.
[7.53] Onun yalnýz tevilini gözetirler. Onun teveli geldiði gün, daha önce onu
unutanlar þöyle derler: "Ýnan olsun, Rabbimizin resulleri gerçeði getirmiþler. Acaba
bizim için þefaatçýlar var mý ki, bize þefaat etsinler; yahut daha önce
yaptýklarýmýzdan baþkasýný yapalým diye geri gönderilebilir miyiz?" Öz benliklerini
hüsrana ittiler. Ýftiralarýna alet ettikleri, onlardan uzaklaþýp kayboldu.
[7.54] Rabbiniz o Allah'týr ki, gökleri ve yeri altý günde yaratmýþ, sonra da arþ
üzerinde egemenlik kurmuþtur. Geceyi gündüze bürüyüp örter. O bunu, bu da onu
aralýksýz ve titiz bir biçimde kovalar durur. Güneþ, Ay, yýldýzlar O'nun emrine
boyun eðmiþ. Gözünüzü açýn; yaratýþ da O'nundur, emir veriþ de/yaratýþ da O'nun
içindir, emir veriþ de. Alemlerin Rabbi olan Allah çok yücedir.
[7.55] Rabbinize; boyun bükerek, gizlice/ürpererek yakarýn. O, haddi
aþanlarý/azmýþlarý sevmez.
[7.56] Yeryüzünde, orasý barýþa kavuþtuktan sonra bozgun çýkarmayýn. Ürpererek ve
ümit ederek dua edin O'na. Hiç kuþkusuz, Allah'ýn rahmeti, Güzel düþünüp güzel iþ
yapanlara çok yakýndýr.
[7.57] Rüzgarlarý, rahmetinin önünden müjdeci gönderen O'dur. Nihayet onlar,
yüklerle aðýrlaþmýþ bulutlarý yüklenince onu ölü bir beldeye göndeririz; onunla su
indiririz de o suyla her türlü meyvayý çýkarýrýz. Ýþte biz, ölüleri de böyle
çýkarýrýz. Düþünüp ibret almanýz umuluyor.
[7.58] Güzel ve temiz beldenin bitkisi Rabbinin izniyle çýkar. Pis ve çorak beldeden
ise zararlý bitkiden baþkasý çýkmaz. Þükreden bir topluluk için ayetleri iþte böyle
çeþitli þekillerde sergiliyoruz.
[7.59] Andolsun ki biz, Nuh'u toplumuna gönderdik de o þöyle dedi: "Ey toplumum!
Allah'a kulluk ve ibadet edin. Sizin ondan baþka tanrýnýz yok. Üstünüze çok büyük
bir azabýn inmesinden korkuyorum."
[7.60] Toplumunun kodamanlarý dediler ki: "Vallahi biz seni açýk bir sapýklýk içinde
görüyoruz."
[7.61] Nuh dedi: "Ey toplumum! Sapýklýk falan yok bende. Tam aksine ben, alemlerin
Rabbi'nden bir resulüm."
[7.62] "Size Rabbimin vahiylerini teblið ediyorum, size öðüt veriyorum. Allah'ýn
yardýmýyla, sizin bilmediðiniz þeyleri biliyorum."
[7.63] "Korunmanýz, rahmet bulmanýz için sizi uyarmak üzere bir adam aracýlýðýyla
Rabbinizden bir öðüt gelmesine þaþtýnýz mý?"
[7.64] Onu yalanladýlar. Bunun üzerine biz onu beraberindekileri gemi içinde
kurtardýk, ayetlerimizi yalanlayanlarý boðduk. Gözleri görmez bir topluluktu onlar.
[7.65] Ad'a da kardeþleri Hud'u gönderdik. Dedi ki: "Ey toplumum! Allah'a kulluk
edin. Sizin O'ndan baþka ilahýnýz yok. Hala sakýnmýyor musunuz?"
[7.66] Toplumunun inkarcý kodamanlarý dediler ki: "Biz seni bir beyinsizliðe düþmüþ
görüyoruz ve kesinlikle yalancýlardan olduðunu düþünüyoruz."
[7.67] Hud dedi: "Ey toplumum! Bende beyinsizlik yok, ben alemlerin Rabbi'nden bir
resulüm."
[7.68] "Rabbimin mesajlarýný size teblið ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir
öðütçüyüm."
[7.69] "Sizi uyarmak için içinizden bir adam aracýlýðýyla size Rabbinizden bir ihtar
gelmesine þaþtýnýz mý? Hatýrlayýn ki, O sizi Nuh toplumundan sonra halefler yaptý ve
yaratýlýþta size daha fazla bir boy-bos verdi. Allah'ýn nimetlerini anýn ki
kurtulabilesiniz."
[7.70] Dediler ki: "Sen, yalnýz Allah'a ibadet edelim de atalarýmýzýn kulluk etmekte
olduklarýný terk edelim diye mi bize geldin? Eðer doðru sözlü isen hadi bize bizi
tehdit ettiðini getir."
[7.71] Hud dedi: "Rabbinizden bir azap ve gazap indi ya! Haklarýnda Allah'ýn hiçbir
kanýt indirmediði, sadece atalarýnýzýn ve sizin uydurduðunuz birtakým isimler
hakkýnda mý benimle çekiþiyorsunuz? Bekleyin bakalým, sizinle beraber ben de
bekleyenlerdenim."
[7.72] Nihayet, onu ve beraberindekileri bizden bir rahmetle kurtardýk; ayetlerimizi
yalanlayanlarýn da kökünü kestik. Ýnanan kiþiler deðillerdi onlar.
[7.73] Semud'a da kardeþleri Salih'i gönderdik. Dedi ki: "Ey toplumum! Allah'a
kulluk edin. Sizin O'ndan baþka ilahýnýz yok. Size Rabbinizden bir beyyine/açýk bir
kanýt gelmiþtir. Ýþte þu, Allah'ýn devesi. Sizin için bir mucize. Rahat býrakýn onu,
Allah'ýn topraðýnda otlasýn. Kötü bir niyetle dokunmayýn ona. Yoksa korkunç bir azap
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yakalar sizi."
[7.74] "Hatýrlayýn ki, Allah sizi Ad'dan sonra halefler yaptý ve yeryüzünde sizi
yerleþtirdi. O'nun düzlüklerinde saraylar kuruyorsunuz, daðlarýný yontup ev
yapýyorsunuz. Artýk Allah'ýn nimetlerini anýn da fesat çýkararak yeryüzünü berbat
etmeyin."
[7.75] Toplumunun kibre saplanmýþ kodamanlarý, içlerinden inanýp da baský altýnda
tutularak ezilenlere þöyle dediler: "Siz Salih'in gerçekten Rabbi tarafýndan
gönderildiðini biliyor musunuz?" Onlar: "Onun aracýlýðýyla gönderilene gerçekten
inanýyoruz." dediler.
[7.76] Kibre sapanlar þöyle konuþtu: "Biz sizin inandýðýnýzý inkar edenleriz."
[7.77] Bu arada diþi deveyi boðazladýlar. Ve Rablerinin emrinden dýþarý çýkýp þöyle
dediler: "Ey Salih! Eðer Allah tarafýndan gönderilenlerdensen, bizi tehdit ettiðin
þeyi önümüze getiriver."
[7.78] Bunun üzerine onlarý, o þiddetli sarsýntý/o korkunç titreþim yakaladý da öz
yurtlarýnda yere çökmüþ bir hale geldiler.
[7.79] Nihayet, Salih onlarda yüzünü döndürüp þöyle dedi: "Ey toplumum! Andolsun ki,
Rabbimin mesajýný size teblið ettim, size öðüt verdim; ama siz öðüt verenleri
sevmiyorsunuz."
[7.80] Ve Lut... Toplumuna þöyle demiþti: "Sizden önce alemlerden hiçbirinin
yapmadýðý bir iðrençliðe mi giriþiyorsunuz?"
[7.81] "Siz, kadýnlarý býrakýp þehvetiniz yüzünden erkeklere gidiyorsunuz. Doðrusu
siz sýnýr tanýmayan bir topluluksunuz."
[7.82] Toplumunun cevabý sadece þunu söylemeleri oldu: "Çýkarýn þunlarý kentimizden.
Çünkü onlar, temizlik tutkunu insanlardýr."
[7.83] Biz de onu ve ailesini kurtardýk karýsý müstesna. O, yere geçenlerden oldu.
[7.84] Üzerlerine bir de yaðmur indirdik. Bak nasýl oldu suçlularýn sonu!
[7.85] Medyen'e de kardeþleri Þuayb'ý gönderdik. Þöyle dedi: "Ey toplumum! Allah'a
kulluk edin. Size O'ndan baþka ilah yok! Size Rabbinizden açýk bir kanýt gelmiþtir.
Ölçü ve tartý da dürüst davranýn. Ýnsanlarýn eþyasýna el koymaya tenezzül etmeyin.
Yeryüzünde, orasý barýþa kavuþtuktan sonra bozgun çýkarmayýn. Eðer inanan
insanlarsanýz bu sizin için daha hayýrlýdýr."
[7.86] "Her yol üstünde oturup da tehdit savurarak Allah yolundan O'na inananlarý
çevirmeyin. Yolun çarpýðýný isteyip durmayýn. Hatýrlayýn ki, siz az idiniz, O sizi
çoðalttý. Bir bakýn, nasýlmýþ bozguncularýn sonu!
[7.87] "Ýçinizden bir grup, benimle gönderilene inanmýþ, bir baþka grup da
inanmamýþsa, Allah aranýzda hükmedinceye kadar sabýrlý olun. O, yargýçlarýn en
hayýrlýsýdýr."
[7.88] Toplumunun büyüklük taslayan kodamanlarý dediler ki: "Ey Þuayb! Ya kesinlikle
milletimize dönersiniz yahutta seni ve seninle birlikte inananlarý kentimizden
çýkarýrýz." Dedi ki: "Ya istemiyorsak; zor ve baskýyla mý?"
[7.89] "Allah bizi, milletimizden kurtardýktan sonra tekrar ona dönersek yalan düzüp
Allah'a iftira etmiþ oluruz. Rabbimiz Allah istemediði sürece, sizin milletinize
dönmemiz söz konusu edilemez. Rabbimiz, bilgice herþeyi kuþatmýþtýr. Allah'a dayanýp
güvendik biz. Ey Rabbimiz! Toplumumuzla bizim aramýzda hak ile hükmet. Sen, çözüm
getirenlerin en hayýrlýsýsýn."
[7.90] Toplumunun küfre sapan kodamanlarý dedi ki: "Eðer Þuayb'ýn ardýsýra
giderseniz hüsrana gömülenler olursunuz."
[7.91] Bunun üzerine o korkunç titreþim/o büyük zelzele onlarý yakalayýverdi de öz
yurtlarýnda yere çökmüþ hale geldiler.
[7.92] Þuayb'ý yalanlayanlar sanki o yerde hiç þenlik kurmamýþlardý. Þuayb'ý
yalanlayanlar hüsrana saplananlarýn ta kendileriydi.
[7.93] Þuayb onlardan yüzünü döndürdü de þöyle dedi: "Yemin olsun, ben size Rabbimin
mesajlarýný ilettim. Size öðüt verdim. Artýk küfre batmýþ bir topluluða nasýl
acýrým?"
[7.94] Biz bir ülkeye bir peygamber gönderdiðimizde, onun halkýný zorluk ve darlýkla
mutlaka sýktýk ki, sýðýnýp yakarsýnlar.
[7.95] Sonra zorluk ve sýkýntýnýn yerine mutluluk ve güzelliði getirmiþiz de
çoðalmýþlar ve þöyle demiþlerdir: "Atalarýmýz da zorluk ve sevinçle yüzyüze
gelmiþlerdi." Nihayet biz onlarý farkýnda olmadýklarý bir sýrada ansýzýn
yakalayýverdik.
[7.96] O medeniyetlerin halký inanýp korunsalardý, elbette ki üzerlerine gökten ve
yerden bereketler saçardým. Ama yalanladýlar, biz de onlarý, kazanýr olduklarýyla
yakalayýverdik.
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[7.97] O kentlerin halký, uyuduklarý bir sýrada, þiddetimizin bir gece kendilerine
gelmeyeceðinden emin mi idiler?
[7.98] Yoksa o kentler halkýnýn, bir kuþluk vakti oynayýp eðlenirken azabýmýzýn
yakalarýna yapýþmayacaðýna iliþkin bir garantileri mi vardý?
[7.99] Allah'ýn tuzaðýndan emin mi idiler? Hüsrana uðrayan topluluktan baþkasý
Allah'ýn tuzaðýndan emin olamaz.
[7.100] Tüm bu olanlar, eski sahiplerinden sonra yeryüzüne mirasçý olanlara þunu
göstermedi mi: Dilersek onlarý günahlarý yüzünden belaya çarptýrýrz, kalpleri
üzerine mühür basarýz da artýk söz dinleyemez olurlar.
[7.101] Ýþte o kentler/medeniyetler! Haberlerinden bir kýsmýný anlatýyoruz sana.
Andolsun, resulleri onlara açýk-seçik deliller getirmiþti. Ama daha önce yalanlamýþ
olduklarý içim inanmadýlar. Küfre sapanlarýn kalplerini Allah iþte böyle mühürler.
[7.102] Onlarýn birçoðunda ahde vefadan eser bulamadýk. Onlarýn birçoðunu, tam
fasýklar olarak bulduk.
[7.103] nlarýn ardýndan Musa'yý, ayetlerimizle Firavun'a ve kodamanlarýna gönderdik
de ayetlerimiz karþýsýnda zulme saptýlar. Bir bak, nasýl olmuþtur bozguncularýn
sonu!
[7.104] Musa dedi ki: "Ey Firavun! Kuþkun olmasýn ki ben, alemlerin Rabbi'nin bir
resulüyüm."
[7.105] "Allah hakkýnda gerçek dýþýnda birþey söylememek benim üzerimde bir varoluþ
borcudur. Ben size Rabbinizden bir beyyine getirdim. Artýk Ýsrailoðullarýný benimle
gönder."
[7.106] Firavun dedi: "Bir mucize getirdinse, doðru sözlülerden isen onu ortaya
çýkar."
[7.107] Bunun üzerine Musa, asasýný yere attý; birden korkunç bir ejderha oluverdi
o.
[7.108] Elini çekip çýkardý; birden o el, bakanlarýn önünde bembeyaz kesildi.
[7.109] Firavun toplumunun kodamanlarý þöyle konuþtular: "Bu adam gerçekten çok
bilgili bir büyücü."
[7.110] "Sizi topraðýnýzdan çýkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?"
[7.111] Dediler ki: "Onu kardeþiyle birlikte alýkoy. Ve þehirlere, toplayýcýlar
gönder."
[7.112] "Tüm bilgili büyücüleri sana getirsinler."
[7.113] Büyücüler Firavun'a gelip dediler ki: "Eðer galip gelen biz olursak bize iyi
bir ödül var mý?"
[7.114] "Evet, dedi, ayrýca siz benim en yakýnlarýmdan olacaksýnýz."
[7.115] Sihirbazlar þöyle dediler: "Ey Musa! Sen mi hünerini ortaya atacaksýn yoksa
biz mi hünerlerimizi sergileyelim?"
[7.116] "Siz sergileyin." dedi. Hünerlerini ortaya atýnca, halkýn gözlerini
büyülediler, onlarý dehþete düþürdüler. Çok büyük bir büyü sergilediler.
[7.117] Biz de Musa'ya þöyle vahyettik: "Hadi at asaný!" Bir de ne görsünler, asa,
onlarýn ortaya getirdikleri þeyleri yalayýp yutuyor.
[7.118] Böylece hak ortaya çýktý, onlarýn yapýp ettikleri, iþe yaramaz hale geldi.
[7.119] Orada malup oldular, küçük düþtüler.
[7.120] Ve büyücüler secdeye kapandýlar.
[7.121] "Alemlerin Rabbine iman ettik, dediler;
[7.122] Musa'nýn ve Harun'un Rabbine!"
[7.123] Firavun dedi ki: "Demek ben size izin vermeden ona inandýnýz ha! Bu, þehirde
tezgahladýðýnýz bir tuzaktýr ki, bununla þehir halkýný oradan çýkarmak peþindesiniz.
Yakýnda anlarsýnýz."
[7.124] "Ellerinizi ve ayaklarýnýzý çaprazlama keseceðim, sonra da hepiniz
asacaðým."
[7.125] "Biz, dediler, doðruca Rabbimize varacaðýz."
[7.126] "Sen bizden, sýrf Rabbimizin ayetleri bize gelince, onlara iman
ettiðimizden ötürü intikam alýyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabýr yaðdýr. Canýmýzý
müslümanlar olarak al."
[7.127] Firavun kavminin kodamanlarý dediler ki: "Musa'yý ve toplumunu, yeryüzünü
fesada verip seni ve ilahlarýný terk etsinler diye mi býrakýyorsun?" Dedi ki
Firavun: "Biz onlarýn oðullarýn öldürüp kadýnlarýný diri býrakacaðýz/kadýnlarýnýn
rahimlerini yoklayýp çocuk alacaðýz/kadýnlarýna utanç duyulacak þeyler yapacaðýz.
Üstlerine sürekli kahýr yaðdýracaðýz."
[7.128] Musa kendi toplumuna þöyle dedi: "Allah'tan yardý dileyin, sabýrlý olun.
Yeryüzü Allah'ýndýr, Allah ona, kullarýndan dilediðini mirasçý kýlar. Sonuç, takvaya
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sarýlanlarýndýr."
[7.129] Dediler ki: "Senin bize geliþinden önce de iþkenceye uðratýldýk, geliþinden
sonra da." Musa dedi: "Rabbinizin, düþmanýnýzý yok eymesi ve nasýl davranacaðýnýza
bakmak üzere yeryüzünde sizi yöneticiler yapmasý umulabilir."
[7.130] Yemin olsun ki biz, Firavun hanedanýný yakalayýp ürün eksikliðiyle senelerce
sýktýk ki, düþünüp öðüt alabilsinler.
[7.131] Onlara bir iyilik geldiðinde, "bu bizimdir" derlerdi. Kendilerine bir
kötülük dokunduðunda ise Musa ve beraberindekilerin uðursuzluðuna yorarlardý.
Gözünüzü açýn! Onlarýn uðursuzluk kuþu Allah katýndadýr. Fakat çoklarý bilmiyorlar.
[7.132] Þunu da söylediler: "Bizi büyülemek için, bize istediðin kadar ayet getir.
Sana inanmayacaðýz."
[7.133] Biz de onlar üzerine, açýk mucizeler olarak tufan, çekirge, haþerat,
kurbaðalar ve kan gönderdik; yine de kibre saptýlar ve günahkar bir topluluk
oluverdiler.
[7.134] Pislik üzerlerine çökünce þöyle dediler: "Ey Musa! Sana verdiði söze
dayanarak Rabbine dua et. Þu pisliði üzerimizden kaldýrýrsa, sana kesinlikle
inanacaðýz ve Ýsrailoðullarýný seninle birlikte mutlaka göndereceðiz."
[7.135] Dolduracaklarý bir süreye kadar kendilerinden azabý kaldýrdýðýmýzda, hemen
yeminlerini bozdular.
[7.136] Bunun üzerine biz de onlardan öc aldýk: Ayetlerimizi yalanladýklarý, onlara
aldýrmazlýk ettikleri için hepsini suda bozduk.
[7.137] Ezilip itilmekte olan topluluðu da içine bereketler doldurduðumuz topraðýn
doðularýna ve batýlarýna mirasçý kýldýk. Rabbinin, Ýsrailoðullarýna verdiði güzel
söz, sabretmeleri yüzünden hedefine vardý. Firavun ve toplumunun sanayi olarak
meydana getirdiklerini de dikip yükselttikleri saraylarý da yere geçirdik.
[7.138] Ýsrailoðullarýna denizi geçirttik. Özel putlarýna tapan bir topluluða
rastladýlar. Bunun üzerine: "Ey Musa, dediler, bunlarýn ilahlarý olduðu gibi sen de
bize bir ilah belirle." Musa dedi: "Siz cahilliði sürdürmekte olan bir toplumsunuz."
[7.139] "Þu gördüklerinizin, içinde bulunduklarý din çökmüþtür. Yapmakta olduklarý
da boþa çýkacaktýr."
[7.140] Þunu da söyledi: "Size Allah'tan baþka bir ilah mý arayayým? O sizi alemlere
üstün kýlmýþtýr."
[7.141] Þunu da hatýrlayýn: Sizi Firavun hanedanýndan kurtarmýþtýk. Size azabýn en
kötüsüyle iþkence ediyorlardý: Oðlanlarýnýzý katlediyor, kadýnlarýnýzý diri
býrakýyorlardý. Bunda sizin için Rabbinizden gelmiþ büyük bir imtihan vardý.
[7.142] Musa ile otuz gece için vaatleþtik. Ve bunu, bir on ekleyerek tamamladýk.
Böylece Rabbinin belirlediði süre kýrk geceye ulaþtý. Musa, kardeþi Harun'a dedi ki:
"Toplumum içinde benim yerime sen geç, barýþçý ol, bozguncularýn yolunu izleme."
[7.143] Musa, bizimle sözleþtiði yere gelip Rabbi de kendisiyle konuþunca þöyle
konuþtu: "Rabbim, göster bana kendini, göreyim seni." Dedi: "Asla göremezsin beni.
Ama þu daða bak. Eðer o yerinde durabilirse, sen de beni görebileceksin." Rabbi daða
tecelli edince onu parça parça etti. Ve Musa baygýn vaziyette yere yýðýldý. Kendine
gelince þöyle yakardý: "Tespih ederim o yüce varlýðýný, tövbe edip sana yöneldim.
Ýman edenlerin ilkiyim ben."
[7.144] Allah buyurdu: "Ey Musa! Ben, gönderdiðim vahiylerle, konuþmamla seni seçip
yücelttim. Sana verdiðimi al ve þükredenlerden ol."
[7.145] Biz Musa için levhalarla herþeyi yazdýk: Öðüt olarak, herþeyin ayrýntýsý
olarak. "Kuvvetle tut bunlarý ve emret toplumuna da onlarý en güzel þekliyle
tutsunlar. Fasýklar yurdunu göstereceðim size."
[7.146] Yeryüzünde haksýz yere büyüklük taslayanlarý ayetlerimden uzak tutacaðým:
Onlar hangi mucizeyi görseler ona inanmazlar. Doðruya varan yolu görseler, onu yol
edinmezler. Ama azgýnlýk yolunu görseler onu yol edinirler. Bu böyledir. Çünkü onlar
ayetlerimizi yalanladýlar ve onlara karþý kayýtsýz kaldýlar.
[7.147] Ayetlerimizi ve ahirete varýlacaðýný yalan sayanlarýn tüm yaptýklarý boþa
gitmiþtir. Bulacaklarý karþýlýk, yapýp ürettiklerinden baþkasý olmayacaktýr.
[7.148] Musa'nýn kavmi, onun Allah'la konuþmaya gidiþinden sonra, süs eþyalarýndan
oluþmuþ, böðürebilen bir buzaðý heykelin ilah edinmiþti. Görmediler mi ki, o onlarla
ne konuþabiliyor ne de kendilerine yol gösterebiliyor? Onu benimsediler ve zalimler
haline geldiler.
[7.149] Baþlari avuçalrý arasýna düþürülüp de sapmýþ olduklarýný fark ettiklerinde
þöyle yakardýlar: "Rabbimiz bize merhamet etmez, bizi affetmezse mutlaka hüsrana
düþenlerden olacaðýz."
[7.150] Musa, kýzgýn ve üzgün bir halde kavmine döndüðünde þöyle dedi: "Benden sonra
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arkamdan ne kötü þeyler yaptýnýz! Rabbinizin emrini bekleyemediniz mi? Levhalarý
yere attý, kardeþinin baþýný tuttu, kendisine doðru çekiyordu. Kardeþi dedi ki: "Ey
annem oðlu! Bu topluluk beni horlayýp hýrpaladý. Nerdeyse canýmý alýyorlardý. Bir de
sen düþmanlarý bana güldürme. Beni þu zalim toplulukla bir tutma."
[7.151] Musa þöyle yakardý: "Rabbim! Beni ve kardeþimi baðýþla. Rahmetine sok bizi.
Sen, rahmet edenlerin en merhametlisisin."
[7.152] Buzaðýyý ilah edinenler var ya, yakýnda onlara Rablerinden bir öfke ve dünya
hayatýnda bir zillet ulaþacaktýr. Ýftiracýlarý böyle cezalandýrýrýz biz.
[7.153] Günahlar iþlendikten sonra tövbe ile iman edenlere gelince, o tövbe imandan
sonra Allah çok affedici, çok merhametli olacaktýr.
[7.154] Öfke, Musa'yý rahat býrakýnca, levhalarý aldý. Onlardaki yazýda, yalnýz
Rableri karþýsýnda ürperenler için bir rahmet ve bir kýlavuz vardý.
[7.155] Musa, bizimle buluþma vakti için toplumundan yetmiþ adam seçti. Þiddetli
sarsýntý onlarý yakalayýnca Musa þöyle dedi: "Rabbim, dileseydin, onlarý da beni de
daha önce helak ederdin. Ýçimizdeki beyinsizlerin yaptýklarý yüzünden biz helak mý
edeceksin? Bu iþ senin imtihanýndan baþka birþey deðildir. Onunla dilediðini
þaþýrtýr, dilediðine yol gösterirsin. Sen bizim Veli'mizsin. O halde affet bizi, acý
bize. Sen affedenlerin en hayýrlýsýsýn."
[7.156] "Bize hem bu dünyada güzellik yaz hem de ahirette. Dönüp dolaþýp sana
geldik." Buyurdu ki: "Azabýma dilediðimi çarptýrýrým. Rahmetime gelince, o herþeyi
çepeçevre kuþatmýþtýr. Ben onu; sakýnýp korunanlara, zekatý verenlere, ayetlerimize
inananlara yazacaðým."
[7.157] Onlar ki, yanlarýndaki Tevrat ve Ýncil'de yazýlmýþ bulacaklarý ümmi
peygambere uyarlar; o onlara iyiliði emreder, kötü ve çirkinden onlarý alýkoyar.
Güzel þeyleri onlara helal kýlar, pis þeyleri onlara yasaklar. Sýrtlarýndan
aðýrlýklarýný indirir, üzerlerindeki zincirleri, baðlarý söküp atar. Ona inanan, onu
destekleyen, ona yardým eden, onunla indirilen ýþýða uyan kiþiler, kurtuluþa
erenlerin ta kendileridir.
[7.158] De ki: "Ey insanlar! Ben sizin üstünüze Allah'ýn resulüyüm. Göklerin ve
yerin mülkü o Allah'ýndýr. Ýlah yoktur O'ndan baþka. O diriltir, O ölüdürür. O halde
Allah'a ve resulüne iman edin; Allah'a ve onun sözlerine inanan o ümmi peygambere
iman edip uyun ki, doðruya ve güzele ulaþabilesiniz."
[7.159] Musa kavminden bir topluluk vardýr ki, hakka kýlavuzluk/hak ile kýlavuzluk
eder ve yalnýz hakka dayanarak adaleti gözetir.
[7.160] Biz onlarý, oniki torun kabileye ayýrdýk. Toplumu kendisinden su istediðinde
de Musa'ya, "asaný taþa vur" diye vahyettik. Taþtan, oniki göze fýþkýrdý. Her oymak,
su içeceði yeri belledi. Onlarýn üzerlerine bulutlarý gölgelik yaptýk, kendilerine
kudret helvasý ve býldýrcýn indirdik. "Yiyiniz size verdiðimiz rýzýklarýn
temizlerinden!" onlar bize zulmetmediler, ama öz benliklerine zulmediyorlardý.
[7.161] Onlara þöyle denildi: Þu kentte oturun, orada istediðiniz yerden yiyin.
'Affet' diye yalvarýn; kapýdan da secde ederek girin ki, hatalarýnýzý baðýþlayalým.
Güzel düþünüp güzel iþ yapanlara daha fazlasýný da vereceðiz.
[7.162] Onlarýn zulme sapanlarý, sözü, kendilerine söylenenin dýþýnda bir sözle
deðiþtirdiler. Bunun üzerine biz de üzerlerine gökten bir pislik azabý saldýk;
çünkü zulmediyorlardý.
[7.163] Sor onlara o deniz kýyýsýndaki kentin durumunu. Cumartesi günü azýp sýnýr
tanýmazlýk ediyorlardý. Sebt yaptýklarý gün balýklarý onlara akýn akýn gelirdi; sebt
yapmadýklarýnda ise onlara gelmezdi. Yoldan sapmalarý yüzünden onlarý böyle imtihan
ediyorduk.
[7.164] Ýçlerinden bir topluluk þöyle dedi: "Allah'ýn helak edeceði yahut þiddetli
bir azapla azaplandýracaðý bir topluma ne diye öðüt verip duruyorsunuz? Dediler ki:
"Rabbinize karþý bir mazeret olsun diye ve bir de korunup sakýnýrlar ümidiyle."
[7.165] Kendilerine verilen öðüdü unuttuklarýnda, kötülükten alýkoyanlarý kurtarýp
zulme sapanlarý, yoldan çýkmalarýndan ötürü, acý bir azapla yakalayýverdik.
[7.166] Ne zaman ki, yasaklandýklarý þeylerden ötürü öfkelenip baþka aþýrýlýklar
yapmaya baþladýlar, onlara þöyle dedik: "Aþaðýlýk, maskara maymunlar olun!"
[7.167] Rabbin, kýyamet gününe kadar, kendilerine azabýn en kötüsünü yapacak
kimseleri üzerlerine göndereceðini bildirmiþti. Senin Rabbin cezayý vermede çok
süratli davranýr; ama çok affedici, çok merhametlidir de.
[7.168] Ve onlarý yeryüzünde birçok ümmetlere böldük. Ýçlerinde barýþsever iyiler
vardý ama böyle olmayan aþaðýlýklar da vardý. Belki dönerler ümidiyle onlarý
güzelliklerle de kötülüklerle de imtihana çektik.
[7.169] Arkalarýndan, yerlerini alan halefler geldi. Bunlar, Kitap'a varis
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olmuþlardý. Þu basit dünyanýn geçici menffatini esas alýyorlar ve þöyle diyorlardý:
"Biz zaten baðýþlanacaðýz!" Kendilerine, bir menfaat daha gelse onu da alýyorlardý.
Bunlardan, Allah hakkýnda, gerçek dýþýnda birþey söylememelerine iliþkin Kitap
misaký alýnmamýþ mýydý? O Kitap'ýn içindekileri okuyup incelemediler mi? Ahiret
yurdu, takvaya sarýlanlar için daha hayýrlýdýr. Hala aklýnýzý iþletmeyecek misiniz?
[7.170] Kitap'a sarýlanlar ve namazý kýlanlara gelince, biz, barýþsever iyilerin
ödülünü zayi etmeyiz.
[7.171] Bir zaman, daðý tepelerine bir gölgelik gibi çekmiþtik de onu üstlerine
düþüyor sanmýþlardý. "Size verdiðimizi kuvvetle tutun ve içindekini hatýrýnýzdan
çýkarmayýn ki korunabilesiniz."
[7.172] Hani Rabbin, ademoðullarýndan, bellerinden zürriyetlerini alýp onlarý öz
benliklerine þahit tutarak sormuþtu: "Rabbiniz deðil miyim?" Onlar: "Rabbimizsin,
buna tanýklýk ederiz." demiþlerdi. Kýyamet günü, "biz bundan habersizdik"
demeyesiniz.
[7.173] Þöyle de demeyesiniz: "Daha önce atalarýmýz þirke batmýþtý. Biz de onlarýn
ardýndan gelen bir soyuz. Gerçeði çiðneyenler yüzünden bizi helak mý edeceksin?"
[7.174] Biz, ayetleri iþte bu þekilde ayrýntýlý kýlýyoruz ki, hakka dönebilsinler.
[7.175] Onlara, þu adamýn haberini de oku: Kendisine ayetlerimizi vermiþtik;
onlardan sýyrýlýp çýktý, þeytan da onu peþine taktý; nihayet o, azgýnlardan
oluverdi.
[7.176] Dileseydik onu, o ayetlerle yüceltirdik. Ama o, yere saplandý, iðreti
arzularýna uydu. Onun durumu þu köpeðin durumuna benzer: Üstüne varsan dilini
sarkýtarak solur, kendi haline býraksan dilini sarkýtarak solur. Ayetlerimizi
yalanlayan toplumun örneði iþte budur. Bu hikayeyi anlat ki düþünüp taþýnabilsinler.
[7.177] Ayetlerimizi yalanlayan topluluðun vücut verdiði örnek ne kötüdür! Onlar öz
benliklerine zulmediyorlardý.
[7.178] Allah'ýn yol gösterdiði, gerçeðe varmýþtýr; saptýrdýklarý ise hüsrana batýp
kalmýþtýr.
[7.179] Yemin olsun ki biz, insanlardan ve cinlerden birçoðunu cehennem için
yarattýk. Kalpleri var bunlarýn, onlarla anlamazlar; gözleri var bunlarýn, onlarla
görmezler; kulaklarý var bunlarýn, onlarla iþitmezler. Davarlar gibidir bunlar.
Belki daha da þaþkýn. Gafillerin ta kendileridir bunlar.
[7.180] En güzel isimler Allah'ýndýr; O'na onlarla dua edin. O'nun isimlerinde ters
bir tutum izleyenleri býrakýn. Yapýp ettiklerinin cezasýný çekeceklerdir.
[7.181] Bizim yarattýklarýmýzdan bir ümmet var ki, hakka rehberlil eder ve onunla
adalet sunarlar.
[7.182] Ayetlerimizi yalanlayanlarý, hiç bilemeyecekleri bir yerden aðýr aðýr çöküþe
götüreceðiz.
[7.183] Süre tanýyorum onlara. Çünkü benim tuzaðým pek yamandýr.
[7.184] Düþünmediler mi ki, o arkadaþlarýnda cinnetten eser yok. Apaçýk bir
uyarýcýdan baþkasý deðildir o.
[7.185] Göklerin ve yerin melekutuna, Allah'ýn yarattýðý herhangi birþeye bakmadýlar
mý; ecellerinin gerçekten yaklaþmýþ olabileceðini düþünmediler mi? Peki, bu
Kur'an'dan sonra hangi hadise/söze iman ediyorlar?
[7.186] Allah'ýn þaþýrttýðýna kimse kýlavuzluk edemez. O býrakýr onlarý ki,
kudurgunluklarý içinde bocalayýp dursunlar.
[7.187] Ne zaman gelip çatacak diye kýyamet saatini soruyorlar sana. De ki: "Ona
iliþkin bilgi Rabbim katýndadýr. Onu, vakti geldiðinde belirginleþtirecek olan
yalnýz O'dur. Göklere de yere de aðýr gelmiþtir o. O size ansýzýn gelecektir, baþka
deðil." Sen onu iyice biliyormuþsun gibi sana soruyorlar. De ki: "O'na iliþkin bilgi
Allah katýndadýr, fakat insanlarýn çoklarý bilmiyorlar."
[7.188] De ki: "Ben kendi nefsime, Allah'ýn dilediðinden baþka ne bir yarar
saðlayabilirim ne de bir zarar verebilirim. Eðer gaybý bilseydim elbette daha çok
hayýr yapardým. Ama bana kötülük dokunmamýþtýr bile. Ben, inanan bir topluluk için
bir uyarýcý ve müjdeciden baþkasý deðilim."
[7.189] O, odur ki, sizi bir tek canlýdan yarattý, aþini de ondan vücuda getirdi ki,
gönlü buna ýsýnsýn. Eþini sarýp kucaklayýnca o, hafif bir yük yüklendi de bir süre
onu gezdirdi. Aðýrlaþtýðýnda ikisi birden Rablerine þöyle dua ettiler: "Bize iyi
huylu, yakýþýklý bir çocuk verirsen yemin ederiz, þükredenlerden olacaðýz."
[7.190] Allah onlara ruhta-bedende güzel bir çocuk verince, kendilerine verdiði
nimete ikisi birden Allah'a ortak koþmaya baþladýlar. Allah onlarýn ortak koþtuðu
þeylerden arýnmýþtýr.
[7.191] Hiçbir þey yaratmayan, bizzat kendileri yaratýlmýþ olan þeyleri/kiþileri mi
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ortak koþuyorlar?
[7.192] Onlar, ne bunlara bir yardým saðlayabilirler ne de kendi benliklerine
yardýmcý olabilirler.
[7.193] Onlarý, iyiye ve güzele çaðýrsanýz sizi izlemezler. Ha onlara dua etmiþsiniz
ha sus-pus oturmuþsunuz. Sizin için birdir.
[7.194] Allah dýþýnda yakardýklarýnýz sizin gibi kullardýr. Eðer iddianýzda
haklýysanýz, hadi çaðýrýn onlarý da size cevap versinler.
[7.195] Ayaklarý mý var onlarýn ki, onlarla yürüsünler; elleri mi var onlarýn ki
onlarla tutsunlar; gözleri mi var onlarýn ki, onlarla görsünler; kulaklarý mý var
onlarýn ki, onlarla iþitsinler. De ki: "Ortaklarýnýzý çaðurýp bana tuzak kurun.
Hadi, göz açtýrmayýn bana!"
[7.196] "Benim Veli'm, o Kitap'ý indiren Allah'týr. O, hayýr ve barýþ seven kullarý
koruyup gözetir."
[7.197] O'nun dýþýnda yakardýklarýnýz, size yardým edemezler. Kendilerine de
yardýmcý olamazlar.
[7.198] Onlarý, hidayete çaðýrsanýz, duymazlar. Onlarýn sana baktýklarýný sanýrsýn.
Oysaki, onlar görmezler.
[7.199] Affetmeyi esas al. Ýyiyi ve güzeli emret, cahillerden yüz çevir.
[7.200] Þeytandan bir dürtük seni dürtüklediðinde, Allah'a sýðýn. Çünkü O, herþeyi
iþitir, herþeyi bilir.
[7.201] Korunup sakýnanlar, kendilerine þeytandan bir görüntü/dürtü gelip
dokunduðunda, hemen Allah'ý hatýrlarlar. Ýþte o anda görülmesi gerekeni görürler.
[7.202] Yoldaþlarý ise onlarý sürekli azgýnlýða iterler, sonra da yakalarýný
býrakmazlar.
[7.203] Onlara bir ayet getirmediðinde, "onu da þurdan burdan derleseydin ya," diye
konuþurlar. De ki: "Ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyuyorum. Bu, Rabbinizden
gelen gönül gözleridir, doðruya kýlavuzdur, iman eden bir toplum için rahmettir."
[7.204] Kur'an okunduðu zaman onu dinleyin ve susun ki, size rahmet edilsin.
[7.205] Rabbini, öz benliðinin içinde yalvarýp ürpererek, baðýrtýlý olmayan bir
sesle sabah-akþam zikret. Sakýn gafillerden olma.
[7.206] Rabbinin katýnda olanlar, büyüklük taslayýp O'na kulluktan yüz çevirmezler;
O'nu tespih ederler ve yalnýz O'na secde ederler.
@Enfâl Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[8.1] Sana harp ganimetlerini sorarlar.De ki: "Onlar Allah ve Resul içindir.O halde
Allah'tan korkun ve aranýzda barýþ ve esenliði kurun.Ve eðer müminler iseniz Allah'a
ve Resulü'ne itaat edin."
[8.2] Ýnanmýþ olanlar ancak o kiþilerdir ki, Allah anýldýðýnda yürekleri ürperip
titrer ve onlara Allah'ýn ayetleri okunduðunda bu onlarýn imanlarýný artýrýr.Ve
onlar yalnýz Rablerine güvenip dayanýrlar.
[8.3] Namazý dosdoðru kýlarlar onlar.Ve kendilerine rýzýk olarak verdiklerimizden
bol bol daðýtýrlar.
[8.4] Gerçek anlamda müminler, iþte bunlardýr.Rableri katýnda dereceler, baðýþlanma
ve bol bir rýzýk var onlar için.
[8.5] Bildiðin gibi, Rabbin seni hak uðruna, öz yurdundan çýkarmýþtý.Ve müminlerden
bir grup tamamen isteksizdi.
[8.6] Ýþ apaçýk ortaya çýktýktan sonra bile, hak konusunda seninle
çekiþiyorlardý.Sanki onlar gözleri baka baka ölüme sürülüyorlardý.
[8.7] O sýrada Allah, iki gruptan birinin kesinlikle sizin olacaðýný vaat
ediyordu.Ve siz, güçsüz ve silahsýz olanýn size düþmesini arzu ediyordunuz.Allah ise
hakký kendi kelimeleri ile tam bir biçimde ortaya koymayý ve küfre batmýþlarýn
ardýný-arkasýný kesmeyi istiyordu.
[8.8] Diliyordu ki, kötülüðü temsil edenler istemese de hakký ayan-beyan gözler
önüne koysun, saçma ve tutarsýz olaný hükümsüz kýlsýn.
[8.9] Hani, siz, Rabbinizden yardým ve destek diliyordunuz; O sizin dileðinize þöyle
cevap vermiþti: "Hiç kuþkunuz olmasýn, ben size, meleklerden birbiri ardýnca bin
tanesiyle yardým ulaþtýracaðým."
[8.10] Allah bunu, sadece bir müjde olsun ve o sayede kalpleriniz huzur ve rahatlýk
bulsun diye yaptý.Yardým yalnýz ve yalnýz Allah katýndadýr.Hiç þüphesiz Allah
Aziz'dir, Hakim'dir.
[8.11] O zaman sizi, Allah'tan bir güven olmak üzere hafif bir uyku bürüyordu; sizi
onunla temizlemek, þeytanýn pisliðini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine
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baðlamak, ayaklarýnýzý saðlam bastýrmak için üzerinize gökten bir su indiriyordu.
[8.12] Rabbin, meleklere þöyle vahyediyordu: "Ben sizinle beraberim.Ýmaný olanlarý
saðlamlaþtýrýn.Ýnkar edenlerin kalpleri içine korku salacaðým; vurun boyunlarýn
üstüne, vurun onlarýn her parmaðýna."
[8.13] Bu böyledir.Çünkü onlar Allah'a ve resulüne kafa tuttular.Kim Allah'a ve
resulüne kafa tutarsa kuþkusuz ki, Allah'ýn azabý þiddetli olur.
[8.14] Ýþte gördünüz!Hadi tadýn onu.Küfre sapanlar için ateþ azabý da var.
[8.15] Ey iman edenler!Ýnkar edenlerle savaþmak üzere karþýlaþtýðýnýzda, sakýn
onlara arkalarýnýzý dönmeyin.
[8.16] Her kim böyle bir günde, savaþmak için baþka bir yer tutmak yahut baþka bir
birliðe katýlmaya gitmek dýþýnda onlara arkasýný dönerse, Allah'tan bir gazaba
çarpýlmýþ olur.Varacaðý yer cehennemdir onun.Ne kötü barýþ yeridir o!
[8.17] Siz öldürmediniz onlarý, Allah öldürdü onlarý.Attýðýn zaman da sen atmadýn,
Allah attý.Ýnananlarý kendisinden güzel bir imtihanla denemek için yaptý bunu.Allah;
iþitendir, bilendir.
[8.18] Gördünüz ya, Allah küfre sapanlarýn tuzaðýný fersiz býrakýr.
[8.19] Fetih istiyorsanýz, fetih size geldi.Eðer vazgeçerseniz hakkýnýzda daha
hayýrlý olur.Eðer dönerseniz biz de döneriz.Cemaatiniz çok da olsa size zerre kadar
yarar saðlayamaz.Allah, inananlarla beraberdir.
[8.20] Ey iman edenler!Allah'a ve resulüne itaat edin.Ýþitip durduðunuz halde ondan
yüzünüzü çevirmeyin.
[8.21] Hiç iþitmedikleri halde, "iþittik" diyenler gibi olmayýn.
[8.22] Çünkü yeryüzünde debelenenlerin Allah katýnda en kötüsü, akýllarýný
iþletmeyen saðýr-dilsizlerdir.
[8.23] Allah kendilerinde bir hayýr olduðunu bilseydi elbette onlara
iþittirirdi.Onlara iþittirseydi bile mutlaka yüz çevirir, döner giderlerdi.
[8.24] Ey iman sahipleri!Sizi, size hayat verecek þeye çaðýrdýðýnda, Allah'a da
resule de "buyur" deyin.Þunu da bilin ki, Allah kiþi ile kalbinin arasýna sokulur ve
bilin ki en son O'nun huzurunda haþredileceksiniz.
[8.25] Ýçinizden sadece zulmedenlere çatmakla kalmayacak bir fitneden korkun.Bilin
ki Allah'ýn gazabý çok þiddetlidir.
[8.26] Düþünün ki, siz bir zamanlar yeryüzünde ezilip horlanan bir
azýnlýktýnýz.Ýnsanlarýn sizi çarpývereceðinden korkuyordunuz.Bu haldeyken Allah sizi
barýndýrdý, yardýmýyla sizi destekledi ve þükredersiniz ümidiyle sizi tertemiz
nimetlerle rýzýklandýrdý.
[8.27] Ey inananlar!Allah'a ve resule hýyanet etmeyin.Bilip durduðunuz halde, öz
emanetlerinize hýyanet mi ediyorsunuz?
[8.28] Bilin ki mallarýnýz ve çocuklarýnýz sizin için bir imtihan aracýdýr.Allah'a
gelince, büyük ödül O'nun katýndadýr.
[8.29] Ey iman sahipleri!Eðer Allah'tan korkarsanýz, Allah size hakla batýlý/iyiyle
kötüyü ayýrma gücü verir, kötülüklerinizi örter.Allah, o büyük lütfun sahibidir.
[8.30] Küfre sapanlar, seni tutup baðlamalarý yahut öldürmeleri ya da yurdundan
çýkarmalarý için sana tuzak kuruyorlardý.Onlar tuzak kurarlar, Allah da tuzak
kurar.Ama Allah, tuzak kuranlarýn en hayýrlýsýdýr.
[8.31] Ayetlerimiz onlara okunduðunda þöyle derler: "Tamam, iþittik.Ýstersek bunun
gibisini elbette ki söyleriz; öncekilerin masallarýndan baþka þey deðil ki bu!"
[8.32] Þunu da söylemiþlerdi: "Allahýmýz!Eðer bu, senin katýndan gelmiþ gerçeðin
kendisiyse, gökten üstümüze taþ yaðdýr.Yahut bize korkunç bir azap musallat et."
[8.33] Oysaki, sen onlarýn içinde iken Allah onlara azap etmeyecekti.Onlar, af
dileyip dururken de Allah onlara azap etmezdi.
[8.34] Onlar Mescid-i Haram'dan geri çevirip dururken, Allah onlara neden azap
etmeyecekmiþ?O mescidin koruyucularý da deðillerdir.Onun hizmetinde olanlar, takva
sahiplerinden baþkasý deðildir.Ama onlarýn çoklarý bunu bilmezler.
[8.35] Onlarýn Beytullah'taki namazý; ýslýk çalmak, el çýrpmak/engel olmaktan baþka
birþey deðildir.O halde, inkar etmekte olduðunuz için tadýn azabý.
[8.36] O küfre sapanlar mallarýný Allah yolundan alýkoymak için harcarlar,
harcayacaklardýr da.Sonunda bu kendileri için bir hasret olacak, sonra da maðlup
edilecekler.Küfre sapanlar doðruca cehenneme sürülecekler.
[8.37] Böylece Allah, pisi temizden ayýracak, pis kýsmý birbirleri üstüne yýðýp
hepsini bir yerde toplayarak tümünü cehenneme sokacak.Hüsrana uðrayanlarýn ta
kendileridir bunlar.
[8.38] Küfre sapanlara söyle: "Eðer son verirlerse eskide kalmýþ olan, kendileri
için affedilir.Eðer yeniden baþlarlarsa, daha öncekilere uygulanan yol ve yöntem,
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eskisi gibi devam etmiþ olacaktýr."
[8.39] Fitne kalmayýncaya ve din tümüyle Allah'ýn oluncaya kadar onlarla
savaþ.Vazgeçerlerse kuþkusuz ki Allah, ne yaptýklarýný iyice görecektir.
[8.40] Eðer yüz çevirirlerse bilin ki, Allah sizin Mevla'nýzdýr.Ne güzel Mevla'dýr
O, ne güzel destekler; ne güzel Nasýr'dýr O, ne güzel yardým eder.
[8.41] Doðruyla yanlýþýn ayrýlýþ günü, iki topluluðun karþýlaþtýðý gün, kulumuza
indirmiþ olduðumuza inanýyorsanýz þunu bilin: Ganimet/kazanç olarak elde ettiðiniz
þeylerin beþte biri Allah'a, resule, yakýnlara, yetimlere, yoksullara ve yolda
kalmýþa aittir.Allah herþeye kadirdir.
[8.42] O vakit siz, vadinin beri yamacýnda idiniz, onlarsa öte yamacýnda
idiler.Kervan sizden daha aþaðýda idi.Sözleþmiþ olsaydýnýz, buluþma yer ve saatinde
ayrýlýða düþerdiniz.Ama Allah, olmasý kararlaþtýrýlan iþi yerine getirmek
istiyordu.Ta ki, ölen beyyine üzerine ölsün, yaþayan da beyyine üzerine
yaþasýn.Allah elbette ki çok iyi iþitir, çok iyi bilir.
[8.43] Allah onlarý sana uykunda az gösteriyor.Eðer onlarý sana çok gösterseydi,
yýlgýnlýða düþer, iþi kotarmada çekiþmeye baþlardýnýz.Ama Allah, siz selamete
çýkardý.O, göðüslerin içindekini çok iyi bilir.
[8.44] Karþýlaþtýðýnýzda onlarý sizin gözlerinize az gösteriyordu.Sizi de onlarýn
gözünde azaltýyordu ki, yapýlmasýna karar verilen iþi yürürlüðe koysun.Zaten bütün
iþler Allah'a döndürülür.
[8.45] Ey insanlar!Bir düþman topluluðu ile karþýlaþtýðýnýzda sebat edin.Allah'ý çok
anýn ki zafere ulaþabilesiniz.
[8.46] Allah'a ve resulüne itaat edin, birbirinizle çekiþmeyin; yoksa korkuya
kapýlýrsýnýz, rüzgarýnýz kesilir.Sabred'in; Allah sabredenlerle beraberdir.
[8.47] Ýnsanlara çalým satarak, gösteriþ yaparak yurtlarýndan çýkan ve Allah
yolundan alýkoyanlar gibi olmayýn.Allah, onlarýn yapmakta olduklarýný çepeçevre
kuþatmýþtýr.
[8.48] Þeytan onlara, yaptýklarýný süslü gösterip þöyle demiþti: "Bugün size galip
gelecek kimse yok, ben yanýnýzdayým."Fakat iki topluluk yanyana gelince iki topuðu
üstüne çark edip þöyle dedi: "Ben sizden uzaðým.Ben sizin görmediklerinizi
görüyorum, ben Allah'tan korkarým.Allah'ýn cezasý çok þiddetlidir."
[8.49] Ýkiyüzlülerle kalplerinde hastalýk olanlar þöyle diyorlardý: "Oysa Allah'a
güvenip dayanabilir ki, Allah Aziz ve Hakim'dir.
[8.50] Bir görseydin o küfre sapanlarý!Melekler canlarýný alýrken onlarýn yüzlerine
ve arkalarýna vuruyorlardý: "Yangýn azabýný tadýn."
[8.51] "Ýþte bu, ellerinizin önden gönderdiði þeyler yüzündendir.Allah, kullara asla
zulmetmez."
[8.52] Týpký Firavun hanedaný ve onlardan öncekilerin gidiþi gibi.Allah'ýn
ayetlerini inkar ettiler de Allah onlarý günahlarý yüzünden yakalayýverdi.Allah
Kavi'dir, çok güçlüdür; azabý çok þiddetli yapandýr O.
[8.53] Bu böyledir.Çünkü Allah bir topluma lütfettiði nimeti, o toplum öz
benliklerindekini deðiþtirmedikçe, deðiþtirmemiþtir.Ve Allah, iyice iþiten,
gereðince bilendir.
[8.54] Týpký Firavun hanedaný ve onlardan öncekilerin tavýrlarý gibi.Rablerinin
ayetlerini yalanlamýþlardý.Biz de onlarý günahlarý yüzünden mahvettik.Firavun
hanedanýný da boðmuþtuk.Bunlarýn tümü zulme sapanlardý.
[8.55] Allah katýnda canlýlarýn en kötüsü, gerçeði örtenlerdir.Bunlar iman etmezler.
[8.56] Bunlar, kendileriyle antlaþma yaptýðýn kiþilerdir.Ama her defasýnda
antlaþmalarýný bozarlar.Hiç çekinmezler bunlar...
[8.57] Eðer onlarý harpte ele geçirirsen, onlarla birlikte arkalarýndakini de
ürkütüp daðýt ki, ders alabilsinler.
[8.58] Eðer bir topluluktan hýyanet kuþkusu duyarsan, antlaþmaya baðlý kalmayacaðýný
ayný þekilde sen de onlara bildir.Allah, hainlik edenleri sevmez.
[8.59] Küfre sapanlar sakýn öne geçtiklerini sanmasýnlar.Onlar bizi aciz
býrakamazlar.
[8.60] Onlara karþý, gücünüz yettiðince kuvvet hazýrlayýn.Ordugahlarda atlar
besleyin.Böylece hem Allah'ýn düþmanýný hem kendi düþmanýnýzý hem de bunlardan
baþkalarýný korkutabilirsiniz.Siz onlarý bilmezsiniz ama Allah hepsini bilir.Allah
yolunda harcadýðýnýz herþey size tam olarak ödenir; hiçbir haksýzlýða
uðratýlmazsýnýz.
[8.61] Eðer barýþa eðilim gösterirlerse sen de buna yanaþ ve Allah'a tevekkül
et.Çünkü O, en iyi iþitenin, en iyi bilenin ta kendisidir.
[8.62] Eðer sana hile-oyun yapmak isterlerse Allah sana yeter.Yardýmýyla ve
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müminlerle seni destekleyen O'dur.
[8.63] Onlarýn kalplerini kaynaþtýran da O'dur.Sen, yeryüzündeki herþeyi
baðýþlasaydýn, onlarýn kalplerini yine de kaynaþtýramazdýn; ama Allah onlarý
birbirine ýsýtýp yaklaþtýrmýþtýr.O'dur Aziz ve Hakim.
[8.64] Ey Peygamber!Allah ve inananlardan seni izleyenler sana yeter/Allah, sana da
seni izleyen müminlere de yeter.
[8.65] Ey Peygamber!Müminleri çarpýþmaya teþvik et.Sizden sabýrlý yirmi kiþi olsa,
küfre sapanlarýn ikiyüzüne galip gelir; sizden yüz kiþi olsa, onlarýn binine galebe
çalar.Çünkü onlar gereðince anlamayan bir topluluktur.
[8.66] Þimdi, Allah, yükünüzü hafifletti.Bilmiþtir ki sizde bir zaaf var.Ýçinizden
sabýrlý yüz kiþi olsa, ikiyüz kiþiye galip gelir; sizden bin kiþi olsa Allah'ýn
izniyle ikibin kiþiye galebe çalar.Allah, sabredenlerle beraberdir.
[8.67] Hiçbir Peygamber için, yeryüzünde aðýr basmadýkça, esirlere sahip olmak uygun
deðildir.Siz þu iðreti dünyanýn nimetini istiyorsunuz; Allah ise ahireti
istiyor.Allah Aziz'dir, Hakim'dir.
[8.68] Eðer Allah'tan bir yazý önden gelmemiþ olsaydý, aldýðýnýz fidyeden ötürü size
büyük bir azap dokunurdu.
[8.69] Artýk elde ettiðiniz ganimetlerden helal ve temiz olarak yiyin; Allah'tan da
korkun.Allah çok affedici, çok merhametlidir.
[8.70] Ey Peygamber!Elinizde esir olarak bulunanlara de ki: "Eðer Allah,
kalplerinizde bir hayýr olduðunu bilirse size, sizden alýnandan daha deðerlisini
verir ve sizi affeder.Allah çok affedici, çok esirgeyicidir."
[8.71] Sana hýyanet etmek isterlerse bilsinler ki, daha önce Allah'a hýyanet ettiler
de Allah, aleyhlerine bir imkan yarattý.Allah herþeyi bilen, her hikmete sahip
olandýr.
[8.72] Onlar ki inanýp hicret ettiler, mallarýyla, canlarýyla Allah yolunda
savaþtýlar ve onlar ki hicret edenleri barýndýrdýlar, onlara yardým ettiler, iþte
onlar birbirlerinin dostlarýdýr.Ýman edip de hicret etmeyenlere gelince, hicret
edecekleri vakte kadar sizin onlarý korumanýz gerekmiyor.Ama sizden dinde yardým
isterlerse, sizinle aralarýnda antlaþma bulunan bir topluluk aleyhinde olmamak
üzere, kendilerine yardým etmeniz gerekir.Allah, yapmakta olduklarýnýzý iyice
görmektedir.
[8.73] Küfre sapanlar da birbirlerinin dostlarýdýr.Eðer þu dikkat çekilenleri
yapmazsanýz yeryüzünde bir fitne, büyük bir bozgun çýkar.
[8.74] O inanýp hicret edenler, Allah yolunda didinenler, o barýndýrýp yardýmcý
olanlar var ya, gerçek müminler iþte onlardýr.Bir baðýþlanma var onlar için, bol bir
rýzýk var.
[8.75] Sonradan inanarak hicret edip de sizinle birlikte cihada katýlanlar da
sizdendir.Kan akrabalarý ise, Allah'ýn Kitabý'na göre birbirlerine daha yakýn
dostturlar.Allah herþeyi bilir.
@Tevbe Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[9.1] Allah ve resulünden, kendileriyle antlaþma yapmýþ bulunduðunuz müþriklere bir
ültimatomdur bu:
[9.2] Yeryüzünde dört ay daha dolaþýn ve bilin ki siz, Allah'ý aciz býrakamazsýnýz.
Þu da bir gerçek ki,Allah küfre batanlarý rezil eder.
[9.3] Bir de Allah ve resulünden insanlara Büyük Hac günü bir duyuru var: Allah da
O'nun elçisi de müþriklerden kesinlikle uzaktýr. O halde, tövbe ederseniz bu sizin
için hayýrlýdýr. Yok eðer yüz çevirirseniz þunu bilin ki, siz Allah'ý acze
düþüremezsiniz. Küfre saplananlara acýklý bir azabý muþtula.
[9.4] Antlaþma yapmýþ olduðunuz müþriklerden size karþý bir eksiklik sergilemeyen ve
aleyhinize baþka birine yardým etmeyenler müstesnadýr. Artýk, onlara verdiðiniz sözü
belirlenen süreye kadar tam bir þekilde koruyun. Þu bir gerçek ki Allah, sakýnanlarý
sever.
[9.5] O haram aylar çýktýðýnda artýk müþrikleri, kendilerini bulduðunuz yerde
öldürün. Yakalayýn onlarý, kuþatýn onlarý, tüm geçit noktalarýný týkayýn onlarýn.
Bunun ardýndan tövbe eder, namazý gereðince kýlar, zekatý verirlerse, yollarýný açýn
onlarýn. Kesin olan þu ki, Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[9.6] Eðer müþriklerden biri senden güvence dilerse/senin yanýna gelmek, sana komþu
olmak isterse, ona güvence verip yakýnlaþma isteðini kabul et ki, Allah'ýn kelamýný
dinleyebijsin. Sonra da onu, güvenli gördüðü yere kadar götür. Böyle yapmanýn
gerekçesi þudur: Bunlar bilmeyen bir topluluktur.
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[9.7] Müþriklerin Allah katýnda, onun resulü katýnda ahitleri nasýl olabilir!
Mescid-i Haram yanýnda antlaþma yaptýklarýnýz müstesna. Bu þekilde antlaþmasý
olanlara, onlar size doðru-dürüst davrandýkça, siz de doðru-dürüst davranýn. Allah,
sakýnanlarý sever.
[9.8] Onlarýn ahdine nasýl güvenilebilir! Eðer üzerinizde egemenlik kurarlarsa,
sizinle ilgili ne bir antlaþmaya saygý duyarlar ne de bir yemine. Aðýzlarýyla size
hoþnutluk sunarlar, fakat kalpleri inat edip durur. Ve onlarýn çoðu gerçeðe uzak
düþmüþ sapýklardýr.
[9.9] Allah'ýn ayetlerini basit bir ücret karþýlýðý sattýlar da Allah'ýn yolundan
alýkoydular. Gerçekten ne fena þeydir onlarýn yapmakta olduklarý.
[9.10] Bir mümin hakkýnda onlar ne bir yemine saygýgösterirler ne de bir anlaþma
þartýna. Onlar düþmanlýk dolu, azmýþ kiþilerin ta kendileridir.
[9.11] Bununla birlikte tövbe eder, namazý kýlar, zekatý verirlerse, artýk sizin,
dinde kardeþlerinizdirler. Biz ayetlerimizi, bilen bir topluluk için böyle açýk
seçik ortaya koyarýz.
[9.12] Eðer verdikleri ahitten sonra yeminlerini bozar, dininize saldýrýrlarsa, o
zaman küfrün elebaþlarýný öldürün. Çünkü onlarýn yeminleri yoktur. Böyle yaparsanýz
hal ve gidiþlerine son verebilirler.
[9.13] Yeminlerini bozan, resulü yurdundan çýkarmaya gayret eden bir topluluða karþý
savaþmayacak mýsýnýz? Üstelik size saldýrýyý ilkin onlar baþlattý. Korkuyor musunuz
onlardan? Eðer mümin kiþilerseniz, kendisinden korkmanýza en layýk olan, Allah'týr.
[9.14] Savaþýn onlarla ki, sizin elinizle Allah onlara azap etsin, onlarý rezil
etsin. Onlara karþý size yardým etsin. Ve inananlar toplumunun göðüslerine þifa
ulaþtýrsýn.
[9.15] Ve yüreklerinin öfkesini gidersin. Allah dilediðine tövbe nasip eder. Allah
Alim'dir, Hakim'dir.
[9.16] Allah; içinizden cihat edenleri, Allah'tan, resulünden ve müminlerden
baþkasýný kendisine sýrdaþ edinmeyenleri belirlemedikçe, býrakýlacaðýnýzý mý
sandýnýz? Allah, yapmakta olduklarýnýzdan haberdardýr.
[9.17] Müþrikler, öz benliklerinin küfre sapýþýna tanýk olup dururlarken, Allah'ýn
mescidlerini onarmaya giriþemezler. Tüm amelleri boþa çýkmýþtýr onlarýn. Ateþte
sürekli kalacaklardýr onlar.
[9.18] Allah'ýn mescidlerini; ancak Allah'a, ahiret gününe inanan, namazý kýlan,
zekatý veren ve Allah'tan baþka kimseden korkmayan kiþiler onarýr. Ýþte bunlarýn,
hidayete erenlerden olmalarý beklenir.
[9.19] Siz; hacý sakalýðýný, Mescid-i Haram tamirciliðini, Allah'a ve ahiret gününe
inanýp Allah yolunda didinen kiþinin yaptýðýyla bir mi tuttunuz? Allah katýnda bir
olmazlar bunlar. Allah, zulüm sergileyenler topluluðuna kýlavuzluk etmez.
[9.20] Ýman edip hicret eden, Allah yolunda mallarýyla, canlarýyla didinenler derece
bakýmandan Allah katýnda daha yücedirler. Kurtuluþa erenler de iþte bunlardýr.
[9.21] Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoþnutluk ve içinde ölümsüz
nimetlerin bulunduðu cennetler müjdeliyor.
[9.22] Onlar orada sonsuza dek kalacaklardýr. Hiç kuþkusuz, Allah'ýn katýnda büyük
bir ödül daha vardýr.
[9.23] Ey iman edenler! Babalarýnýz ve kardeþleriniz, eðer imana karþý inkarý
seviyorlarsa, onlarý dostlar edinmeyin. Ýçinizden onlarý dost edinenler zalimlerin
ta kendileridir.
[9.24] De ki: "Eðer babalarýnýz, oðullarýnýz, kardeþleriniz, eþleriniz,
kabileniz/menfaat çevreniz, elde ettiðiniz mallar, kesadýndan korktuðunuz ticaret,
hoþunuza giden konutlar sizin için Allah'tan, resulünden ve Allah yolunda cihattan
daha sevimli ise artýk Allah, emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah, yoldan
ayrýlmýþ bir topluluðu doðruya ve güzele kýlavuzlamaz."
[9.25] Yemin olsun ki; Allah size birçok yerde yardým etti. Huneyn gününde de. Hani,
çokluðunuz sizi böbürlendirmiþti de bu hiçbir iþinize yaramamýþtý. Tüm geniþliðine
raðmen, yeryüzü size dar gelmiþti. Sonra da sýrtýnýzý dönüp kaçmýþtýnýz.
[9.26] Sonra Allah, resulünün üzerine de müminlerin üzerine de sükunetini indirmiþ,
ayrýca sizin görmediðiniz ordular göndermiþ de küfre sapanlara azap etmiþti.
Kafirlerin cezasý iþte budur.
[9.27] Sonra Allah, bunun ardýndan da dilediðinin tövbesini kabul eder. Allah
Gafur'dur, Rahim'dir.
[9.28] Ey inananlar! Müþrikler bir pisliktir. Artýk bu yýllarýndan sonra Mescid-i
Haram'a yaklaþmasýnlar. Eðer yoksulluktan korkarsanýz bilin ki, Allah dilediði
takdirde sizi yakýnda lütfundan zengin edecektir. Allah herþeyi bilir, tüm
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hikmetlerin sahibidir.
[9.29] Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ýn
ve resulünün yasakladýðýný haram saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle, boyun
eðerek kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaþýn.
[9.30] Yahudiler: "Uzeyr, Allah'ýn oðludur." dediler; Hýristiyanlar da: "Mesih,
Allah'ýn oðludur." dediler. Kendi aðýzlarýnýn sözüdür bu. Kendilerinden önce inkar
edenlerin sözlerine benzetme yapýyorlar. Allah onlarý kahretsin. Nasýl da yüz geri
çevriliyorlar!
[9.31] Allah'ýn yanýnda hahamlarýný ve ruhbanlarýný da rabler edindiler. Meryem oðlu
Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine, tek olan Allah'tan baþkasýna ibadet/kulluk
etmemeleri emredilmiþti. Ýlah yok o tek Allah'tan baþka. Onlarýn ortak
koþtuklarýndan arýnmýþtýr O.
[9.32] Allah'ýn nurunu aðýzlarýyla söndürmek istiyorlar. Allah ise kafirler
hoþlanmasa da nurunu tamamlamaktan baþka birþey istemiyor.
[9.33] O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, müþrikler hoþlanmasa da o dini
dinlerin tümünün üstüne çýkarsýn.
[9.34] Ey iman sahipleri! Þu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoðu
halkýn mallarýný uydurma yollarla týkabasa yerler ve Allah'ýn yolundan geri
çevirirler. Altýný ve gümüþü depolayýp da onlarý Allah yolunda harcamayanlara
korkunç bir azap muþtula.
[9.35] Gün olur, cehennem ateþinde onlarýn üzerine lav dökülür de bununla onlarýn
alýnlarý, böðürleri, sýrtlarý daðlanýr: "Ýþte egolarýnýz için yýðdýklarýnýz. Hadi
tadýn biriktirmiþ olduklarýnýzý!"
[9.36] Gökleri ve yeri yarattýðý gündeki yazýsýna göre, Allah katýnda aylarýn sayýsý
onikidir. Bunlardan dördü haram aylardýr. Eskimez din iþte budur. Artýk o aylar
içinde benliklerinize zulmetmeyin. Müþrikler sizinle nasýl topyekün savaþýyorlarsa
siz de onlarla topyekün savaþýn. Þunu bilin ki, Allah, takva sahipleriyle
beraberdir.
[9.37] Haram aylarý ertelemek, küfürde bir artýrmadýr ki, onunla inkar edenler
saptýrýlýr. Onu bir yýl helal sayarlar, bir yýl haramlaþtýrýrlar ki, Allah'ýn
yasakladýðýnýn sayýsýný denkleþtirip Allah'ýn haram kýldýðýný helalleþtirsinler.
Amellerin kötülüðü kendilerine süslü gösterilmiþtir. Allah, küfre batan bir
topluluðu iyiye ve güzele kýlavuzlamaz.
[9.38] Ey iman sahipleri! Size ne oldu ki, "Allah yolunda seferber olun" denilince
yere çakýlýp kaldýnýz. Ahiretten vazgeçip iðreti hayata mý razý oldunuz? O iðreti
hayatýn nimeti ahiret yanýnda pek azdýr.
[9.39] Eðer seferber olmazsanýz Allah size korkunç bir azapla azap eder ve yerinize
sizden baþka bir topluluk getirir. Allah'a hiçbir þekilde zarar veremezsiniz. Allah
herþeye Kadir'dir.
[9.40] Eðer siz ona yardým etmezseniz bilin ki, Allah ona zaten yardým etmiþti. Hani
küfredenler onu iki kiþinin ikincisi olarak yurdundan çýkardýklarýnda, maðarada
bulunduklarý bir sýrada arkadaþýna þöyle diyordu: "Tasalanma, Allah bizimle." Bunun
üzerine Allah ona sükunet indirmiþ ve kendisini sizin görmediðiniz ordularla
desteklemiþti de küfre sapanlarýn sözünü sefil kýlýp alçaltmýþtý. Allah'ýn sözü ise
yüce olanýn ta kendisidir. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.
[9.41] Gerek hafif, gerek aðýrlýklý olarak mutlaka seferber olun ve Allah yolunda
mallarýnýzla, canlarýnýzla cihat edin. Eðer bilirseniz bu sizin için daha
hayýrlýdýr.
[9.42] Eðer o, yakýn bir dünya menfaati yahut orta bir yolculuk olsa idi, elbette
seni izleyeceklerdi. Ama o zorluklarla dolu yolculuk kendilerine uzak geldi.
"Gücümüz yetseydi sizinle çýkacaktýk" diye Allah'a yemin de ederler. Kendilerini
mahvediyorlar. Allah biliyor ki onlar, kesinlikle yalancýdýrlar.
[9.43] Allah seni affetsin; neden onlara izin verdin de beklemedin ki, doðru
söyleyenler sana açýk-seçik belli olsun da yalancýlarý bilesin.
[9.44] Allah'a ve ahiret gününe iman edenler; mallarýyla, canlarýyla cihat
edecekleri için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini iyice bilmektedir.
[9.45] Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar, kalpleri kuþkuyla karýþmýþ olup
da iþkilleri içinde çalkanýp duranlar, sefere katýlmak için senden izin isterler.
[9.46] Sefere çýkmak isteselerdi elbette ki, bir sefer hazýrlýðýna giriþirlerdi. Ama
Allah, harekete geçmelerini istemedi de onlarý yerlerine çiviledi ve "oturun,
oturanlarla beraber" denildi.
[9.47] Aranýzda sefere çýkmýþ olsalardý, size bozgunculuktan baþka bir katkýlarý
olmayacaktý; sizi fitneye uðratmak isteðiyle aranýza sokulacaklardý. Ýçinizde onlara
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gerçekten kulak verecekler de vardý. Allah, zalimleri iyce biliyor.
[9.48] Yemin olsun ki, onlar önceden de fitne çýkarmak istemiþ ve nice iþleri sana,
olduðundan baþka türlü göstermiþlerdi. Nihayet hak geldi, onlarýn istememesine
raðmen Allah'ýn emri galebe çaldý.
[9.49] Ýçlerinden bazýsý: "Bana izin ver, beni fitneye düþürme." der. Dikkat edin,
fitnenin ta içine kendileri düþmüþlerdir. Ve cehennem o nankörleri elbette çepeçevre
kuþatacaktýr.
[9.50] Sana bir iyilik isabet etse bu onlarý üzer. Sana bir musibet dokunsa:
"Ýþimizi önceden saðlam tutmuþuz." derler ve kibirli bir sevinçle dönüp giderler.
[9.51] De ki onlara: "Hakkýmýzda Allah'ýn yazdýðýndan baþkasý bize asla ulaþmaz.
O'dur bizim Mevla'mýz. Yalnýz Allah'a güvenip dayansýn inananlar."
[9.52] De ki: "Bizim için iki güzelliðin birinden baþkasýný mý bekliyorsunuz? Biz de
size Allah'ýn, kendi katýndan veya bizim ellerimizle bir azap çarptýrmasýný
bekliyoruz. Artýk bekleyin, sizinle beraber biz de bekliyoruz."
[9.53] Þunu da söyle: "Ýster kendi arzunuzla ister baský ve zorla infak edin; sizden
asla kabul edilmeyecektir! Çünkü siz, yoldan çýkan bir topluluk oldunuz."
[9.54] Ýnfaklarýnýn onlardan kabul edilmesini engelleyen sadece þudur: Onlar,
Allah'a resulüne nankörlük ettiler. Namaza ancak üþene üþene gelirler, infak edip
daðýttýklarýný da içlerinden gelmeyerek verirler.
[9.55] Onlarýn mallarý da evlatlarý da seni imrendirmesin. Ýþ sadece þudur: Allah
onlara þu iðreti hayatta azap etmeyi ve canlarýnýn küfre sapmýþ bir halde çýkmasýný
istiyor.
[9.56] Kesinlikle sizden olduklarý yolunda Allah'a yemin ederler. Gerçekte onlar
sizden deðillerdir. Doðrusu þu ki onlar, ödleri patlayasýya bir topluluktur.
[9.57] Eðer bir sýðýnak yahut bazý maðaralar veya girilecek bir delik bulsalar,
yüzlerini döner o tarafa koþarlar.
[9.58] Ýçlerinden bir kýsmý da sadakalar konusunda sana laf dokundurur. Ondan
kendilerine verilmiþse memnun olurlar. Verilmemiþse hemen öfkelenirler.
[9.59] Ne olurdu, bunlar, Allah ve resulünün kendilerine verdiklerine razý olsalardý
da þöyle deselerdi: "Allah bize yeter. Allah bize lütfundan verecektir; resulü de.
Zaten biz, gönlümüzü yalnýz Allah'a baðlamýþýz."
[9.60] Sadakalar/zekat mallarý Allah'tan bie farz olarak sadece þunlar içindir:
Fakirler, düþkünler, sadakalarla ilgilenmeye memur edilenler, kalpleri
yakýnlaþtýrýlýp ýsýndýrýlacak olanlar, özgürlüðünü yitirmiþ olanlar, borçlular,
Allah yolundakiler, yolda kalmýþ kiþi. Allah Alim'dir, Hakim'dir.
[9.61] Ýçlerinden bazýlarý da o Peygamber'i incitirler ve þöyle derler: "O, herþeye
kulak kesilir." De ki: "Hayýr kulaðýdýr sizin için o; Allah'a iman eder, müminlere
güvenir. Ýnananlarýnýz için de bir rahmettir o." Allah'ýn resulüne eza edenler için
korkunç bir azap öngörülmüþtür.
[9.62] Sizin gönlünüzü hoþ etmek için Allah'a yemin ederler. Eðer bunlar inanmýþ
iseler Allah'ýn ve resulünün hoþnutluðunu öne almalarý daha uygun düþer.
[9.63] Bilmediler mi ki, her kim Allah'a ve resulüne kafa tutarsa ona içinde sürekli
kalacaðý cehennem ateþi vardýr. Büyük rezillik iþte budur.
[9.64] Ýkiyüzlüler, kalplerinde olaný kendilerine haber verecek bir surenin
tepelerine inmesinden çekinir dururlar. De ki: "Siz alay edin. Allah, o çekinip
durduklarýnýzý ortaya çýkaracaktýr."
[9.65] Onlara sorarsan elbette þöyle diyeceklerdir: "Lakýrdýya dalmýþ,
þakalaþýyorduk, hepsi bu." De ki: "Allah ile, O'nun ayetleriyle, O'nun resulüyle mi
eðleniyordunuz?"
[9.66] Özür beyan etmeyin; imanýnýzdan sonra küfre saptýnýz. Ýçinizden bir grubu
affetsek bile diðer bir grubu, günaha batmýþ kiþiler olduklarý için azaba
uðratacaðýz.
[9.67] Ýkiyüzlülerin erkekleri de kadýnlarý da birbirinin aynýdýr. Kötülüðü
emrederler, iyilikten alýkoyarlar, harcamamak için ellerini sýkarlar. Onlar Allah'ý
unutmuþtur, Allah da onlarý unutmuþtur. Ýkiyüzlüler, yoldan sapmýþlarýn ta
kendileridir.
[9.68] Allah, erkek münafýklara da kadýn münafýklara da küfre sapanlara da içinde
sürekli kalacaklarý cehennem ateþini vaat etmiþtir. O yeter onlara. Allah lanet
etmiþtir onlara. Sonu gelmez bir azap var onlar için.
[9.69] Týpký sizden öncekiler gibi. Onlar kuvvetçe sizden daha zorlu, mallar ve
çocuklar bakýmýndan daha zengindiler. Kendi nasipleriyle zevk sürdüler. Siz de kendi
payýnýza düþenle zevk sürdünüz. Týpký sizden öncekilerin kendi nasipleriyle
zevklendikleri gibi. Týpký onlarýn dalýp gittiði gibi siz de dalýp gittiniz. Ýþte
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böylelerinin amelleri dünyada da ahirette de boþa çýkmýþtýr. Ýþte böyleleri hüsrana
batmýþtýr.
[9.70] Gelmedi mi onlara kendilerinden öncekilerin haberi: Nuh kavminin, Ad'ýn,
Semud'un, Ýbrahim kavminin, Medyen halkýnýn ve altý üstüne gelmiþ kentlerin.
Resulleri onlara açýk-seçik ayetler getirmiþti. Allah onlara zulmediyor deðildi;
aksine, öz benliklerine onlar zulmediyorlardý.
[9.71] Mümin erkeklerle mümin kadýnlar birbirlerinin dostlarýdýr. Ýyiliði
emrederler, kötülükten alýkoyarlar. Namazý kýlarlar, zekatý veririrler. Allah'a ve
resulüne itaat ederler. Allah bunlara rahmet edecektir. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.
[9.72] Allah, mümin erkeklerle mümin kadýnlara, altýndan ýrmaklar akan cennetler
vaat etmiþtir. Sürekli kalacaklardýr orada. Adn cennetlerinde de tertemiz
barýnaklar vaat etmiþtir. Allah'ýn bir hoþnutluðu ise hepsinden büyüktür. Ýþte budur
o büyük baþarý/o büyük kurtuluþ.
[9.73] Ey Peygamber! Küfre sapanlarla, ikiyüzlülerle cihat et. Onlara sert davran.
Onlarýn varacaklarý yer cehennemdir. Ne kötü dönüþ yeridir o!
[9.74] Söylemediklerine iliþkin Allah'a yemin ediyorlar. And olsun ki, o küfür
sözünü sölediler. Ýslam'a girmeleri ardýndan küfre saptýlar. Baþaramadýklarý bir
þeyi tasarladýlar. Oysaki intikam almalarý için, Allah'ýn ve resulünün, Allah'ýn
lütfuyla kendilerini zengin etmiþ olmasýndan baþka bir sebep de yoktu. Eðer tövbe
ederlerse kendileri için hayýrlý olur. Eðer yan çizerlerse Allah onlara dünyada da
ahirette de acýklý bir azapla azap edecektir. Ve yeryüzünde onlarýn ne bir dostu
olacaktýr ne de bir yardýmcýsý.
[9.75] Ýçlerinden bazýlarý da Allah'a þöyle ant içti: "Eðer Allah, lütfundan bize
verirse, elbette iyilik ve barýþ için çalýþanlardan olacaðýz."
[9.76] Lütfundan kendilerine verdiði zaman ise o lütfu cimrilik ederek yüz çevirmiþ
bir halde dönüp gittiler.
[9.77] Nihayet Allah, kendisine verdikleri söze ters düþtüklerinden, yalana sapýp
durduklarýndan, huzuruna çýkacaklarý güne kadar onlarýn kalplerine ikiyüzlülük
yerleþtirdi.
[9.78] Bilmediler mi ki, Allah onlarýn sýrrýný da fýsýldaþmalarýnýda bilir; Allah,
gayblarý çok iyi bilendir.
[9.79] Sadakalar hususunda içten bir cömertlik göstermiþ müminlere laf atanlarla, öz
gayretlerinden baþkasýný bulamayanlarý alay kounusu edenlere gelince, Allah onlarý
maskaraya çevirecektir. Onlar için acýklý bir azap da var.
[9.80] Ýster af dile onlar için, ister dileme. Yetmiþ kez af dilesen de onlar için,
Allah onlarý affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ý da resulünü de inkar ettiler.
Allah, yoldan çýkmýþ böyle bir topluluða kýlavuzluk etmez.
[9.81] Allah'ýn resulüne ters düþmek için arkada kalanlar, çöküp oturduklarý için
sevindiler; Allah yolunda, mallarýyla canlarýyla didinmeyi tiksindirici bulup þöyle
dediler: "Bu sýcakta seferber olmayýn." De ki: "Hararet bakýmýndan cehennem daha
zorludur." Bir anlayabilselerdi!
[9.82] Kazanýr olduklarý yüzünden artýk az gülsünler, çok aðlasýnlar.
[9.83] Bundan böyle Allah, seni onlardan bir zümrenin yanýna döndürür de savaþa
çýkmak için senden izin isterlerse þöyle söyle: "Benimle birlikte ebediyen
çýkmayacaksýnýz, benimle birlikte herhangi bir düþmanla savaþmayacaksýnýz. Ýlk
defasýnda oturup kalmayý yeðlemiþtiniz. O halde geri kalanlarla birlikte
oturadurun."
[9.84] Onlardan ölen biri üzerine sonsuza dek dua etme; böyle birinin mezarý baþýnda
da durma! Bunlar Allah'a ve resulüne nankörlük ettiler ve yoldan sapmýþ olarak ölüp
gittiler.
[9.85] Mallarý da evlatlarý da seni imrendirmesin. Allah bunlarla, dünyada onlara
azap etmek istiyor. Kafir olarak çýkacaktýr canlarý.
[9.86] "Allah'a inanýn, O'nun resulüyle beraber savaþa çýkýn." Anlamýnda bir sure
indirildiði zaman onlarýn imkan ve servet sahibi olanlarý, senden izin isteyerek
þöyle demiþlerdi: "Býrak bizi, oturanlarla beraber olalým."
[9.87] Geride kalan kadýnlarla beraber olmayý yeðlediler. Kalpleri üzerine mühür
basýlmýþtýr. Artýk anlayýp kavrayamazlar.
[9.88] Fakat resul ve onunla birlikte iman edenler, mallarýyla, canlarýyla
didindiler. Ýþte bunlarýndýr tüm hayýrlar. Ýþte bunlardýr tam kurtulanlar.
[9.89] Allah onlar için, altlarýndan ýrmaklar akan cennetler hazýrlamýþtýr. Sürekli
kalacaklardýr orada. Ýþte budur büyük baþarý.
[9.90] Göçebe Araplarýn özür bahane edenleri kendilerine izin verilmesi için
geldiler; Allah'a ve resulüne yalan söyleyenler oturdular. Onlarýn küfre sapanlarýna
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korkunç bir azap eriþecektir.
[9.91] Güçsüzlere, hastalara, infak edecek birþey bulamayanlara, Allah ve resulü
için öðüt verdikleri takdirde bir günah yoktur. Güzel davrananlar aleyhine bir yol
yok. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[9.92] Kendilerini bindirmen için sana geldiklerinde sen, "sizi bindirecek birþey
bulamam" deyince, harcayacak birþey bulamadýklarýndan, üzüntüyle gözlerinden yaþlar
boþalarak geri dönen kimseler için de herhangi bir günah yoktur.
[9.93] Ancak þu kimseler aleyhine yol vardýr: Zengin olduklarý halde senden izin
isterler. Arkada kalan kadýnlarla beraber oturmaya razý olmuþlardýr bunlar. Ve Allah
kalplerine mühür basmýþtýr, artýk bilemezler.
[9.94] Dönüp yanlarýna geldiðinizde sizden özür dilerler. De ki: "Özür dilemeyin.
Size asla inanmayacaðýz. Allah bize sizin hallerinizden birçoðunu haber vermiþtir.
Yapýp ettiðinizi Allah da resulü de görecektir. Sonra görünmeyen ve görünen alemleri
bilenin huzuruna çýkarýlacaksýnýz da O size yapmakta olduklarýnýzý haber
verecektir."
[9.95] Yanlarýna döndüðünüzde, kendilerini paylamaktan vazgeçesiniz diye Allah'a
yemin edecekler. Vazgeçin onlardan, çünkü hepsi pisliktir. Kazandýklarýnýn karþýlýðý
olarak, varacaklarý yer cehennemdir.
[9.96] Kendilerinden hoþnut olasýnýz diye karþýnýzda yemin ediyorlar. Siz onlardan
razý olsanýz da Allah, yoldan sapmýþ bir topluluktan razý olmaz.
[9.97] Çöl Araplarý; küfür, parçalanma/ikiyüzlülük yönünden daha þiddetli; Allah'ýn,
resulüne indirdiði þeylerin sýnýrlarýný tanýmamaya daha yatkýndýrlar. Allah
Alim'dir, Hakim'dir.
[9.98] Çöl Araplarýndan öylesi vardýr ki, infak ettiðini bir angarya/bir ceza ödeme
sayar ve sizin baþýnýza belalarýn gelmesini bekler durur. En kötü bela onlarýn
baþýna olsun! Allah çok iyi iþitir, çok iyi bilir.
[9.99] Çöl Araplarýndan bazýlarý da Allah'a ve ahiret gününe inanýr, harcadýðýný
Allah yanýnda yakýnlýklara ve resulün dualarýna vesile edinir. Dikkat edin! O
harcadýklarý gerçekten kendileri için bir yakýnlýk vesilesidir. Allah onlarý
rahmetinin içine sokacaktýr. Allah çok affedici, çok esirgeyicidir.
[9.100] Muhacirlerden ve Ensar'dan ilklerle, güzel düþünüp güzel davranmada onlarý
izleyenler var ya, Allah onlardan razý olmuþtur; onlar da O'ndan razýdýrlar. Onlara
altlarýndan ýrmaklar akan cennetler hazýrlamýþtýr. Sonsuza dek hep orada
kalacaklardýr. Büyük kurtuluþ iþte budur!
[9.101] Çevrenizdeki Bedevi Araplardan münafýklar var. Medine halkýndan da
münafýklýða iyice alýþmýþ olanlar var. Sen bilmezsin onlarý. Ama biz biliriz onlarý.
Ýki kez azap edeceðiz onlara, sonra da çok büyük bir azaba itilecekler.
[9.102] Diðer bazýlarý da günahlarýný itiraf ettiler. Bunlar, iyi bir iþle kötü olan
diðer bir iþi birbirine karýþtýrdýlar. Belki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü
Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[9.103] Bunlarýn mallarýndan bir sadaka al ki, onunla kendilerini iyice temizleyip
aklayasýn. Onlar için dua et, çünkü senin duan onlar için bir sükunettir. Allah
Semi'dir, Alim'dir.
[9.104] Bilmediler mi ki, Allah'týr kullarýndan o tövbeyi kabul eden, o sadakalarý
alan. Ve Allah'týr, O Tevvab, O Rahim...
[9.105] De ki: "Ýþ yapýp deðer üretin; yapýp ürettiðinizi Allah da resul de müminler
de görecektir. Ve siz, görülmeyen alemi de görülen alemi de bilenin huzuruna
döndürüleceksiniz, O size, yapýp ettiklerinizi birbir haber verecektir."
[9.106] Bir kýsmý da umutlarý Allah'ýn emrine baðlý, beklemektedir. Allah onlara ya
azap edecektir ya tövbe nasip edecektir. Allah, Alim'dir, Hakim'dir.
[9.107] Bir de þunlar var: Tutup bir mescit yapmýþlardýr: Zarar vermek için,
nankörlük için, inananlarý fýrkalara bölmek için, daha önceden Allah ve resulüyle
savaþmýþ kiþiye gözetleme yeri kurmak için. "Ýyilik ve güzellikten baþka birþey
istemiþ deðiliz" diye gerile gerile yemin de edecekler. Allah þahittir ki, onlar
kesinlikle yalancýdýrlar.
[9.108] Böyle bir mescitte sakýn namaza durma! Daha ilk gününde takva üzerine
kurulan bir mescit, içinde namaz kýlman için çok daha uygundur. Temizlenmek arzusu
taþýyan erler vardýr o mescitte. Allah, temizlenenleri sever.
[9.109] Peki, binasýný Allah'tan gelen bir sakýnma duygusu ve hoþnutluk üzerine
kuran mý hayýrlýdýr yoksa binasýný sel artýklarýnýn ucundaki yarýn kenarýna kurup da
onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mý? Allah, zalimler topluluðuna kýlavuzluk
etmez.
[9.110] Kurduklarý bina, kalpleri parçalanýncaya kadar yüreklerinde bir kuþku olmaya
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devam edecektir. Allah Alim'dir, Hakim'dir.
[9.111] Allah, müminlerin canlarýný ve mallarýný, karþýlýðýnda kendilerine cennet
vermek üzere satýn almýþtýr. Allah yolunda çarpýþýrlar da öldürürler, öldürülürler.
Allah'ýn; Tevrat'ta, Ýncil'de ve Kur'an'da kendi üzerine hak olarak yazdýðý bir
vaattýr bu. Ahdine, Allah'tan daha vefalý kim var? Perçinlediðiniz bu antlaþmanýzdan
ötürü müjdeler olsun size. Ýþte budur o büyük baþarýnýn ta kendisi.
[9.112] Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat ederken oruç tutanlar,
rüku edenler, secdeye kapananlar, iyiliði emredip kötülükten alýkoyanlar, Allah'ýn
sýnýrlarýný koruyanlar... Müjdele o müminleri!
[9.113] Akraba bile olsalar, cehennem halký olduklarý açýkça belli olduktan sonra
müþrikler için af dilemek ne peygambere yakýþýr ne de iman edenlere.
[9.114] Ýbrahim'in, babasý için af dilemesi, sadece ona verdiði bir söz
yüzündendir. Onun Allah düþmaný olduðu kendisi için açýklýk kazanýnca, ondan
uzaklaþtý. Þu bir gerçek ki, Ýbrahim baþkalarý için gamlanýp ah eden ince yürekli
yumuþak bir insandý/tam bir evvahtý.
[9.115] Allah bir topluluða kýlavuzluk ettikten sonra, sakýnacaklarý þeyleri
kendilerine ayan-beyan bildirinceye kadar, onlarýn sapýklýðýna hükmetmez. Allah
herþeyi hakkýyla bilendir.
[9.116] Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi Allah'ýndýr. Diriltir de öldürür de.
Sizin için Allah dýþýnda ne bir dost vardýr ne de bir yardýmcý.
[9.117] Andolsun ki, Allah, içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tuttuktan
sonra, peygambere ve o güçlük saatinde ona uymuþ olan Muhacirlerle Ensar'a tövbe
nasip etmiþ, sonra da onlarýn tövbelerini kabul buyurmuþtur. Çünkü onlara karþý Rauf
ve Rahim'dir.
[9.118] Geride býrakýlan üç kiþinin de tövbesini kabul etmiþtir. Bütün geniþliðine
raðmen yeryüzü onlara dar gelmiþ, öz benlikleri kendilerini sýkýþtýrmýþtý; Allah'ýn
öfkesinden kurtulmak için yine Allah'a sýðýnmaktan baþka çare olmadýðýný fark
etmiþlerdi. Sonra onlara tövbe nasip etti ki, eski hallerine dönsünler. Hiç kuþkusuz
Allah tövbeleri çok çok kabul eden, rahmeti sýnýrsýz olandýr.
[9.119] Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve özü-sözü bir kiþilerle beraber olun.
[9.120] Medine halkýna ve çevrelerindeki Bedevi Araplara, Allah resulünden geri
kalmalarý ve onu býrakýp da kendi canlarýnýn derdine düþmeleri yakýþmaz. Çünkü Allah
yolunda uðrayacaklarý bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlýk, kafirleri
öfkelendirmek üzere bir yere ayak basmalarý, düþmana karþý herhangi bir baþarý
kazanmalarý, kendileri için "iyi bir amel" olarak mutlaka yazýlacaktýr. Allah, güzel
davrananlarýn ödülünü yitirmez.
[9.121] Küçük-büyük bir infakta bulunmalarý, bir vadiyi geçmeleri, kendileri lehine
mutlaka yazýlýr ki, Allah onlara yapýp ettiklerinden daha güzeliyle karþýlýk versin.
[9.122] Ýnananlarýn hepsinin birden savaþa çýkmalarý doðru deðildir. Onlarýn her
kesiminden bir grubun, dinde derin bilgiler edinmek ve sefere çýkan topluluk geri
döndüðünde, korunmalarý ümidiyle onlarý uyarmak için arkada kalmalarý gerekmez mi?
[9.123] Ey iman sahipleri! Küfre sapanlarýn yakýnýnýzda bulunanlarýyla savaþýn.
Sizde bir sertlik bulsunlar. Þunu bilin ki Allah korunanlarla beraberdir.
[9.124] Ne zaman bir sure indirilse içlerinden biri, "bu hanginizin imanýný artýrdý"
diye konuþur. Ýmaný olanlarýn imanýný artýrmýþtýr. Ýþte sevinip duruyorlar!
[9.125] Kalplerinde maraz olanlara gelince, inen sure onlarýn pisliðine pislik
ekler. Kafir olarak geberip gitti onlar.
[9.126] Görmüyorlar mý ki, her yýl bir veya iki kez imtihan ediliyorlar. Hala ne
tövbeye yelteniyorlar ne de öðüt alýyorlar.
[9.127] Bir sure indirildi mi "sizi birisi görüyor mu" diye birbirlerine bakar,
sonra da sývýþýp giderler. Allah, kalplerini yamultmuþtur. Çünkü gereðince anlamayan
bir topluluktur bunlar.
[9.128] Andolsun, içinizden size onurlu bir resul gelmiþtir. Sizi rahatsýz eden þey
onu da üzer. Çok düþkündür size. Müminlere ise daha þefkatli, daha merhametlidir.
[9.129] Eðer çekip giderlerse de ki: "Allah bana yeter. Ýlah yok O'ndan baþka.
Yalnýz O'na dayandým ben; büyük arþýn sahibi O'dur."
@Yûnus Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[10.1] Elif, Lam, Ra. Ýþte sana hikmetlerle dolu Kitap'ýn ayetleri.
[10.2] "Ýnsanlarý uyar, iman edenlere de kendileri için Allah katýnda yüksek bir
doðruluk derecesi bulunduðunu müjdele" diye içlerinden bir er kiþiye vahiy
göndermemiz, insanlara þaþýrtýcý mý geldi? Küfre batanlar: "Bu adam açýk bir
Page 66

tur2text
büyücüdür."dediler.
[10.3] Þu bir gerçek ki, sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altý günde yaratan, sonra
arþ üzerine egemenlik kurup iþ ve oluþu çekip çeviren Allah'týr.O'nun izni
olmadýkça, hiçbir þefaatçý devreye giremez. Ýþte bu Allah'týr sizin Rabbiniz. Artýk
O'na kulluk/ibadet edin.Düþünüp anlamýyor musunuz?
[10.4] Allah'tan hak bir vaat olarak hepinizin dönüþü yalnýz O'nadýr. Yaratýlýþý
baþlarýr,sonra yarattýklarýný varlýk alanýna ardarda çýkarýr ki, iman edip hayra ve
barýþa yönelik amelleri yerli yerince sergileyenleri ödüllendirsin. Küfre dalanlara
gelince, onlar için, nankörlük edip gerçeði örtmeleri yüzünden, kaynar sudan bir
içki ve acýklý bir azap öngörülmüþtür.
[10.5] Güneþ'i ýsý ve ýþýk kaynaðý; Ay'ý, hesabý ve yýllarýn sayýsýný bilesiniz diye
bir nur yapýp ona evreler takdir eden O'dur.Allah bütün bunlarý rastgele deðil,
þaþmaz ölçülere baðlý olarak yaratmýþtýr.Bilgiyle donanmýþ bir topluluk için
ayetleri ayrýntýlý kýlýyor.
[10.6] Þu bir gerçek ki, geceyle gündüzün birbiri ardýnca deðiþip durmasýnda,
Allah'ýn göklerde ve yerde vücut verdiði þeylerde, sakýnan bir topluluk için sayýsýz
ayetler vardýr.
[10.7] Þu bir gerçek ki, bize kavuþmayý ummayanlar, iðreti hayatla tatmin bulup
onunla rahatlayanlar ve ayetlerimizden uzaklaþýp gaflete dalanlar,
[10.8] Kazandýklarý þeyler yüzünden varýþ yerleri ateþ olacaklarýn ta kendileridir.
[10.9] Ýman edip hayra ve brýþa yönelik amel sergileyenlere gelince, Rableri onlarý
imanlarýyla doðruya ve güzele iletir. Nimetlerle dolu cennetlerde onlarýn
altlarýndan ýrmaklar akacaktýr.
[10.10] Orada onlarýn yakarýþý, "tespih ederiz seni ey Allahýmýz" ve birbirlerine
esenlik dilemeleri, "selam"þeklindedir. Ve onlarýn son çaðýrýþlarý þudur: Bütün
övgüler alemlerin Rabbi Allah'adýr.
[10.11] Allah, insanlara þerri, onlarýn hayrý acele istedikleri gibi çabucak
verseydi, ecellerinin onlara ulaþmasýna çoktan hükmedilmiþ olurdu. Ama biz, bize
kavuþmayý ummayanlarý kendi azgýnlýklarý içinde körü körüne bocalamaya býrakýrýz.
[10.12] Ýnsana zorluk dokunduðu zaman; yan yatarken, otururken, ayaktayken bize
yalvarýr. Ama sýkýntýsýný çözdüðümüzde, kendisine dokunan bir zorluk yüzünden bize
hiç yalvarmamýþ gibi çekip gider.Haksýzlýða/aþýrýlýða sapanlara, yapmakta olduklarý,
iþte böyle süslü gösterilmiþtir.
[10.13] Andolsun ki biz sizden önceki kuþaklarý, zulmettikleri ve resulleri
kendilerine açýk kanýtlar getirdiði halde inanmadýklarý için, helak ettik.Günaha
batanlar topluluðunu biz böyle cezalandýrýrýz.
[10.14] Sonra onlarýn ardýndan yeryüzünde sizi halefler kýldýk ki, nasýl iþ
yapacaðýnýzý görelim.
[10.15] Ayetlerimiz onlara açýk-seçik parçalar halinde okunduðu zaman, bize ulaþmayý
ummayanlar þöyle derler: "Bundan baþka bir Kur'an getir yahut bunu deðiþtir."De ki:
"Onu kendiliðimden deðiþtirmem benim için söz konusu olamaz. Ben sadece bana
vahyolunana uyuyorum. Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabýndan korkuya
düþerim."
[10.16] De ki. "Allah dileseydi, onu size okumazdým, onu size bildirmezdi de. Ondan
önce içinizde bir ömür kalmýþtým. Hala aklýnýzý kullanmayacak mýsýnýz?"
[10.17] Yalan düzerek Allah'a iftira eden yahut onun ayetlerini yalanlayan kiþiden
daha zalim kim var? Þu bir gerçek ki, þuçlular iflah etmezler.
[10.18] Allah'ýn yanýnda bir de kendilerine zarar veremeyen, yara saðlayamayan
þeylere kulluk ediyorlar ve þöyle diyorlar: "Bunlar bizim Allah katýndaki
þefaatçýlarýmýzdýr." De onlara: "Allah'a, göklerde ve yerde bilmediði þeyleri mi
haber veriyorsunuz?" Þaný yücedir O'nun, ortak koþtuklarýndan arýnmýþtýr O.
[10.19] Ýnsanlar bir tek ümmetten baþka deðilken ihtilafa düþtüler. Eðer Rabbinden
bir söz öne geçmemiþ olsaydý, tartýþýp durduklarý konuda aralarýnda hüküm verilir/iþ
mutlaka bitirilirdi.
[10.20] Þöyle derler: "Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!" De ki: "Gayb,
Allah'ýn tekelinde. Hadi bekleyin; sizinle birlikte ben de bekleyenlerdenim."
[10.21] Ýnsanlara, kendilerine dokunan bir darlýktan sonra bir rahat
tattýrdýðýnýzda, ayetlerimiz hakkýnda hemen bir tuzak sergilerler. De ki: "Tuzak
kurma bakýmýndan Allah daha hýzlýdýr." Zaten resullerimiz, kurmakta olduklarý
tuzaklarý kaydediyorlar.
[10.22] O yürütüyor sizi karada ve denizde. Diyelim, gemidesiniz: Gemiler,
içindekileri latif bir rüzgarla götürüyorlar. Ýçerdekiler ferah ve sevinç
duymaktalar. Birden korkunç bir kasýrga geliverdi. Her taraftan dalgalar üzerlerine
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çullandý. Çepeçevre kuþatýldýklarýný düþünüp dini yalnýz Allah'a özgüleyerek duaya
koyuldular: "Eðer bizi þu durumdan kurtarýrsan, yemin olsun, sana þükredenlerden
olacaðýz."
[10.23] Ama Allah onlarý kurtarýnca, hiç vakit geçirmeden yeryüzünde haksýzlýða
sapýp azgýnlaþýrlar. Ey insanlar! Þu iðreti hayatýn menfaati için yaptýðýnýz
azgýnlýk ve taþkýnlýk yalnýz sizin aleyhinizedir. Bir süre sonra bize
döndürüleceksiniz ve yapmakta olduklarýnýzý size haber vereceðiz.
[10.24] Þu iðreti hayatýn durumu gökten indirdiðimiz bir suya benzer: Ýnsanlarýn ve
davarlarýn yedikleri yeryüzü bitkisi onunla karýþmýþtýr. Nihayet toprak, takýlarýný
kuþanmýþ, süslenmiþtir. Topraðýn sahipleri onun üzerinde egemen olduklarýný
sanmaktadýrlar. Tam bu sýrada emriniz ona gece veya gündüz ulaþmýþtýr. Ve onu, sanki
dün yerinde yokmuþ gibi biçip atmýþýzdýr. Derin derin düþünen bir topluluk için
ayetleri böyle ayrýntýlý olarak veriyoruz.
[10.25] Allah, esenlik yurduna çaðýrýr ve dilediðini dosdoðru bir yola kýlavuzlar.
[10.26] Güzel düþünüp güzel davrananlara güzellik var. Dahasý da var. Onlarýn
yüzlerine kara da bulaþmaz, zillet de... Cennetin dostlarýdýr onlar; sürekli
kalýcýdýrlar orada.
[10.27] Kötülük kazananlara ise kötülüðün miktarýnca karþýlýk vardýr. Ama yüzlerini
bir zillet de kaplar. Onlarý Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Yüzleri gece
parçalarýndan karanlýklarla kaplanmýþ gibidir. Ateþin dostlarýdýr bunlar. Sürekli
kalýcýdýrlar içinde.
[10.28] Gün olur, onlarý bir araya toplarýz; sonra þirke batmýþlara sesleniriz: "Siz
ve ortak yaptýklarýnýz, yerlerinize!" Aralarýný ayýrmýþýzdýr. Ortak tuttuklarý þöyle
haykýrýrlar: "Siz bize kulluk etmiyordunuz."
[10.29] "Sizinle bizim aramýzda tanýk olarak Allah yeter. Doðrusu, biz sizin
ibadetinizden tamamen habersizdik."
[10.30] Ýþte orada, her benlik önceden gönderdiði þeyi kendisi deneyecektir. Hepsi
gerçek Mevla'larýna döndürülmüþ, iftira aracý yaptýklarý þeyler kendilerini koyup
gitmiþtir.
[10.31] Sor: "Sizi gökten ve yerden kim rýzýklandýrýyor? Ya o iþitme gücünün ve
gözlerin sahibi kim? Kim çýkarýyor ölüden diriyi ve kim çýkarýyor diriden ölüyü? Kim
çekip çeviriyor iþ ve oluþu?" Hemen, "Allah" diyecekler. De ki: "Hala kendinize
gelmiyor musunuz?"
[10.32] Ýþte bu Allah'týr sizin Hak Rabbiniz. Hak'tan sonra sapýklýktan baþka ne
kalýr ki? Peki, nasýl oluyor da yüz geri döndürülüyorsunuz?
[10.33] Bu, budur. Rabbinin yoldan çýkanlar hakkýndaki, "onlar iman etmezler" sözü
gerçekleþmiþtir.
[10.34] De ki: "Ortak tuttuklarýnýz içinde, yaratýþa baþlayan, sonra, yarattýðýný
çevirip bir daha yaratan kim var?" De ki: "Allah! Yaratýþý baþlatýr, sonra onu
çevirip yeniden yaratýr. O halde nasýl oluyor da baþka bir yöne döndürülüyorsunuz?"
[10.35] Þunu da söyle: "Ortak tuttuklarýnýzdan kim var hakka götüren?" De ki: "Allah
götürür hakka. Hakka götürebilen mi izlenmeye daha layýktýr yoksa kýlavuzlanmadýkça
yolu bulamayan mý? Peki, ne oluyor size? Nasýl hüküm veriyorsunuz siz?"
[10.36] Onlarýn çoðu sanýdan baþka birþeyin ardýndan gitmiyor. Doðrusu da þu ki
saný, haktan hiçbir þey ifade etmez. Allah, onlarýn yaptýklarýný iyice bilmektedir.
[10.37] Bu Kur'an, Allah'tan baþka birileri tarafýndan uydurulmuþ deðildir. O,
kendinden öncekinin tasdiki ve Kitap'ýn ayrýntýlý kýlýnmasýdýr. Kuþku ve çeliþme
yoktur onda. Alemlerin Rabbi'ndendir o.
[10.38] Yoksa "onu uydurdu" mu diyorlar?! De ki: "Eðer doðru sözlüler iseniz Allah
dýþýnda, elinizin yettiklerini de çaðýrýn da onun benzeri bir sure ortaya çýkarýn!"
[10.39] Hayýr, düþündükleri gibi deðil. Onlar, ilmini kuþatamadýklarý ve yorumu
kendilerine hiç gelmemiþ birþeyi yalanladýlar. Onlardan öncekiler de böyle
yalanlamýþtý. Bak da gör nasýl olmuþtur zalimlerin sonu!
[10.40] Ýçlerinden buna inanacak var, inanmayacak var. Bozguncularý Rabbin daha iyi
bilir.
[10.41] Seni yalanladýlarsa þöyle söyle: "Benim yaptýðým bana, sizin yaptýðýnýz
size. Siz benim yaptýðýmdan uzaksýnýz, ben de sizin yaptýðýnýzdan uzaðým."
[10.42] Ýçlerinde sana kulak verenler de vardýr. Peki, saðýrlara sen mi
iþittireceksin? Hele bir de akýllarýný kullanmýyorlarsa!
[10.43] Onlardan sana bakanlar da vardýr. Peki, körlere sen mi kýlavuzluk edeceksin?
Hele kalp gözleriyle de görmüyorlarsa!
[10.44] Allah, insanlara hiçbir þekilde zulmetmez. Ama insanlar özbenliklerine
zulmediyorlar.
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[10.45] Onlarý huzuruna toplayacaðý gün, gündüzün bir saatinden baþka, dünyada
durmamýþ gibidirler; aralarýnda tanýþýrlar. Allah'a kavuþmayý yalanlayýp da doðru
yolu tutmamýþ bulunanlar, hüsrana uðramýþlardýr.
[10.46] Onlara vaat ettiðimizin bazýsýný sana göstersek de seni vefat ettirsek de
dönüþleri bizedir. Sonunda Allah, iþlemiþ olduklarýna tanýklýk edecektir.
[10.47] Her ümmet için bir resul öngörülmüþtür. Resulleri gelince, aralarýnda
adaletle hüküm verilir. Hiçbir zulme uðratýlmazlar.
[10.48] Diyorlar ki: "Doðru sözlülerseniz bu vaat ne zaman?"
[10.49] De ki: "Ben kendime bile Allah'ýn istediði dýþýnda bir zarar verme yahut
yarar saðlama gücünde deðilim. Her ümmetin bir eceli var. Ecelleri geldiðinde bir
saat geri de kalamazlar, ileri de gidemezler."
[10.50] Þöyle söyle: "Diyelim, O'nun azabý size gündüzün veya geceleyin gelecektir.
Suçlular bunlardan hangisini aceleyle ister?"
[10.51] O azap baþýnýza patladýktan sonra mý iman ettiniz! Þimdi mi? Hani onu
aceleden isteyip duruyordunuz?
[10.52] Sonra zulmedenlere þöyle denecek: "Sonsuzluðun azabýný/sonsuz azabý tadýn.
Kazandýðýnýz þeyler dýþýnda birþeyle cezalandýrýlmayacaksýnýz."
[10.53] Soruyorlar sana: "Doðru mu bu?" De ki: "Evet! Rabbime yemin ederim, o
doðrunun ta kendisidir. Ve siz ondan yakayý kurtaramayacaksýnýz."
[10.54] Zulmetmiþ her benlik, yeryüzündekiler kendinin olsa, kurtulmak için tümünü
fidye verecektir. Azabý gördüklerinde piþmanlýðý ta içlerinde duyarlar. Aralarýnda
adaletle hükmedilmiþtir. Asla zulme uðratýlmazlar.
[10.55] Gözünüzü açýn, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ýndýr! Gözünüzü açýn,
Allah'ýn vaadi haktýr! Ama onlarýn çoklarý bilmiyorlar.
[10.56] O, hayat verir. O öldürür! O'na döndürüleceksiniz.
[10.57] Ey insanlar! Ýþte size Rabbinizden öðüt, gönüllerinde bir þifa, inananlara
bir kýlavuz ve rahmet geldi.
[10.58] De ki: "Allah'ýn lütfuyla, O'nun rahmetiyle, sadece onunla sevinip
ferahlasýnlar. O, onlarýn toplayýp yýðdýklarýndan hayýrlýdýr."
[10.59] De ki: "Ne oldu size de Allah'ýn size rýzýk olarak indirdiði þeylerden bir
haram yaptýnýz bir de helal?" De ki: "Allah mý size izin verdi, yoksa Allah'a iftira
mý ediyorsunuz?"
[10.60] Yalaný Allah'a yakýþtýranlar, kýyamet günü hakkýnda ne düþünüyorlar? Allah,
insanlara karþý elbette lütuf sahibidir, fakat onlarýn çoklarý þükretmiyorlar.
[10.61] Bir iþ ve oluþta bulunsan, Kur'an'dan birþey okusan; herhangi bir iþ
yapsanýz, siz ona dalýp gitmiþken biz üstünüzde mutlaka tanýklarýz. Ne yerde ne
gökte zerre aðýrlýðýnca birþey, ondan daha küçüðü de daha büyüðü de Rabbinden
uzakta/gizli kalmaz; tümü apaçýk bir Kitap'tadýr.
[10.62] Gözünüzü açýn! Allah'ýn velileri için hiçbir korku yoktur. Tasaya da
düþmezler onlar.
[10.63] Onlar inanmýþ, takvaya sarýlmýþlardýr.
[10.64] Dünya hayatýnda da ahirette de müjde vardýr onlara. Allah'ýn kelimeleri
deðiþmez. Ýþte budur o büyük kurtuluþ.
[10.65] Onlarýn sözü seni üzmesin. Tüm onur ve kudret Allah'ýndýr. O herþeyi iþitir,
herþeyi bilir.
[10.66] Gözünüzü açýn! Göklerde kim var, yerde kim varsa Allah'ýndýr. Allah'ýn
yanýnda baþka þeylere yalvaranlar, ortak koþtuklarýna uymuyorlar/Allah'ýn yanýnda
ortaklara yalvaranlar neyin ardýsýra gidiyorlar? Onlar sadece sanýya uyuyorlar ve
onlar sadece saçmalýyorlar.
[10.67] O, odur ki, içinde durup dinlenesiniz diye sizin için geceye vücut verdi,
gündüzü de aydýnlýk kýldý. Hiç kuþkusuz, bunda, dinleyecek bir topluluk için
ibretler vardýr.
[10.68] "Allah çocuk edindi." dediler. Haþa! Allah bundan arýnmýþtýr. O Gani'dir,
hiçbir þeye muhtaç olmaz. Göklerdekiler de yerdekiler de O'nundur. Elinizde,
söylediðinize iliþkin hiçbir kanýt yok. Allah hakkýnda bilmediðiniz þeyi mi
söylüyorsunuz?
[10.69] De ki: "Allah hakkýnda yalan düzüp iftira edenler iflah etmeyeceklerdir."
[10.70] Dünyada biraz nimetlenme, ardýndan dönüþleri bize. Sonra biz, inkar
ettiklerinden ötürü þiddetli azabý onlara tattýracaðýz.
[10.71] Onlara Nuh'un haberini de oku. Hani, toplumuna þöyle demiþti: "Eðer benim
konumum ve Allah'ýn ayetlerini hatýrlatmam size aðýr geliyorsa artýk ben, Allah'a
dayandým. Siz de ortaklarýnýzla biraraya gelip iþinize bakýn. Yapacaðýnýz þey size
bir kaygý da vermesin, hükmünüzü bana uygulayýn. Ve bana fýrsat da vermeyin."
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[10.72] "Yüz çevidiyseniz çevirin. Ben sizden bir ücret istemedim. Benim ücretim,
Allah'tan gelecektir. Bana, müslümanlardan olmam emredildi."
[10.73] Bunun üzerine onu yalanladýlar. Biz de onu ve gemide bulunanlarý kurtardýk,
onlarý yöneticiler yaptýk; ayetlerimizi yalanlayanlarý da batýrýp boðduk.Bak da gör,
önceden uyarýlanlarýn sonu nice oluyor!
[10.74] Nuh'un ardýndan bir çok resulleri daha toplumlarýna gönderdik. Onlara
açýk-seçik kanýtlar getirdiler. Ama onlar daha önceden yalanladýklarý þeye bir türlü
inanmadýlar. Azgýnlýða sapanlarýn kalplerini biz, iþte böyle mühürleriz.
[10.75] Onlarýn ardýndan da Musa ile Harun'u ayetlerimiz eþliðinde Firavun ve
kurmaylarýna gönderdik. Kibre saptýlar ve günahkar bir topluluk oldular.
[10.76] Gerçek, katýmýzdan onlara geldiðinde þöyle demiþlerdi: "Hiç kuþkusuz bu,
apaçýk bir büyüdür."
[10.77] Musa dedi ki: "Gerçek size ulaþtýðýnda böyle mi konuþuyorsunuz? Büyü müdür
bu? Büyücülerin kurtuluþu yoktur."
[10.78] Dediler ki: "Sen bize, atalarýmýzý üzerinde bulunduðumuz þeyden bizi
çeviresinde bu toprakta devlet ve ululuk ikinizin olsun diye mi geldin? Biz, ikinize
de inanmýyoruz."
[10.79] Firavun seslendi: "Tüm bilgin büyücüleri huzuruma getirin."
[10.80] Büyücüler gelince, Musa onlara þöyle dedi: "Ortaya koyma gücünde olduðunuz
þeyleri sergileyin."
[10.81] Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa dedi ki: "Sergilediðiniz þey büyüdür.
Allah onu mutlaka hükümsüz kýlacaktýr. Çünkü Allah, bozguncularýn iþini düzgün
yürütmez."
[10.82] "Ve günahkarlar hoþ görmese de Allah, gerçeði kelimeleriyle ortaya çýkarýp
kanýtlayacaktýr."
[10.83] Firavun ve kodamanlarýnýn kendilerine kötülük etmelerinden korktuklarý için,
kavmi arasýndan bir gençlik grubu dýþýnda hiç kimse Musa'ya inanmadý. Çünkü Firavun,
o toprakta gerçekten çok üstündü ve gerçekten sýnýr tanýmaz azgýnlardan biriydi.
[10.84] Musa dedi ki: "Ey toplumum! Eðer Allah'a inandýnýzsa, gerçekten
müslümansanýz,yalnýz Allah'a dayanýp güvenin."
[10.85] Þöyle yakardýlar: "Yalnýz Allah'a dayandýk.Rabbimiz! Bizleri, zulmedenler
toplumu için bir imtihan aracý yapma."
[10.86] "O küfre sapmýþ toplumdan rahmetinle bizi kurtar."
[10.87] Musa'ya ve kardeþine þunu vahyettik: Kavminiz için kendilerini yerleþtirmek
üzere Mýsýr'da evler hazýrladýk. Evlerinizi kýble yapýn/karþýlýklý yapýn ve namaz
kýlýn. Ýnananlara müjde ver.
[10.88] Musa þöyle dedi: "Rabbimiz! Sen, Firavun ve kodamanlarýna þu geçici hayatta
debdebe verdin, mallar verdin. Rabbimiz! Senin yolundan saptýrsýnlar diye mi?
Rabbimiz! Onlarýn mallarýný sil-süpür, kalplerini þiddetle sýk ki, acýklý azabý
görünceye kadar inanmasýnlar."
[10.89] Allah cevap verdi: "Ýkinizin duasý kabul edildi. Doðruluktan þaþmayýn.
Ýlimden nasipsizlerin yolunu izlemeyin."
[10.90] Ve Ýsrailoðullarýný denizden geçirdik. Firavun ve ordusu, azgýnlýk ve
düþmanlýkla onlarý izlemekteydi. Nihayet, boðulma ümüðüne çökünce þöyle dedi: "Ýman
ettim. Ýsrailoðullarýnýn inanmýþ olduðu dýþýnda ilah yok. Ben de O'na teslim
olanlardaným."
[10.91] "Þimdi mi? Daha önce isyan etmiþ, bozgunculardan olmuþtun."
[10.92] "Bugün senin bedenini kurtaracaðýz ki, arkandan gelenlere bir ibret olsun.
Ama insanlarýn çoðu bizim ayetlerimizden gerçekten habersiz bulunuyor."
[10.93] Andolsun, biz Ýsrailoðullarýný çok güzel bir yurda yerleþtirdik ve
kendilerine temiz yiyeceklerden rýzýk verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar
ihtilafa düþmediler. Hiç kuþkusuz, Rabbim, tartýþmakta olduklarý þey hakkýnda
kýyamet günü aralarýnda hüküm verecektir.
[10.94] Þayet sen, sana indirdiðimizden kuþkulanmakta isen, senden önce Kitap'ý
okuyanlara sor. Andolsun, hak sana Rabbinden gelmiþtir. O halde sakýn
kuþkulananlardan olma.
[10.95] Ve sakýn ayetlerimizi yalanlayanlardan olma, yoksa hüsrana düþenlerden
olursun.
[10.96] Aleyhlerine Rabbin kelimesi hak olanlar iman etmezler;
[10.97] Tüm ayetler onlara gelse bile. Ta, o korkunç azabý görünceye kadar...
[10.98] Bir kent inansa da imaný kendisine yarar saðlasa ya! Yunus'un kavmi
müstesna. Onlar inanýnca, dünya hayatýnda rezillik azabýný üstlerinden kaldýrmýþ ve
kendilerini belirli bir süreye kadar nimetlendirmiþtik.
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[10.99] Eðer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki insanlarýn hepsi toptan iman ederdi. Hal
böyle iken, mümin olmalarý için insanlarý sen mi zorlayacaksýn!
[10.100] Allah'ýn izni olmadýkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliði, aklýný
kullanmayanlar üzerine býrakýr.
[10.101] De ki: "Göklerde ve yerde neler var/neler oluyor, bir bakýn! O ayetler ve
uyarýlar iman etmeyen bir toplumun hiçbir iþine yaramaz.
[10.102] Onlar, sýrf kendilerinden önce gelip geçenlerin günleri gibisini
bekliyorlar. De ki: "Bekleyin! Sizinle beraber ben de bekleyenlerdenim."
[10.103] Sonunda biz, resullerimizi ve iman edenleri kurtarýrýz. Ýþte böyledir.
Üzerimize bir borç olarak, inananlarý kurtarýrýz.
[10.104] De ki: "Ey insanlar, benim dinimden kuþkuda iseniz, ben sizin, Allah'ýn
berisinden kulluk ettiklerinize kulluk etmeyeceðim. Tam aksine, ben, sizin canýnýzý
alacak olan Allah'a kulluk edeceðim. Bana, müminlerden olmam emredildi."
[10.105] Þu da emredildi: "Yüzünü, bir hanif olarak dine çevir! Sakýn müþriklerden
olma!"
[10.106] "Allah'ýn berisinden, sana yarar saðlamayacak ve zarar veremeyecek þeylere
yakarma! Eðer bunu yaparsan mutlaka zalimlerden olursun."
[10.107] Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kaldýracak olan baþkasý deðil, yine
O'dur. O sana bir hayýr dilerse, O'nun lütfunu reddedecek yoktur. Kullarýndan
dilediðini lütfuyla nasiplendirir. Gafur'dur O, Rahim'dir.
[10.108] De ki: "Ey insanlar! Þu bir gerçek ki hak size Rabbiniziden gelmiþtir.
Artýk doðruya yönelen kendi benliði için yönelir; sapan da kendi benliði aleyhine
sapar. Ben sizin üzerinize vekil deðilim."
[10.109] Sana vahyedilene uy ve Allah hüküm verinceye kadar sabret. O, hakimlerin en
hayýrlýsýdýr.
@Hûd Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[11.1] Elif, Lam, Ra. Bir kitaptýr ki bu, ayetleri önce muhkem kýlýnmýþ, sonra da
ayrýntýlý hale getirilmiþtir. Hakim ve Habir kudrettendir o.
[11.2] Baþkasýna deðil, yalnýz Allah'a kulluk edin. Kuþkusuz, ben size O'ndan gelen
bir uyarýcý ve müjdeciyim.
[11.3] Af dileyin Rabbinizden; sonra da tövbe ile O'na yönelin ki, belirlenmiþ bir
süreye kadar sizi güzel bir nimetle nimetlendirsin ve her farklý derece sahibine hak
ettiði ödülü versin. Eðer yüz çevirirseniz, o takdirde sizi büyük bir günün azabýyla
korkuturum.
[11.4] Yalnýz Allah'adýr dönüþünüz. Ve O, herþeye Kadir'dir.
[11.5] Dikkatle bakýn! Onlar O'ndan gizlenmek için göðüslerini bükerler. Dikkat
edin! Onlar örtülerine büründükleri zaman da O, onlarýn neyi gizlemekte olduklarýný
ve neyi açýða vurduklarýný bilmektedir. Çünkü O, göðüslerin içini çok iyi bilir.
[11.6] Yerde hiçbir debelenen yoktur ki, rýzký Allah'ýn üzerinde olmasýn. O, onun
karar kýldýðý noktayý da bilir, emanet edildiði yeri de. Herþey, apaçýk bir
Kitap'tadýr.
[11.7] O, odur ki, gökleri ve yeri altý günde yaratmýþtýr. O'nun arþý da su üzerinde
idi. Böyle yapmasý, iþ ve davranýþ yönünden hanginizin daha güzel olduðunu
belirlemek için sizi denemeye yöneliktir. Sen, "kuþkusuz, sizler ölümden sonra
diriltileceksiniz" dediðinde, küfre batanlar hemen kesinlikle þöyle derler: "Bu
apaçýk bir büyüden baþka þey deðildir."
[11.8] Eðer onlardan azabý, belirlenmiþ bir süreye kadar ertelesek, mutlaka þöyle
diyeceklerdir: "Onu erteleyen de ne?" Gözünüzü açýn, azap onlara geldiði gün,
kendilerinden geri çevrilecek deðildir. Ve alay edip durduklarý þey, kendilerini
sarmýþ olacaktýr.
[11.9] Ýnsana bizden bir rahmet tattýrýp sonra onu ondan çekip alsak, insan elbette
çok ümitsiz, çok nankör hale düþer.
[11.10] Ve eðer ona, kendisine gelip çatan bir zorluk ve kederden sonra bolluk ve
nimet tattýrsak, hiç kuþkusuz þöyle diyecektir: "Tüm sýkýntý ve kötülükler benden
uzaklaþmýþtýr." Bu durumda o, bir sevinç þýmarýðý, bir kendini beðenmiþ olur.
[11.11] Sabredip hayra ve barýþa yönelik ameller sergileyenler böyle yapmazlar.
Bunlar kendileri için bir yargýlama ve büyük bir ödül öngörülen kiþilerdir.
[11.12] Belki de sen, "ona bir hazine indirilseydi, yahut beraberinde bir melek
gelseydi ya" diyorlar diye göðsün sýkýþýp daralarak, sana vahyedilmekte olanýn bir
kýsmýný terk etmeye kalkarsýn. Gerçek olan þu ki, sen sadece bir uyarýcýsýn. Allah
ise herþey üzerinde bir Vekil'dir.
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[11.13] Yoksa, "onu uydurdu" mu diyorlar! De ki: "Öyleyse hadi, onun benzeri,
uydurma on sure de siz getirin; eðer doðru sözlüler iseniz, Allah'tan baþka
çaðýrabildiklerinizi de çaðýrýn."
[11.14] Eðer size cevap veremedilerse artýk bilin ki o, ancak Allah'ýn ilmiyle
indirilmiþtir. Ve O'ndan baþka da ilah yoktur. Artýk müslüman oluyor musunuz?
[11.15] Her kim iðreti hayatý ve onun süsünü isterse böylelerinin yapýp ettiklerinin
karþýlýðýný kendilerine bu hayatta tam olarak veririz. Onlar dünyada hiçbir
eksiltmeye uðratýlmazlar.
[11.16] Öyleleridir ki bunlar, ahirette kendileri için ateþten baþkasý yoktur.
Sanayi olarak ürettikleri, orada iþe yaramaz olmuþtur. Yapýp ettikleri de batýl hale
gelmiþtir.
[11.17] Böyleleri þu kimse gibi olur mu: Rabbinden bir beyyine üzerinedir, O'ndan
bir tanýk da kendisini izler. Tanýktan önce de bir kýlavuz ve rahmet olarak Musa'nýn
kitabý var. Onlar ona inanýrlar. Hiziplerden onu inkar edenin varýþ yeri ateþtir.
Ondan asla kuþkuya düþme; o Rabbinden bir haktýr ama insanlarýn çoklarý
inanmýyorlar.
[11.18] Yalan düzerek Allah'a iftira eden daha zalim kim var? Onlar Rablerine arz
edilecekler. Tanýklar diyecekler ki: "Ýþte bunlardýr Rableri hakkýnda yalan
uyduranlar." Herkes duysun ki, Allah'ýn rahmeti zalimler üstünedir.
[11.19] O zalimler ki, Allah'ýn yolundan alýkoyar, o yolu yamultmak isterler. Onlar,
ahireti de inkar ederler.
[11.20] Bunlar yeryüzünde kimseyi aciz býrakmazlar, Allah'tan baþka hiçbir dostlarý
da yoktur. Onlara azap kat kat verilecektir. Hem iþitmeye güçleri yetmiyordu hem de
göremiyorlardý.
[11.21] Ýþte bunlar öz benliklerini hüsrana uðratanlar. Ýftira için kullandýklarý
þeyler de kendilerini býrakýp kaybolmuþtur.
[11.22] Hiç kuþku yok ki bunlar, ahirette de hüsranýn en beterine uðrayanlar
olacaklardýr.
[11.23] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlar Rablerine içten bir
baðlýlýkla boyun eðenlere gelince, onlar cennet halkýdýrlar. Sürekli kalacaklardýr
orada.
[11.24] Bu iki topluluðun durumu körle saðýr, görenle iþiten farkýna benzer. Örnek
olarak bu ikisi bir olur mu? Hala düþünüp taþýnmýyor musunuz?
[11.25] Andolsun biz, Nuh'u da toplumuna resul olarak göndermiþtik. "Ben sizin için
açýk bir uyarýcýyým."
[11.26] "Allah'tan baþkasýna kulluk etmeyin. Korkunç bir günün azabýna uðramanýzdan
korkuyorum." demiþti de,
[11.27] Toplumunun küfre sapanlarýndan bir grup kodaman þöyle konuþmuþtu: "Bize göre
sen, bizim gibi bir insandan baþkasý deðilsin. Bakýyoruz sana, ayak takýmýmýzýn
basit görüþlü insanlarýndan baþkasý ardýna düþmüyor. Sizin bize hiçbir
üstünlüðünüzün olduðuna da inanmýyoruz. Aksine, sizi yalancýlar sayýyoruz."
[11.28] Nuh dedi ki: "Ey toplumum! Bir düþünün! Ya ben Rabbimden gelen bir beyyine
üzerindeysem; katýndan bana bir rahmet vermiþ de o rahmet sizin gözlerinizden
saklanmýþsa! Siz ona tiksintiyle bakarken, biz sizi ona zorla mý ulaþtýracaðýz?"
[11.29] "Hem ben sizden buna karþý bir mal da istemiyorum. Benim ücretim
Allah'tandýr. Ama ben iman edenleri paylayýp kovamam. Çünkü onlar Rablerine
varacaklar. Ama sizin cehalete batmýþ bir toplum olduðunuzu görüyorum."
[11.30] "Ey toplumum! Eðer ben onlarý paylayýp kovarsam, Allah'a karþý bana kim
yardým edebilir? Hala düþünmüyor musunuz?"
[11.31] "Ben size demiyorum ki, Allah'ýn hazineleri benim yanýmdadýr. Ben gaybý
bilmem. Ben bir meleðim de demiyorum. Ama gözlerinizin horlayarak baktýðý kiþiler
için, 'Allah bunlara hiçbir hayýr vermeyecek' diyemem. Onlarýn benliklerinde neyin
saklý olduðunu Allah daha iyi bilir. Baþka türlü davranýrsam kesinlikle zalimlerden
olurum."
[11.32] Dediler ki: "Ey Nuh! Sen bizimle uðraþtýn, bizimle mücadelede çok da ileri
gittin. Eðer doðru sözlülerden isen bizi tehdit ettiðin þeyi ortaya getir."
[11.33] Nuh dedi: "Onu size, dilediði takdirde ancak Allah getirir, siz de hiçbir
engel çýkaramazsýnýz."
[11.34] "Eðer Allah sizi azdýrmak istiyorsa, ben size öðüt vermeyi gaye edinsem de
öðüdüm size hiçbir yarar saðlamaz. O'dur sizin Rabbiniz ve O'na döndürüleceksiniz."
[11.35] Yoksa, "onu kendisi uydurdu" mu diyorlar. De ki: "Eðer onu uydurmuþsam
iþlediðim suç benim aleyhimedir. Ama ben, sizin iþlemekte olduðunuz suçlardan
sorumlu deðilim."
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[11.36] Nuh'a þöyle vahyolundu: "Toplumundan, daha önce inanmýþ olanlar dýþýnda hiç
kimse iman etmeyecektir. Artýk onlarýn yaptýklarý yüzünden tasalanýp durma."
[11.37] Vahyimize baðlý olarak gözlerimizin önünde gemiyi yap. Ve zulmedenler
hakkýnda benimle karþýlýklý laf edip durma. Onlar, mutlaka boðulacaklardýr.
[11.38] Gemiyi yapýyordu. Toplumundan her hangi bir grup yanýndan geçtikçe onunla
alay ediyorlardý. Dedi ki Nuh: "Bizimle alay ediyorsanýz, biz de sizinle alay
edeceðiz. Týpký sizin eðlendiðiniz gibi."
[11.39] Rezil eden azabýn kime geleceði, sürekli azabýn kimin baþýna ineceðini
yakýnda bileceksiniz!
[11.40] Nihayet emrimiz gelip de tandýr kaynayýnca þöyle seslendik: "Yükle içine her
birinden ikiþer çift ve aleyhinde hüküm verilen hariç olmak üzere aileni, bir de
iman etmiþ olanlarý." Ama Nuh'la birlikte çok az bir kýsmý iman etmiþti.
[11.41] Nuh dedi: "Binin içine! Onun akýp gitmesi de demir atmasý da Allah'ýn
adýyladýr. Benim Rabbim elbette ki Gafur'dur, Rahim'dir.
[11.42] Gemi onlarý, daðlar gibi dalgalar üstünden yürütüp götürüyordu. Nuh onlardan
ayrý bir yerde duran oðluna seslendi: "Oðulcuðum, bizimle beraber bin, kafirlerle
beraber olma."
[11.43] Oðlu cevap verdi: "Bir daða sýðýnacaðým, beni sudan korur." Nuh dedi:
"Allah'ýn merhamet ettiði dýþýnda hiç kimse için Allah'ýn kararýndan kurtaracak
yoktur." Ve ikisi arasýna dalga girdi de o, boðulanlar arasýna katýldý.
[11.44] Ve denildi: "Ey yer! Suyunu yut ve ey gök, sen de tut."Ve su çekildi. Ýþ
bitirilmiþti. Gemi, Cudi üzerine oturdu ve haykýrýldý: "O zalimler topluluðu geri
gelmez olsun!"
[11.45] Bu arada Nuh, Rabbine yakardý da dedi ki: "Rabbim, oðlum benim ailemdendi!
Senin vaadin elbette haktýr. Sen, hakimlerin, hükmü en güzel verenisin."
[11.46] Allah buyurdu: "Ey Nuh! O, senin ailenden deðildi. Yaptýðý, iyi olmayan bir
iþti. Hakkýnda bilgin olmayan þeyi benden isteme. Cahillerden olmaman hususunda seni
uyarýrým."
[11.47] Nuh dedi: "Rabbim! Hakkýnda bilgim olmayan þeyi senden istemekten sana
sýðýnýrým. Eðer beni affetmez, bana acýmazsan hüsrana uðrayanlardan olurum."
[11.48] Þöyle denildi: "Ey Nuh! Sana ve seninle beraber olanlardan diðer gruplara
bizden bereketler ve bir selamla aþaðýya in. Bazý ümmetler de var, kendilerini önce
nimetlendireceðiz sonra bizden acýklý bir azap hepsini kucaklayacak."
[11.49] Ýþte bunlar, sana vahyetmekte olduðumuz gayb haberlerindendir. Bundan önce
onlarý sen de bilmiyordun, toplumun da... Artýk sabýrlý ol! Sonuç, takvaya
sarýlanlarýndýr.
[11.50] Ad'a da kardeþleri Hud'u gönderdik. Dedi ki: "Ey toplumum! Allah'a kulluk
edin. Sizin O'ndan baþka ilahýnýz yok. Siz sadece uydurmalara bel baðlamýþsýnýz."
[11.51] "Ey toplumum! Bu tebliðime karþýlýk sizden bir ücret istemiyorum. Benim
ücretim, beni yaratandan baþkasýna düþmez. Hala aklýnýzý çalýþtýrmayacak mýsýnýz?"
[11.52] "Ey toplumum! Rabbinizden af dileyin, sonra O'na yönelin ki üzerinize göðü
bol bol göndersin, kuvvetinize kuvvet katsýn. Günahkarlar olup da Allah'tan yüz
çevirmeyin."
[11.53] Dediler ki: "Ey Hud! Bize hiçbir kanýt getirmedin. Senin sözünle
ilahlarýmýzý terk edecek deðiliz. Zaten biz sana inanmýyoruz."
[11.54] "Sadece þunu söylüyoruz: "Ýlahlarýmýzdan biri seni kötü çarpmýþ." Hud dedi:
"Ben Allah'ý tanýk tutuyorum, siz de tanýk olun ki, ben sizin Allah'a ortak
yaptýklarýnýzdan uzaðým."
[11.55] "Allah dýþýndaki tanrýlarýnýzdan uzaðým. Hadi, hep birlikte bana tuzak
kurun, bana hiç göz açtýrmayýn."
[11.56] "Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanýp güvendim.
Hiçbir canlý yoktur ki O, onu perçeminden yakalamýþ olmasýn. Hiç kuþkusuz benim
Rabbim dosdoðru bir yol üzerindedir."
[11.57] "Eðer yüz çevirirseniz ben, bana gönderilen þeyi size teblið etmiþ
bulunuyorum. Rabbim, yerinize baþka bir topluluk getirir ve siz O'na hiçbir þekilde
zarar veremezsiniz. Kuþkusuz benim Rabbim herþey üzerinde bir Hafiz'dir, kollar,
gözetir."
[11.58] Emriniz gelince, Hud'u ve onunla birlkte iman etmiþ olanlarý bizden bir
rahmetle kurtardýk. Biz onlarý çok aðýr bir azaptan kurtardýk.
[11.59] Ýþte buydu Ad. Rabilerinin ayetlerine kafa tuttular, O'nun resullerine isyan
ettiler. Ve her inatçý zorbanýn emrine uydular.
[11.60] Bu dünyada ve kýyamet gününde arkalarýna lanet takýldý. Dikkat edin; Ad,
Rablerine nankörlük etmiþti. Dikkat edin, Hud'un kavmi olan Ad geri gelmez oldu.
Page 73

tur2text
[11.61] Semud'a da kardeþleri Salih'i gönderdik. Dedi ki: "Ey toplumum! Allah'a
kulluk edin. Sizin O'ndan baþka ilahýnýz yok. Sizi topraktan oluþturan ve size orada
ömür geçirten O'dur. Artýk O'ndan af dileyin. O'na dönün. Rabbim Karib'dir, bize çok
yakýndýr; Mucib'dir, bize cevap verir."
[11.62] Dediler ki: "Ey Salih! Sen bundan önce, aramýzda aranan/ümit beslenen bir
kiþi idin. Þimdi kalkmýþ, atalarýmýzýn kulluk ettiklerine kulluk etmemizi mi
engelliyorsun? Gerçek þu ki biz, bizi çaðýrdýðýn þey hakkýnda kafalarý karýþtýran
bir kuþku içindeyiz."
[11.63] Dedi ki: Ey kavmim! Hiç düþündünüz mü? Ya ben Rabbimden bir beyyine
üzerindeysem, bana kendisinden bir rahmet sunmuþ sa! Bu durumda ben O'na isyan
edersem, bana Allah'a karþý kim yardým eder? Sizin bana, yýkým ve hüsraný artýrmak
dýþýnda bir katkýnýz olamaz."
[11.64] "Ey toplumum! Ýþte þu size, Allah'ýn bir mucize olan devesi. Rahat býrakýn
onu. Allah'ýn topraðýnda karnýný doyursun. Bir kötülük dokundurmayýn ona. Yoksa sizi
çok yakýn bir azap yakalayýverir."
[11.65] Ama deveyi yere yýkýp kestiler. Salih dedi ki: "Yurdunuzda üç gün daha
nimetlenin. Bu, yalanlanamayacak bir tehdittir."
[11.66] Emrimiz gelince Salih'i ve onunla birlikte iman edenleri bizden bir rahmetle
kurtardýk. O günün rezilliðinden kurtardýk. Senin Rabbin, evet O, Kavi'dir,
Aziz'dir.
[11.67] Zulme sapmýþ olanlarý o korkunç titreþimli ses yakaladý da öz yurtlarýnda
yere çökmüþ hale geldiler.
[11.68] Sanki hiç hayat sürmemiþlerdi orada. Dikkat edin! Semud kavmi, Rablerine
nankörlük etmiþti. Dikkat edin, Semud geri dönmez olmuþtur.
[11.69] Andolsun, resullerimiz Ýbrahim'e muþtu getirip "selam" demiþlerdi. O da
"selam" demiþ, fazla beklemeden kýzartýlmýþ bir buzaðý getirmiþti.
[11.70] Ellerinin ona ulaþmadýðýný görünce onlardan iþkillendi. Ve kendilerinden
ürpermeye baþladý. "Korkma, dediler, biz Lut kavmine gönderildik."
[11.71] Orada dikilmekte olan karýsý güldü. Bunun üzerine ona Ýshak'ý müjdeledik,
Ýshak'ýn arkasýndan da Yakub'u.
[11.72] "Vay baþýma, dedi. Doðuracak mýyým ben? Kendim bir kocakarý, kocam bir
ihtiyar. Gerçekten þaþýlacak þey bu."
[11.73] Dediler ki: "Allah'ýn emrine mi þaþýyorsun? Allah'ýn rahmeti ve bereketleri
üzerinizdedir ey ev halký! O Hamid'dir, Mecid'dir."
[11.74] Ýbrahim'den korku gidip yerine müjde gelince, Lut kavmi hakkýnda bizimle
tartýþýr oldu.
[11.75] Ýbrahim, gerçekten yufka yürekli bir insandý; herkes için ah eder, içini
çekerdi, yalvarýp yakarýrdý.
[11.76] "Ey Ýbrahim! Bu halinden vazgeç. Rabbinin emri gelmiþtir. Geri çevrilemez
bir azap onlarýn enselerine binecektir."
[11.77] Elçilerimiz Lut'a geldiðinde onlar için kaygýlanmýþ, göðsü daralmýþ da þöyle
demiþti: "Bu, zorlu bir gün!"
[11.78] Lut'un kavmi koþarak onun yanýna geldi. Bunlar daha önce de kötülükler
yapmýþlardý. Lut dedi ki: "Ey toplumum! Ýþte þunlar kýzlarým. Onlar sizin için daha
temiz. Allah'tan korkun da misafirlerim önünde beni rezil etmeyin. Ýçinizde olgun
bir adam yok mu?"
[11.79] Dediler ki: "Senin kýzlarýnda hakkýmýz olmadýðýný çok iyi biliyorsun. Ne
istediðimizi de çok iyi biliyorsun."
[11.80] Dedi: "Ah, size karþý koyacak bir gücüm olsaydý yahut saðlam bir kaleye
sýðýnabilseydim."
[11.81] Melekler dediler: "Biz senin Rabbinin elçileriyiz. Sana asla el süremezler.
Gecenin bir yerinde aileni götür. Ýçinizden hiç kimse geri kalmasýn; karýn müstesna.
O, ötekilere çatan belaya çarptýrýlacaktýr. Onlarýn azap vakti, sabah vaktidir.
Sabah da ne kadar yakýn, deðil mi?"
[11.82] Nihayet emrimiz gelince, oranýn üstünü altýna getirdik. Ve üzerlerine,
piþirilmiþ çamurdan yapýlýp istif edilmiþ taþ yaðdýrdýk.
[11.83] Rabbin katýnda damgalanmýþ taþlar. Zalimlerden çok uzak deðildir bu.
[11.84] Medyen'e, kardeþleri Þuayb'ý göndermiþtik. Dedi ki: "Ey toplumum! Allah'a
kulluk edin. O'ndan baþka tanrýnýz yok sizin. Eksik ölçüp yanlýþ tartmayýn. Sizi
nimet-bereket içinde görüyorum, ama sizin için sarýp kuþatan bir günün azabýndan da
korkuyorum."
[11.85] "Ey toplumum! Ölçüyü ve tartýyý tam bir dürüstlükle yapýn. Ýnsanlarýn
eþyalarýný týrtýklamayýn. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak dolaþmayýn."
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[11.86] "Eðer inananlar iseniz, Allah'ýn býraktýðý kar sizin için daha hayýrlýdýr.
Ben sizin üzerinizde bir bekçi deðilim."
[11.87] Dediler ki: "Ey Þuayb! Namazýn mý emrediyor sana, atalarýmýzýn tapar
olduðunu terk etmemizi yahut mallarýmýzda dilediðimiz gibi davranmaktan
vazgeçmemizi? Esasýnda sen; gerçekten yumuþak huylu, olgun bir insansýn."
[11.88] Dedi: "Ey toplumum! Ya ben Rabbimden bir beyyine üzerindeysem, bana
lütfundan güzel bir rýzýk vermiþse!... Size yasakladýðým þeylerde, size söylediðimin
aksine davranmak istemiyorum. Gücüm ölçüsünde barýþ ve iyilikten baþka birþey de
istemiyorum. Baþarým ancak Allah'ýn desteðiyledir. Yalnýz O'na güvendim ben, yalnýz
O'na yöneliyorum."
[11.89] "Ey toplumum! Bana kafa tutmanýz, sakýn sizi Nuh kavminin yahut Hud kavminin
yahut Salih kavminin baþlarýna gelen musibetle yüzyüze getirmesin. Lut kavmi de
sizden pek uzak deðil."
[11.90] "Rabbinizden af dileyip O'na yönelin. Rabbim Rahim'dir, rahmeti sýnýrsýzdýr;
Vedud'dur, çok sevgilidir."
[11.91] Dediler ki: "Ey Þuayb! Söylediklerinin birçoðunu anlamýyoruz. Ve biz seni
aramýzda zayýf bir adam olarak görüyoruz. Hani kabilen olmasa, kafaný taþla
ezivereceðiz. Senin bize karþý hiçbir üstünlüðün yok."
[11.92] Dedi: "Ey toplumum! Sizce kabilem Allah'tan daha mý güçlü ve onurlu? Allah'ý
arkanýza atýp dýþlanmýþ hale getirdiniz. Rabbim, yapýp ettiklerinizi çepeçevre
kuþatmýþtýr."
[11.93] "Ey toplumum! Elinizden geleni yapýn, ben görevimi yapýyorum. Yakýnda
bileceksiniz rezil edici bir azabýn kime geleceðini, yalancýnýn kim olduðunu!
Gözetleyin, ben de sizinle beraber gözetliyorum."
[11.94] Emrimiz gelince Þuayb'ý ve onunla birlikte iman edenleri bizden bir rahmetle
kurtardýk. Zulmedenleri o yüksek titreþimli sayha yakaladý da öz yurtlarýnda yere
çömelmiþ hale geldiler.
[11.95] Sanki hiç yurt tutmamýþlardý orada. Bakýp görün ki, Medyen de týpký Semud
gibi, dönüþü olmayan bir gidiþle gitti.
[11.96] Andolsun, Musa'yý da ayetlerimizle ve açýk bir kanýtla gönderdik;
[11.97] Firavun'a ve kodamanlarýna. Ama onlar Firavun'un emrine uydular. Oysaki,
Firavun'un emri doðruya ve güzele ulaþtýrmýyordu.
[11.98] Kýyamet günü kavmine önderlik eder. Ýþte onlarý suya götürür gibi ateþe
götürdü. Ne kötü varýþ yeridir o götürüldükleri yer!
[11.99] Peþlerine lanet takýlmýþtýr: Hem burada hem kýyamet gününde. Ne kötü
destektir o arkalarýna takýlmýþ olan!
[11.100] Ýþte bunlar o kentlerin/medeniyetlerin haberlerinden bir kýsmý, anlatýyoruz
sana. Kimi hala ayakta onlarýn, kimi kökünden biçilip gitmiþtir.
[11.101] Onlara biz zulmetmedik. Ama onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri
geldiðinde, Allah'ý býrakýp da yakardýklarý ilahlarý kendilerine hiçbir yarar
saðlamadý. Ýlahlarý onlarýn sadece hasar ve hüsranlarýný artýrdý.
[11.102] Rabbin zulme sapan kentleri/medeniyetleri çarptýðý zaman, iþte böyle
çarpar. O'nun çarpmasý gerçekten korkunçtur, þiddetlidir.
[11.103] Ahiret azabýndan korkan için bunda elbette ki bir ibret vardýr. O,
insanlarý biraraya getiren bir gündür. Görülesi bir gündür o!
[11.104] Biz onu, sadece belirli bir süre için erteliyoruz.
[11.105] O geldiði gün hiçbir benlik, O'nun izni olmadan söz söylemez. Onlarýn bir
kýsmý bahtsýz, bir kýsmý mutludur.
[11.106] Bahsýzlýða düþenler ateþ içindedir. Çok ýzdýraplý bir soluyuþ ve
hýçkýrýþlarý vardýr orada.
[11.107] Rabbinin dilemesi hariç, gökler ve yer durdukça onlar orada hep
kalacaklardýr.Rabbin, dilediðini öyle bir yerine getirir ki!...
[11.108] Mutluluða erdirilenlere gelince, onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi
hariç, gökler ve yer durdukça onlar, hep orada kalacaklardýr. Kesintisiz bir lütuf
olarak...
[11.109] Þunlarýn kulluk etmekte olduklarý þeyler yüzünden bir kuþku içine girme.
Daha önce atalarýnýn kulluk ettikleri gibi kulluk ediyorlar, hepsi bu. Biz onlarýn
da nasiplerini hiç eksilmeden elbette vereceðiz.
[11.110] Andolsun, Musa'ya Kitap'ý verdik de onda da ihtilafa düþüldü. Rabbinden bir
kelime, önceden gelmiþ olmasaydý, aralarýnda iþ mutlaka bitirilirdi. Onlar bunun
hakkýnda, kafalarý karýþtýran bir kuþku içindedirler.
[11.111] Hiç kuþkusuz, Rabbin hepsinin amellerinin karþýlýðýný tam tamýna
kendilerine verecektir. O, onlarýn yapmakta olduklarýndan haberdadýr.
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[11.112] O halde sen, emrolunduðu gibi dosdoðru yürü. Seninle birlikte tövbe edenler
de... Sakýn aþýrýlýk edip azmayýn. O, yapmakta olduklarýnýzý göruyor.
[11.113] Zulmedenlere eðilim göstremeyin. Yoksa ateþ sizi sarmalar. Allah'tan baþka
dostlarýnýz kalmaz, size yardým da edilmez.
[11.114] Gündüzün iki tarafýnmda ve geceye yakýn saatlerde namaz kýl. Güzellikler
kötülükleri silip süpürür. Ýþte bu, Allah'ý ananlara bir öðüttür.
[11.115] Sabret! Allah, güzel düþünüp güzel davrananlarýn ödülünü yitirmez.
[11.116] Sizden önceki kuþaklarýn söz ve eser sahibi olanlarý, yeryüzünde
bozgunculuktan alý koymalý deðiller miydi? Ama içlerinden kurtarmýþ olduklarýmýzýn
az bir kýsmý dýþýnda hiçbiri bunu yapmadý. Zulme sapanlar ise içine gömüldükleri
servet þýmarýklýðýnýn ardýna düþüp suçlular haline geldiler.
[11.117] Halký iyilik ve barýþ sevenler olsaydý, Rabbin o kentleri/medeniyetleri
zulümle helak edecek deðildi ya!
[11.118] Eðer Rabbin dileseydi insanlarý bir tek ümmet yapardý. Ama birbiriyle
tartýþmaya devam edeceklerdir.
[11.119] Rabbinin rahmet ettikleri müstesna. O, onlarý iþte bunun için yaratmýþtýr.
Rabbinin, "andolsun ben cehennemi, tümden insanlar ve cinlerle dolduracaðým" sözü
tamamlanacaktýr.
[11.120] Resullerin haberlerinden, kendisiyle kalbini destekleyip
saðlamlaþtýracaðýmýz herþeyi sana anlatýyoruz. Bunun içinde sana hak gelmiþtir.
Bunda, inananlar için bir öðüt ve hatýrlatma da vardýr.
[11.121] Ýnanmayanlara de ki: "Yapabildiðinizi yapýn, biz de iþimizi yapýyoruz."
[11.122] "Bekleyin, biz de bekliyoruz."
[11.123] Göklerin ve yerin gizli bilgileri Allah'a aittir. Tüm iþ ve oluþ O'na
döndürülür. O halde O'na kulluk et, O'na dayanýp güven. Rabbin, yapmakta
olduklarýnýzdan habersiz deðildir.
@Yûsuf Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[12.1] Elif, Lam, Ra. O apaçýk, apaydýnlýk Kitap'ýn ayetleridir bunlar.
[12.2] Biz onu sana, aklýnýzý çalýþtýrasýnýz diye, Arapça bir Kur'an olarak
indirdik.
[12.3] Biz bu Kur'an'ý sana vahyederek, hikayelerin en güzelini anlatýyoruz. Oysaki
sen, bundan önce bunlardan tamamen habersiz olanlardandýn.
[12.4] Bir vakit Yusuf babasýna þöyle demiþti: "Babacýðým, ben rüyada onbir
yýldýzla, güneþi ve ayý gördüm; onlarý bana secde ediyorlar gördüm."
[12.5] "Yavrucuðum, dedi, rüyaný kardeþlerine anlatma; sonra sana bir oyun oynarlar.
Hiç kuþkusuz, þeytan, insan için açýk bir düþmandýr."
[12.6] Ýþte böyle! Rabbin seni seçip yüceltecek, olaylarýn ve sözlerin tevilinden,
sana birþeyler öðretecek, hem senin hem Yakub soyunun üzerinde nimetini
tamamlayacaktýr. Týpký bundan önce atalarýn Ýbrahim ve Ýshak üzerine o nimeti
tamamladýðý gibi. Þu kesin ki, senin Rabbin Alim'dir, Hakim'dir.
[12.7] Yemin olsun ki, Yusuf ve kardeþlerinde istek ve arayýþ içinde olanlar için
ibretler/iþaretler vardýr.
[12.8] O vakit onlar þöyle demiþlerdi: "Yusuf ve kardeþi, babamýza bizden daha
sevimli, bu bir gerçek. Ama biz de birbirini her hal ve þartta destekleyen bir
ekibiz. Þu da kuþkusuz ki, bizim babamýz inkar edilemez bir þaþkýnlýk içindedir."
[12.9] "Yusuf'u öldürün yahut bir yere götürüp atýn ki, babanýzýn ilgisi yalnýz size
yönelsin ve bunun ardýndan barýþçýl ve hayýrsever bir topluluk haline gelesiniz."
[12.10] Ýçlerinden söz alan biri þöyle konuþtu: "Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun
dibine býrakýn; gelip geçen kafilelerden biri onu bulup alýr. Yapacaksanýz böyle
yapýn."
[12.11] Dediler ki: "Ey babamýz, ne oluyor da Yusuf konusunda bize güvenmiyorsun.
Oysaki biz ona hep öðüt vermekteyiz."
[12.12] "Yarýn onu bizimle gönder, gezip oynasýn. Kuþkun olmasýn biz onu çok güzel
korur, gözetiriz."
[12.13] Dedi ki: "Onu götürmeniz beni çok çok üzer. Ve korkarým ki siz ondan
habersiz bir haldeyken onu kurt yer."
[12.14] Dediler ki: "Vallahi biz böylesine dayanýþma içinde bir ekipken onu kurt
yerse, o takdirde biz hüsrana uðrayan kiþiler oluruz."
[12.15] Onu götürüp kuyunun dibine koymaya karar verdiklerinde biz de ona þöyle
vahyettik: Andolsun ki sen onlara, þu yaptýklarýný hiç farkýnda olmayacaklarý bir
sýrada haber vereceksin.
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[12.16] Yatsý vakti babalarýna geldiler; aðlýyorlardý.
[12.17] "Ey babamýz, dediler, gittik, yarýþýyorduk; Yusuf'u eþyamýzýn yanýnda
býrakmýþtýk, kurt onu yemiþ. Þimdi biz doðru da söylesek sen bize inanmayacaksýn."
[12.18] Yusuf'un gömleði üstüne sahte bir kan çalmýþlardý, getirdiler. Babalarý dedi
ki: "Ýþ, söylediðiniz gibi deðil. Nefisleriniz sizi aldatýp bir iþe itmiþ. Artýk
bana düþen, güzelce sabretmek. Anlattýklarýnýza karþý yalnýz Müstean olan Allah'tan
yardým istenir."
[12.19] Bir yolcu kafilesi gelmiþti. Sucularýný gönderdiler. O da kovasýný sarkýttý.
"Müjde! Bu bir oðlan!" diye haykýrdý. Ticaret maksadýyla onu sakladýlar. Allah ne
yaptýklarýný çok iyi biliyordu.
[12.20] Onu basit bir karþýlýkla, birkaç paraya sattýlar. Ona fazla raðbet
gösterenler deðillerdi.
[12.21] Onu satýn alan Mýsýrlý, karýsýna þöyle dedi: "Ona iyi bak, kendisine güzel
bir yer hazýrla. Bize yararý dokunabilir. Belki de evlat ediniriz onu." Ýþte bu
þekilde biz Yusuf'a yeryüzünde imkan verip o topraða yerleþtirdik ki, ona
olaylarýn/haberlerin yorumunu öðretelim. Allah, kendi emrine Galib'dir/kendi emrine
hükmeder. Ama insanlarýn çoklarý bilmiyorlar.
[12.22] Yusuf gerekli olgunluða ulaþýnca ona hükmetme yeteneði ve ilim verdik. Güzel
düþünüp güzel davrananlarý biz iþte böyle ödüllendiririz.
[12.23] Yusuf'un, evinde kaldýðý kadýn, onun nefsinden gönlünü tatmin etmek istedi.
Kapýlarý kilitledi, "hadi gel" dedi. Yusuf: "Allah'a sýðýnýrým, Rabbim beni güzel
bir barýnaða kavuþturmuþtur. Zalimler iflah etmez." dedi.
[12.24] Andolsun, kadýn onu arzulamýþtý. Eðer Rabbinin gerçeðe dikkat çeken delilini
görmeseydi, o da onu arzulamýþtý. Biz böylece ondan, kötülüðü ve fuhþu uzak
tutuyorduk. Çünkü o, bizim samimi/seçkin kullarýmýzdandý.
[12.25] Ýkisi birden kapýya koþtular. Kadýn onun gömleðini arkadan yýrttý. Kapýnýn
yanýnda kadýnýn beyi ile yüzyüze geldiler. Kadýn seslendi: "Senin ailene kötülük
düþünenin cezasý nedir; hapsedilmek mi, acýklý bir iþkence mi?"
[12.26] Yusuf dedi ki: "O, gönlünü eðlendirmek için beni kullanmak istedi." Kadýnýn
ailesinden bir tanýk da þu yolda tanýklýk etti: "Eðer erkeðin gömleði önden
yýrtýlmýþsa kadýn doðru söylüyor, bu durumda erkek yalancýlardandýr.
[12.27] Eðer erkeðin gömleði arkadan yýrtýlmýþsa kadýn yalan söylemiþtir. Bu durumda
erkek, doðru sözlülerdendir."
[12.28] Gömleðin arkadan yýrtýlmýþ olduðunu görünce þöyle konuþtu: "Bu sizin
tuzaklarýnýzdandýr. Sizin tuzaklarýnýz gerçekten çok yamandýr."
[12.29] "Yusuf, sakýn bundan bahsetme. Kadýn, sen de günahýnýn affýný dile. Sen,
gerçekten günahkarlardan oldun."
[12.30] Þehirde bazý kadýnlar þöyle konuþtular: "Aziz'in karýsý genç uþaðýnýn
nefsinden gönlünü eðlendirmek istemiþ. Aþktan yüreðinin zarý delinmiþ. Öyle
anlýyoruz ki, kadýn tam bir çýlgýnlýða düþmüþ."
[12.31] Kadýn onlarýn oyunlarýný iþitince, onlara haber gönderdi. Kendilerine,
yaslanarak yiyebilecekleri bir sofra hazýrladý ve her birine bir býçak verdi.
Yusuf'a: "Karþýlarýna çýk." dedi. Nihayet Yusuf'u görünce onu öylesine yücelttiler
ki, kendilerinin ellerini kestiler. Þöyle dediler. "Aman Allah'ým! Bu bir insan
deðil; asil bir melek bu!"
[12.32] Kadýn dedi ki: "Ýþte budur o, hakkýnda beni kýnadýðýnýz. Vallahi, ben onunla
gönlümü eðlendirmek istedim de o masum bir tavýrla bundan çekindi. Ama, eðer
kendisine emrettiðimi yapmazsa yemin ediyorum hapse týkýlacak ve horlananlardan
olacaktýr."
[12.33] Yusuf dedi. "Rabbim! Zýndan benim için bunlarýn beni çaðýrdýðý þeyden daha
sevimlidir. Eðer onlarýn oyununu benden uzak tutmazsan onlara meyleder de
cahillerden olurum."
[12.34] Rabbi onun duasýný kabul etti de kadýnlarýn tuzaklarýný ondan uzaklaþtýrdý.
Herþeyi duyar O, herþeyi bilir.
[12.35] Bunca delili gördükten sonra bile Yusuf'u bir süreye kadar zýndana týkmalarý
kararý onlara egemen oldu.
[12.36] Onunla birlikte zýndana iki genç daha girmiþti. Bir tanesi dedi ki: "Rüyada
gördüm, þarap sýkýyordum." Öteki de þöyle dedi: "Ben de gördüm ki, baþýmýn üstünde
ekmek taþýyorum, kuþlar ondan yiyor. Bunun yorumunu bize bildir. Biz senin, güzel
düþünüp güzel davrananlardan olduðun kanýsýndayýz."
[12.37] Yusuf dedi ki: "Rýzýklanacaðýnýz herhangi bir yemek size gelmeden önce onun
yorumunu ikinize mutlaka bildiririm." Bu, Rabbimin bana öðrettiði þeylerdendir. Ben,
Allah'a inanmayan ve ahireti de tamamen inkar eden bir toplumun milletini terk
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ettim."
[12.38] "Ve atalarým Ýbrahim'in, Ýshak'ýn Yakub'un milletine uydum. Bizim herhangi
birþeyi Allah'a ortak tutmamýz söz konusu olamaz. Ýþte bu, Allah'ýn bize ve diðer
insanlara bir lütfudur. Ama insanlarýn çoklarý þükretmiyorlar."
[12.39] "Ey benim zýndan arkadaþlarým! Parçalara bölünüp fýrkalaþmýþ rabler mi daha
hayýrlýdýr, Vahid ve Kahhar olan Allah mý?"
[12.40] "O'nun yanýnda nelere kulluk ediyorsunuz? Sadece bir takým isimlere ki,
adlarýný siz ve atalarýnýz koymuþtur. Onlar hakkýnda Allah, hiçbir kanýt
indirmemiþtir. Hüküm yalnýz Allah'ýndýr. O, yalnýz ve yalnýz kendisine kulluk
etmenizi emretti. Eskimez ve pörsümez din iþte budur. Ama insanlarýn çoklarý
bilmiyorlar."
[12.41] "Ey benim zýndan arkadaþlarým! Rüyanýza gelince: Bir taneniz rab edindiðiniz
kiþiye þarap sunacak. Ötekiniz ise asýlacak da kuþlar baþýndan yiyecek. Hakkýnda
fetva sorduðunuz iþ, böyle hükme baðlanmýþtýr."
[12.42] Yusuf o iki kiþiden, kurtulacaðýný düþündüðüne þöyle dedi: "Rab edindiðin
kiþi yanýnda beni an." Ama þeytan o adama, rab edindiði kiþiye hatýrlatmayý
unutturdu. Böylece Yusuf yýllarca zýndanda kaldý.
[12.43] Kral dedi ki: "Düþümde yedi semiz inek görüyorum. Bunlarý yedi cýlýz inek
yiyor. Ayrýca yedi yeþil baþak, yedi de kuru baþak görüyorum. Ey bendelerim! Eðer
rüya tabir ediyorsanýz, bu rüyam hakkýnda bana bir fetva verin."
[12.44] Dediler ki: "Bunlar, demet demet hayallerden ibarettir. Biz, hayal ve
kuruntularýn yorumunu bilenler deðiliz."
[12.45] Zýndandaki iki adamdan kurtulaný, uzun bir zamandan sonra eskiyi hatýrladý
da þöyle dedi: "Onun yorumunu size ben haber veririm. Siz beni zýndana gönderin."
[12.46] suf, ey özü-sözü doðru insan! Þu rüyayý yorumla bize. Yedi semiz inek var,
yedi cýlýz inek bunlarý yiyor; yedi yeþil baþak, bir yedi tane de kuru baþak. Umarým
buradan insanlarýn yanýna giderim, onlar da öðrenirler."
[12.47] Yusuf dedi: "Alýþýlageldiði þekliyle yedi yýl ekin ekeceksiniz.
Biçtiklerinizden yiyecek kadar az bir miktar alýr, gerisini baþaðýnda býrakýrsýnýz."
[12.48] "Bunun ardýndan yedi kurak yýl gelecek. Bu yýllar, sakýyabileceðiniz bir
miktar ekin hariç, önceden biriktirdiklerinizi yiyip tüketecek."
[12.49] "Bunun arkasýndan bir yýl gelecek ki, halk onda bol yaðmura kavuþup rahat
edecek; meyve suyu sýkýp süt saðacaklar."
[12.50] Kral: "Bu yorumu yapaný bana getirin!" dedi. Elçi kendisine gelince, Yusuf
dedi ki: "Kralýna dön de sor bakalým, o ellerini kesen kadýnlarýn derdi neydi?
Rabbim, o kadýnlarýn hilelerini çok iyi bilmektedir."
[12.51] Kral dedi: "Yusuf'un nefsinden murat almak istediðinizde, derdiniz neydi?"
Dediler ki: "Allah þahit, biz onun hiçbir kötülüðünü bilmiyoruz." Aziz'in karýsý
dedi ki: "Ýþte þimdi gerçek ortaya çýktý. Ben onunla gönül eðlendirmek istemiþtim.
O, özü-sözü doðru insanlardandýr."
[12.52] "Gerçeði söylüyorum ki, Yusuf, gýyabýnda ona hainlik etmediðimi, Allah'ýn,
hainlerin tuzaðýný baþarýya ulaþtýrmayacaðýný bilsin."
[12.53] "Nefsimi ak-pak gösteremem. Çünkü nefs, Rabbimin merhamet ettiði durumlar
hariç, olanca gücüyle kötülüðü emreder. Ama Rabbim çok affedici, çok esirgeyicidir."
[12.54] Kral dedi ki: "Onu bana getirin, kendime özel dost edineyim." Yusuf'la
konuþunca da þöyle dedi: "Artýk bugün yanýmýzda mevkii olan, güvenilir bir dostsun."
[12.55] Yusuf dedi ki: "Beni ülke hazinelerine bakan yap. Ben iyi bir koruyucuyum;
bilgiliyim."
[12.56] Ýþte böylece biz Yusuf'a yeryüzünde imkan ve mevki verdik. Ülkede, istediði
yerde konaklayabiliyordu. Biz dilediðimiz kimseye rahmetimizi ulaþtýrýrýz; güzel
düþünüp güzel davrananlarýn ödülünü yitirmeyiz.
[12.57] Ýman edip takvaya sarýlanlar için ahiretteki ödül elbette daha deðerlidir.
[12.58] Nihayet Yusuf'un kardeþleri çýkageldiler; Yusuf'un yanýna girdiler, o onlarý
tanýdý. Ama onlar onu tanýyamýyorlardý.
[12.59] Onlarýn yüklerini hazýrlatýp baðlatýnca þöyle konuþtu: "Sizin, ayný babadan
bir kardeþiniz var, onu bana getirin. Görüyorsunuz, ben ölçüyü titizlikle yerine
getiriyorum. Ben, konukseverlerin de en hayýrlýsýyým."
[12.60] "Eðer onu bana getiremezseniz, artýk yanýmda sizin için ölçülecek birþey
yok, bir daha bana yaklaþmayýn."
[12.61] Dediler: "Onu babasýndan isteyip getirmeye çalýþacaðýz, herhalde bunu
yapacaðýz da."
[12.62] Yusuf muhafýzlarýna dedi ki: "Onlarýn sermayelerini yüklerinin içine koyun.
Bakarsýn ailelerini döndüklerinde onu fark eder de tekrar gelirler."
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[12.63] Babalarýna döndüklerinde dediler ki: "Ey babamýz! Ölçü bizden
yasaklandý.Þimdi kardeþimizi bizimle gönder ki, ölçüp alabilelim.Biz onu gerçekten
iyi koruyacaðýz."
[12.64] Dedi: "Daha önce kardeþi için güvendiðim gibi yine güveneyim size, deðil mi?
Her neyse, koruyucu olarak Allah'týr en hayýrlý olan. Merhamet edenlerin en
merhametlisi de O'dur."
[12.65] Yüklerini açtýklarýnda sermayelerini buldular; onlara geri verilmiþti. "Ey
babamýz, dediler, daha ne istiyoruz! Ýþte sermayemiz, bize geri verilmiþ. Ailemize
yeniden yiyecek alýrýz. Kardeþimizi koruruz. Bir deve yükü zahire de ilave ederiz.
Zaten þu aldýðýmýz az bir miktardýr."
[12.66] Yakub dedi: "Hepinizin çepeçevre kuþatýlmasý müstesna, onu bana mutlaka
getireceðinize dair Allah'tan bir garanti vermedikçe, onu sizinle asla göndermem."
Kardeþler ona garanti verince þöyle dedi: "Þu söylediðinize Allah Vekil'dir."
[12.67] Yakub þunu da söyledi: "Oðullarým, bir tek kapýdan girmeyin, ayrý ayrý
kapýlardan girin. Gerçi ben, Allah'ýn takdir ettiði bir þeyi sizden savamam, hüküm
yalnýz Allah'ýndýr. Yalnýz O'na dayandým ben, yalnýz O'na güvenip dayansýn tevekkül
sahipleri."
[12.68] Babalarýnýn emrettiði yerlerden kente girdiklerinde, bu onlardan Allah'ýn
herhangi bir takdirini uzak tutmamýþtý; sadece Yakub'un içindeki bir isteði
gerçekleþtirmiþti. Yakub, bizim ona öðretmemizden dolayý bilgi sahibi idi. Ama
halkýn çoðu bunu bilmezdi.
[12.69] Kardeþler Yusuf'un yanýna girdiklerinde, Yusuf öz kardeþini yanýna çekip
dedi: "Þu bir gerçek ki, ben senin kardeþinim. Onlarýn yapýp ettiklerine üzülme."
[12.70] Yusuf, kardeþlerinin yüklerini hazýrlatýrken su kabýný öz kardeþinin yükü
içine koydu. Sonra bir ünleyici þöyle haykýrdý: "Ey kafile, siz herhalde hýrsýzlýk
ettiniz!"
[12.71] Onlara dönüp þöyle dediler: "Ne kaybettiniz?"
[12.72] Dediler: "Kralýn su tasýný kaybettik. Onu getirene bir deve yükü ödül var.
Kefili benim."
[12.73] Kardeþler dediler: "Vallahi, siz de iyi biliyorsunuz ki, biz bu topraða
bozgunculuk yapmak için gelmedik, hýrsýz da deðiliz biz."
[12.74] Sordular: "Eger yalan söylüyorsanýz, hýrsýzlýðý yapanýn cezasý nedir?"
[12.75] Kardeþler dedi: "Cezasý þu: Çalýnan mal kimin yükünde çýkarsa sahibi çalýnan
mala karþýlýk olacaktýr. Biz zalimleri böyle cezalandýrýyoruz."
[12.76] Bunun üzerine Yusuf öz kardeþinin heybesinden önce, öteki kardeþlerin
heybelerini aramaya baþladý. Nihayet su kabýný, öz kardeþinin heybesinden çýkardý.
Yusuf'a böyle bir tuzak öðretmiþtik. Yoksa Yusuf, Allah'ýn dilemesi dýþýnda, kralýn
dinine göre öz kardeþini alamazdý. Dilediklerimizi derece derece yükseltiriz biz.
Her bilgi sahibinin üstünde bir baþka bilen vardýr.
[12.77] Kardeþler dediler ki: "Bu çaldý ya, bundan önce de onun kardeþi çalmýþtý."
Yusuf bunu içinde sakladý, onlara açýklamadý. Þöyle diyordu: "Kötü bir konumdasýnýz.
O sizin dilinize doladýðýnýz þeyi Allah daha iyi biliyor."
[12.78] Kardeþler dediler ki: "Ey vezir! Bunun ihtiyar bir babasý var. Onun yerine
bizden birini alýkoy. Senin iyilikseverlerden olduðuna inanýyoruz."
[12.79] "Ne, dedi Yusuf, Allah korusun. Eþyamýzý yükünde bulduðumuz adamdan
baþkasýný tutamayýz. Öyle birþey yaparsak zalimlerden oluruz."
[12.80] Yusuf'tan ümidi kesince bir kenara çekilip tartýþmaya baþladýlar. Büyükleri
dedi ki: "Babanýzýn sizden Allah adýna garanti aldýðýný, daha önce Yusuf'a
yaptýðýnýz haksýzlýðý bilmez misiniz? Babam bana izin verinceye, yahut da Allah
hakkýmda hükmedinceye kadar bu ülkeden ayrýlmayacaðým. Yargýçlarýn en hayýrlýsýdýr
O."
[12.81] Babanýza dönüp þöyle deyin: "Ey babamýz, oðlun hýrsýzlýk etti. Biz sadece
bildiðimize tanýklýk ettik. Biz gaybý bilenler deðiliz."
[12.82] "Ýçinde bulunduðumuz kente, beraberinde döndüðümüz kervana sor. Biz gerçeðin
ta kendisini söylüyoruz."
[12.83] Yakub dedi ki: "Hayýr, öyle deðil, nefisleriniz sizi yine bir iþe itmiþ.
Bana düþen yine güzel bir sabra sarýlmak. Bakarsýn Allah onlarýn hepsini bana
getirir. Çünkü Alim olan O, Hakim olan O'dur."
[12.84] Ve yüzünü onlardan öteye döndürdü de þöyle inledi: "Ey Yusuf'a duyduðum gam,
neredesin!" Ve kederden gözlerine ak düþtü. Durmadan yutkunuyordu.
[12.85] Dediler ki: "Hala Yusuf'u anýp duruyorsun. Sonunda ya kederinden eriyeceksin
yahut da helak olup gideceksin."
[12.86] Dedi ki: "Ben, içimi doldurup taþan özlemimi, kederimi Allah'a arz ederim.
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Ve Allah'ýn yardýmýyla sizin bilmediðiniz þeyleri bilirim."
[12.87] "Ey oðullarým! Gidin, artýk Yusuf'u ve kardeþini bulmak için dikkat kesilin.
Allah'ýn rahmetinden de ümit kesmeyin, çünkü, Allah'ýn rahmetinden, küfre sapanlar
topluluðundan baþkasý ümit kesmez."
[12.88] Tekrar Yusuf'un yanýna girdiklerinde þöyle dediler: "Ey Vezir! Bize de
ailemize de zorluk dokundu. Önemsiz bir sermaye ile geldik. Sen bize tam ölçü zahire
ver, bize sadaka vermiþ ol. Allah, karþýlýksýz verenleri ödüllendirir."
[12.89] Dedi: "O cahil zamanýnýzda Yusuf'a ve kardeþinize ne yaptýðýnýzý
biliyorsunuz, deðil mi?"
[12.90] Dediler ki: "Sen, yoksa sen Yusuf musun?" "Evet, dedi, ben Yusuf'um. Ýþte þu
da kardeþim. Allah bize lütufta bulundu. Kim Allah'tan korkar, sabrederse Allah
güzel düþünüp davrananlarýn ödülünü yitirmez."
[12.91] Dediler: "Vallahi, Allah seni bizden üstün kýldý/seni bize tercih etti.
Doðrusu biz de büyük suç iþlemiþtik."
[12.92] Yusuf dedi: "Bugün azarlanmayacaksýnýz. Allah sizi affeder. O, rahmet
edenlerin en merhametlisidir."
[12.93] "Þu gömleðimi götürün, babamýn yüzü üstüne koyun ki, gözü görür hale gelsin.
Ve sonra da bütün ailenizle toplanýp bana gelin."
[12.94] Kervan oradan ayrýlýnca, öte yandan babalarý þöyle seslendi: "Yemin olsun,
ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Umarým bana bunaklýk isnat etmezsiniz."
[12.95] Dediler: "Vallahi, sen hala o eski sapýklýðýnda diretiyorsun!"
[12.96] Müjdeci gelip gömleði yüzünün üstüne býrakýnca, gözü derhal görür hale
geldi. Yakub: "Ben size demedim mi? Allah'ýn izniyle sizin bilmediklerinizi
bilirim." diye konuþtu.
[12.97] Oðullarý dediler ki: "Ey babamýz! Günahlarýmýzýn affýný dile. Gerçekten biz
hata iþledik."
[12.98] Dedi: "Rabbimden sizin için af dileyeceðim. Çok affedicidir O, çok
merhametlidir."
[12.99] Nihayet Yusuf'un huzuruna vardýklarýnda Yusuf, ana-babasýna sarýlýp
kucakladý. Ve þöyle dedi: "Girin Mýsýr'a, Allah dilerse emniyet ve güven içinde
olacaksýnýz."
[12.100] Ana-babasýný tahtýn üstüne çýkardý. Hepsi, Yusuf'un önünde secde eder gibi
eðildiler. Yusuf dedi: "Babacýðým, iþte bu, benim önceden gördüðüm rüyanýn
yorumudur. Rabim onu gerçekleþtirdi. O, bana çok güzel lütuflarda bulundu. Þeytan,
benimle kardeþlerim arasýna yamukluk soktuktan sonra, O beni zýndandan çýkardý. Sizi
de çölden getirdi. Rabbim, dilediði þeyde çok ince lütuflar sergiliyor. Alim olan
O'dur, Hakim olan O'dur."
[12.101] "Rabbim, sen bana mülk ve saltanattan bir nasip verdin. Olaylarýn ve
düþlerin yorumundan bana bir ilim öðrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Benim
dünyada da ahirette de Veli'm sensin. Beni müslüman olarak öldür ve beni barýþsever
hayýrlý kullar arasýna kat."
[12.102] Ýþte bunlar, sana vahyettiðimiz gayb haberlerindendir. Onlar birlikte karar
verip tuzak kurarlarken sen yanlarýnda deðildin.
[12.103] Sen hýrslanasýya istesen de, insanlarýn çoðu inanmayacaktýr.
[12.104] Sen, bu tebliðin için onlardan bir ücret istemiyorsun. O, bütün alemler
için bir hatýrlatmadan baþka þey deðildir.
[12.105] Göklerde ve yerde nice mucizeler var ki, yanlarýndan geçerler de dönüp
bakmazlar bile.
[12.106] Onlarýn çoðu þirke bulaþmýþ olmadan Allah'a iman etmez.
[12.107] Peki onlar, Allah'ýn azabýndan bir sarýp sarmalayanýn gelmesinden yahut
hiç farkýnda olmadýklarý bir sýrada kýyametin ansýzýn tepelerine inmesinden emin mi
bulunuyorlar?
[12.108] De ki: "Ýþte benim yolum budur. Ben, Allah'a basiret üzere çaðýrýrým/dua
ederim. Beni izleyenler de... Þaný yücedir Allah'ýn! Ben müþriklerden deðilim."
[12.109] Senden önce gönderdiklerimiz de kentler halkýndan kendilerine vahyettiðimiz
bazý erlerden baþkasý deðildi. Yeryüzünde dolaþmadýlar mý ki, onlardan öncekilerin
akýbeti nice oldu görsünler. Elbette ki ahiret yurdu sakýnanlar için daha
hayýrlýdýr. Hala akýllarýnýzý kullanmayacak mýsýnýz?"
[12.110] Ne zaman ki resuller ümitsizliðe düþüp yalanladýklarý kanýsýna vardýlar,
iþte o zaman yardýmýmýz kendilerine ulaþtý da dilediklerimiz kurtarýldý. Azabýmýz
suçlular topluluðundan geri çevrilmez.
[12.111] Andolsun ki, resullerin hikayelerinden, aklýný ve gönlünü çalýþtýranlar
için bir ibret vardýr. Bu Kur'an uydurulacak bir hadis/bir söz deðildir; aksine o,
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önündekini tasdikleyici, herþeyi ayrýntýlý kýlýcýdýr. Ýnanan bir topluluk için de
bir kýlavuz ve rahmettir.
@Râd Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[13.1] Elif, Lam, Mim, Ra. Kitap'ýn ayetlerdir bunlar. Ve sana Rabbinden indirilen,
haktýr. Ne var ki, insanlarýn çoklarý iman etmezler.
[13.2] Allah odur ki, gökleri direksiz yükseltmiþtir; görüyorsunuz onlarý... Sonra
arþ üzerine egemen olmuþtur. Güneþ'i ve Ay'ý da boyun eðdirmiþtir. Bunlarýn tümü
belirlenmiþ bir vakte kadar akar dururlar. Oluþu yönlendirir, çekip çevirir O...
Ayetleri birer birer gözler önüne serer ki, Rabbinize kavuþacaðýnýza açýk-seçik
inanasýnýz.
[13.3] Yeri uzatýp döþeyen ve onda oturaklý daðlar ve nehirler vücuda getiren O'dur.
Bütün meyvalardan kendi içlerinde ikiþer çift yaratmýþtýr O. Geceyi gündüze sarýp
bürümektedir O. Bütün bunlarda derin derin düþünecek bir topluluk için elbette
ayetler vardýr.
[13.4] Yeryüzünde birbirine sýrt vermiþ komþu kýtalar, üzümlerden bahçeler, ekinler,
çatallý ve çatalsýz hurmalýklar vardýr ki, bir tek suyla sulanýrlar. Biz bunlarýn,
yemiþlerde bir kýsmýný diðer bir kýsmýna üstün kýldýk. Bütün bunlarda aklýný
çalýþtýran bir topluluk için elbette ki ibretler vardýr.
[13.5] Eðer þaþýyorsan, esas þaþýlacak olan onlarýn þu sözüdür: "Biz toprak olunca
mý ve gerçekten mi yeni bir yaratýlýþ içinde bulunacaðýz?" Bunlar Rablerini inkar
edenlerdir. Ve bunlar boyunlarýna bukaðýlar vurulanlardýr. Bunlar ateþe dost
olanlarýn ta kendileridir; orada sürekli kalacaklardýr.
[13.6] Senden, güzellikten önce kötülük istemede acele ediyorlar. Halbuki önlerinden
pek çok örnek gelip geçti. Þu da bir gerçek ki, Rabbin insanlara karþý, zulümlerine
raðmen af sahibidir. Ve Rabbin azabý elbette çok þiddetlidir.
[13.7] Küfre sapmýþ olanlar þöyle derler: "Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi
ya!" Sen sadece bir uyarýcýsýn ve her topluluk için doðruyu ve iyiyi gösteren bir
önder vardýr.
[13.8] Allah her diþinin neye gebe olduðunu, rahimlerin neyi eksiltip neyi
artýracaðýný bilir. O'nun katýnda herþey bir ölçüye baðlýdýr.
[13.9] Gaybý da görünen alemi de bilendir O... Kebir, sýnýrsýzca büyük O'dur;
Müteal, sonsuzca yüce O'dur.
[13.10] Sizden sözü saklayan da açýklayan da geceye sýðýnýp gizleyen de gündüz yol
alan da onun için birdir.
[13.11] Her bir için onu önünden ve arkasýndan izleyen gözcüler vardýr ki, kendisini
Allah'ýn emrine baðlý olarak koruyup denetlerler. Gerçek þu ki Allah, bir toplumun
maruz kaldýðý þeyleri, onlar, iç dünyalarýndakini deðiþtirmedikçe, deðiþtirmez.
Allah bir topluma bir periþanlýk dileyince de artýk onu geri çevirecek bir güç
yoktur. Ve onlar için Allah dýþýnda koruyucu bir dost da olamaz.
[13.12] Size, hem korku hem ümit olsun diye þimþeði gösteren O'dur. Yüklü yüklü
bulutlarý da O oluþturuyor.
[13.13] Gök gürültüsü O'nu hamd ile tespih eder;meleklerde O'ndan ürpererek...
Yýldýrýmlar gönderir de onlarla dilediðini çarpar. Allah, tuzak kuranlarýn
hilelerini baþlarýna geçirmede çok güçlü olduðu halde, onlar O'na karþý mücadele
edip duruyorlar.
[13.14] Gerçek dua yalnýz O'na/hak davet yalnýz O'nun için yapýlýr. O'nun dýþýnda
yalvarýp davet ettikleri ise onlara hiçbir þekilde cevap veremezler. Onlar, aðzýna
ulaþsýn diye iki avucunu suya doðru açan ama suya ulaþamayan birinden baþkasýna
benzemiyorlar. Küfre sapanlarýn dua ve davetleri, þaþkýnlýða dalmaktan baþka bir iþe
yaramaz.
[13.15] Göklerde ve yerde kim varsa gölgeleriyle birlikte ister istemez ve
sabah-akþam Allah'a secde eder.
[13.16] De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kim?" De ki: "Allah." De ki: "O'nun yanýnda
baþka dotlar mý/destekçiler mi edindiniz? Bunlar kendilerine bile yarar saðlayýp
zarar verme gücünde deðiller." De ki: "Körle gören yahut karanlýklarla ýþýk bir olur
mu? Yoksa Allah'a, týpký O'nun yarattýðý gibi yaratan ortaklar buldular da
yaratýþ/yaratýlanlar kendileri için benzeþir hale mi geldi?" De ki: "Allah'týr
herþeyi yaratan, O'dur Vahid ve Kahhar olan."
[13.17] Gökten bir su indirdi de vadiler, kendi ölçülerince sel oldu, ardýndan da
sel, üste çýkan köpüðü taþýr hale geldi. Bir süs eþyasý veya alet yapmak isteðiyle
ateþte körükledikleri þeylerde de benzeri bir köpük vardýr. Allah hakla batýlý iþte
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böyle örneklendiriyor. Köpük, atýlýr gider; insanlara yararlý olansa toprakta kalýr.
Allah, iþte bu þekilde örnekler verir.
[13.18] Rablerinin çaðrýsýna olumlu cevap verenler için güzellik vardýr. O'na olumlu
cevap vermeyenlere gelince, yeryüzündekilerin tamamý onlarýn olsa, bir o kadar da
ilave edilse, kurtulmak için bunlarýn tümünü fidye verirlerdi. Böylelerinin hesabý
kötü olacaktýr; varacaklarý yer de cehennemdir. Ne kötü yataktýr o!
[13.19] Rabbinden sana indirilenin hak olduðunu bilen kiþi, kör olan biriyle ayný
mýdýr? Sadece aklý ve gönlü iþleyenler düþünüp ibret alýr.
[13.20] Ýþte bunlardýr, Allah'a verdikleri söze sadýk kalanlar ve antlaþmayý
bozmayanlar.
[13.21] Onlar, Allah'ýn ulaþtýrýlmasýný emrettiði þeyi ulaþtýrýrlar, Rablerinden
korkarlar ve hesabýn kötüsünde ürperti duyarlar.
[13.22] Onlar,Rablerinin yüzünü arzulayarak sabrederler, namazý kýlarlar,
kendilerine verdiðimiz rýzýklardan gizli ve açýk daðýtýrlar ve kötülüðü güzellikle
savarlar. Ýþte bunlar içindir ölümsüz yurt.
[13.23] Adn cennetleri bunlar içindir.Atalarýndan, eþlerinden, zürriyetlerinden
hayra ve barýþa hizmet etmiþ olanlarla birlikte giereler oraya. Meleklerse her
kapýdan yanlarýna sokulurlar.
[13.24] "Selam size, sabrettiðiniz için. Ne güzeldir þu sonsuzluk yurdu!" derler.
[13.25] Allah'a verdikleri sözü, onu antlaþma haline getirdikten sonra bozanlar,
Allah'ýn birleþtirilmesini emrettiði þeyi parçalayanlar ve yeryüzünde bozgun
çýkaranlara gelince, böyleleri için lanet var. Yurdun en kötüsü de onlarýn olacak.
[13.26] Allah dilediði kimse için rýzký alabildiðine açar da sýnýrlayýp kýsar da.
Ýðreti dünya hayatýyla sevinip þýmardýlar. Oysaki dünya hayatý, ahirete oranla
sadece küçük bir nimetlenme.
[13.27] Küfre sapanlar derler ki: "Rabbinden ona bir mucize indirilseydi ya!" De ki:
"Allah dilediðini saptýrýr. Doðruya yöneleni de kendisine iletir."
[13.28] Böyleleri, inanan ve gönülleri Allah'ýn Zikri'yle/Kur'an'la tatmin bulan
kiþilerdir. Gözünüzü açýn! Gönüller yalnýz Allah'ýn Zikri'yle/Kur'an'la tatmin
bulur.
[13.29] Ýman edip hak ve barýþ uðruna iyi iþler yapanlara mutluluk ve müjde var,
güzel bir gelecek var.
[13.30] Ýþte seni böylece, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiði bir
ümmet içinde resul kýldýk ki, onlar Rahman'a küfrederlerken sen kendilerine, sana
vahyettiðimizi okuyasýn. De ki: "O'dur benim Rabbim, ilah yok O'ndan baþka, O'na
dayanmýþým ben! Yalnýz O'nadýr tövbem!"
[13.31] Kendisiyle, daðlerin yürütüldüðü yahut yerkürenin parçalandýðý yahut
ölülerin konuþturulduðu bir Kur'an mý olsaydý! Hayýr, iþ ve oluþun tümü Allah'ýndýr.
Ýman edenler hala ümidi kesip anlamadýlar mý ki, Allah dileseydi elbette insanlara
tümden hidayet verirdi. O küfre sapanlara gelince, sanayi olarak ürettiklerinin
sonucu halinde baþlarýna gülle-tokmak türünden belalar inmeye devam edecek yahut o
belalar onlarýn yurtlarýnýn yakýnýna konacak. Ta, Allah'ýn vaadi gelinceye deðin.
Allah, vaadine asla ters düþmez.
[13.32] Yemin olsun, senden önce ki resullerle de alay edildi. Ýnkar edenlere biraz
süre verdim ama sonunda hepsini yakaladým. Gördüler nasýlmýþ azap!
[13.33] Allah'a ortaklar tanýdýlar. Peki, her benliðin yaptýðý iþin baþýnda duranla
bunlar bir mi? De ki: "Onlarý isimlendirin. Yoksa siz Allah'a, yeryüzünde bilmediði
birþeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa, anlamsýz bir laf mý ediyorsunuz?" Hayýr, küfre
sapanlara, tuzaklarý süslü gösterildi de yoldan döndürüdüler. Allah'ýn þaþýrttýðýna
kýlavuzluk edecek yok.
[13.34] Dünya hayatýnda bir azap var onlar için; ahiret azabý ise çok daha
þiddetlidir. Onlarý Allah'a karþý koruyacak kimse de yoktur.
[13.35] Sakýnýp korunanlara vaat edilen cennetin temsili anlatýmý þu: Altýndan
ýrmaklar akar, yemiþleri de sürekli, gölgesi de. Ýþte korunup sakýnanlarýn son
yurdu. Kafirlerin son yurdu ise ateþ...
[13.36] Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenle ferahlarlar. Ama
hiziplerden bazýlarý onun bir kýsmýný inkar ederler. De ki: "Bana, yalnýz Allah'a
kulluk etmem, O'na ortak koþmamam emredildi. Ben O'na yakarýr, O'na davet ederim.
Dönüþüm de O'nadýr."
[13.37] Ýþte biz o Kur'an'ý Arapça bir hüküm kaynaðý olarak indirdik. Eðer sana
gelen ilimden sonra onlarýn keyiflerine uyarsan, Allah'tan sana ne bir dost nasip
olur ne de bir koruyucu.
[13.38] Andolsun, biz senden önce de resuller gönderdik, onlara da eþler ve evlatlar
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verdik. Hiçbir resul, Allah'ýn izni olmadýkça herhangi bir mucize getiremez. Her
süre için bir yazý vardýr.
[13.39] Allah dilediðini silip yok eder, dilediðini sabit tutar. Kitap'ýn anasý/ana
Kitap O'nun katýndadýr.
[13.40] Ya onlara vaat ettiðimiz þeylerin bir kýsmýný sana gösteririz yahut da seni
vefat ettiririz. O halde teblið etmek sana, hesap sormak bize düþer.
[13.41] Bizim, o yerküreye gelip onu uçlarýndan biraz eksilttiðimizi görmediler mi?
Allah hükmeder; O'nun hükmünü denetleyecek de yoktur. Hesabý çok çabuk görür O.
[13.42] Onlardan öncekiler de tuzak kurmuþtu, ama tüm tuzaklar Allah'ýndýr. Her
benliðin ne kazandýðýný O bilir. Kafirler de bilecekler sonsuzluk yurdu kimindir!
[13.43] Küfre sapanlar: "Sen gönderilmiþ bir elçi deðilsin." diyorlar. De ki:
"Benimle sizin aranýzda tanýk olarak Allah, bir de yanýnda kitap bilgisi bulunanlar
yeter."
@Ýbrahim Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[14.1] Elif, Lam, Ra. Bir kitaptýr bu. Ki indirdik sana, Çýkarasýn diye insanlarý
Rablerinin izniyle karanlýklardan nura; Hamid, Aziz olanýn yoluna...
[14.2] O Allah'a ki yalnýz O'nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Hüsran haberi
þiddetli bir azaptan, o küfre batmýþlara...
[14.3] Onlar ki sefil ve iðreti hayatý ahirete tercih ederler ve Allah yolundan
alýkoyup o yolu eðri-büðrü yapmayý isterler. Ýþte bunlar, dönüþü olmayan bir
sapýklýk içindediler.
[14.4] Biz, görevlendirdiðimiz her resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik
ki, onlara açýk-seçik beyanda bulunsun. Bunun ardýndan Allah dilediðini saptýrýr,
dilediðini de iyiye ve güzele kýlavuzlar. Aziz'dir, Hakim'dir O...
[14.5] Andolsun ki biz Musa'yý, toplumunu karanlýklardan aydýnlýða çýkar ve onlara
Allah'ýn günlerini hatýrlatýp bellet diye ayetlerimizle gönderdik. Þu bir gerçek ki,
bunda iyice sabreden, çokça þükreden herkes için sayýsý ayetler vardýr.
[14.6] Musa'nýn, kendi toplumuna þöyle dediði zamaný da hatýrla: "Allah'ýn
üzerinizdeki nimetini anýn. Hatýrlayýn ki, sizi Firavun'un hanedanýndan kurtarmýþtý.
Onlar size azabýn en kötüsüyle acý çektiriyorlar, erkek çocuklarýnýzý doðruyorlar,
kadýnlarýnýzý canlý býrakýyorlardý. Ýþte bunda sizin için Rabbinizden gelen çok
büyük bir deneme ve ýstýrap vardýr."
[14.7] Rabbinizin þunu duyurduðunu da hatýrda tutun: Eðer þükrederseniz, ben de
sizin için mutlaka artýracaðým. Ve eðer nankörlük ederseniz hiç kuþkusuz benim
azabým çok çok þiddetlidir.
[14.8] Þöyle demiþti Musa: "Siz de yeryüzünde bulunanlarýn tümü de küfre
saplansanýz, hiç kuþkusuz Allah mutlak Gani, mutlak Hamid'dir.
[14.9] Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad'ýn, Semud'un ve onlardan sonrakilerin
haberleri ulaþmadý mý size? Allah'tan baþkasý bilmez onlarý. Peygamberleri onlara
açýk deliller getirmiþti de onlar ellerini aðýzlarýna itip þöyle demiþlerdi: "Biz
size gönderileni kesinlikle tanýmýyoruz ve biz, sizin çaðýrdýðýnýz þey konusunda
karmaþa ve çýkmaza iten bir kuþku içindeyiz."
[14.10] Resulleri dediler ki: "Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkýnda mý kuþku? O
sizi, günahlarýnýzý affetsin, belirli bir süreye kadar size zaman tanýsýn diye
çaðýrýyor." Þöyle cevap verdiler: "Siz de bizim gibi birer insandan baþka þey
deðilsiniz. Atalarýmýzýn kulluk ettiklerinden bizi yüz geri çevirmek istiyorsunuz.
Hadi açýk bir kanýt getirin bize!"
[14.11] Resulleri onlara dediler ki: "Biz sadece sizin gibi birer insanýz, fakat
Allah, kullarýndan dilediðine lütufta bulunur. Allah'ýn izni olmadan bizim size bir
kanýt getirmemiz haddimize deðil. Ýnsanlar yalnýz Allah'a dayanýp güvensinler."
[14.12] "O, bize yollarýmýzý göstermiþken neden Allah'a tevekkül etmeyecek miþiz?
Bize yaptýðýnýz eziyetlere elbette sabredeceðiz. Tevekkül edenler yalnýz Allah'a
tevekkül etsinler."
[14.13] Küfre sapanlar kendi resullerine þöyle dediler: "Ya tam bir biçimde bizim
milletimize dönersiniz yahut da sizi yurdumuzdan mutlaka çýkarýrýz." Rableri de
onlara þunu vahyetti: "Zalimleri muhakkak helak edeceðiz."
[14.14] "Ve onlarýn ardýndan o topraða mutlaka sizi yerleþtireceðiz. Bu, makamýmdan
korkan, tehdidimden korkan için böyledir."
[14.15] Ve Allah'tan fetih istediler. Ve her inatçý zorba periþan oldu.
[14.16] Ardýndan da cehennem. Ýrinli bir sudan içirilecekler.
[14.17] Onu yutmaya çalýþacak ama boðazýndan geçiremeyecek. Ölüm her yandan üstüne
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gelecek de bir türlü ölmeyecek. Arkasýndan da dehþetli bir azap.
[14.18] Rablerine nankörlük edenlerin amelleri, fýrtýnalý bir günde rüzgarýn tarumar
ettiði küle benzer. Kazandýklarýndan hiçbir þey elde edemezler. Ýþte bu, dönüþü
olmayan sapýklýðýn ta kendisidir.
[14.19] Allah'ýn, gökleri ve yeri hak olarak yarattýðýný görmedin mi? Dilerse sizi
yok eder, yepyeni bir halk getirir.
[14.20] Bu, Allah'a hiç de zor gelmez.
[14.21] Hepsi toplu halde, Allah'ýn huzuruna çýkmýþ olacaklar. Ezilip horlananlar,
büyüklük taslayanlara diyecekler ki: "Biz sizin birer uydunuzduk. Þimdi siz Allah'ýn
azabýndan bir kýsmýný bizden uzaklaþtýrabilir misiniz?" Cevap verecekler: "Allah
bize kýlavuzluk etseydi elbette biz de size kýlavuzluk ederdik. Þimdi inleyip feryat
etsek de sabretsek de bir. Sýðýnacak hiçbir yerimiz yok."
[14.22] Ýþ bitirilince þeytan onlara þöyle dedi: "Allah size hak bir vaatle vaatte
bulundu, ben ise vaat ettim ama vaadimden caydým. Benim sizin üzerinizde bir sultam
yoktu. Sizi davet ettim, siz de bana uydunuz. Hepsi bu. Þimdi beni kýnamayý býrakýn
da öz benliklerinizi kýnayýn. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni
kurtarabilirsiniz. Aslýnda ben sizin, daha önceden beni þirk aracý yapmanýza karþý
çýkmýþtým. Zalimler için acýklý bir azap öngörülmüþtür."
[14.23] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlar ise Rablerinin izniyle
altlarýndan ýrmaklar akan cennetlere sokulmuþlardýr. Sürekli kalýcýdýrlar orada.
Birbirlerine esenlik dilemeleri, "selam" þeklindedir.
[14.24] Görmedin mi Allah nasýl bir örnekleme yaptý: Güzel söz; kökü yerde, dallarý
gökte olan güzel bir aðaca benzer.
[14.25] O aðaç, Rabbinin izniyle yemiþlerini her zaman verir. Allah, insanlara böyle
örnekler verir ki, düþünüp ibret alabilsinler.
[14.26] Pis bir söz de gövdesi topraðýn üstünde destek bulmuþ bir aðaca benzer,
dayanaðý yoktur onun.
[14.27] Allah, inananlarý dünya hayatýnda da ahirette de tutarlý sözle
saðlamlaþtýrýr. Allah, zalimleri þaþýrtýr. Allah, dilediðini yapar.
[14.28] Bakmadýn mý þunlara ki, Allah'ýn nimetini küfürle deðiþtirdiler ve
toplumlarýný helak yurduna kondurdular.
[14.29] Yaslanacaklarý cehenneme kondurdular. Ne kötü bir duruþ yeridir o!
[14.30] Yolundan saptýrmak için Allah'a eþler uydurdular. De ki: "Hadi, nimetlenin!
Sonunda varacaðýnýz yer ateþtir."
[14.31] Ýnanan kullarýma söyle: Namazý kýlsýnlar, kendilerine verdiðimiz
rýzýklardan, hiçbir alýþveriþin, hiçbir dostluðun olmadýðý o gün gelmeden önce,
gizli ve açýk infak etsinler.
[14.32] Allah odur ki, gökleri ve yeri yarattý. Gökten bir su indirdi de onunla size
rýzýk olarak türlü meyvalar çýkardý. Emriyle denizde akýp gitmeleri için gemileri
hizmetinize verdi. Irmaklarý da emrinize verdi.
[14.33] Görevlerini þaþmadan yapmak üzere Güneþ'i ve Ay'ý da size boyun eðdirdi.
Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi.
[14.34] Kendisinden istediðiniz herþeyden size bir parça verdi. Allah'ýn nimetini
saymaya kalksanýz, sayýp bitiremezsiniz. Doðrusu þu ki insan, gerçekten çok zalim,
çok nankördür.
[14.35] Bir zaman, Ýbrahim þöyle demiþti: "Rabbim, bu beldeyi güvenli kýl. Beni ve
oðullarýmý putlara kulluktan uzak tut."
[14.36] "Rabbim, onlar insanlardan birçoðunu saptýrdýlar. Artýk beni izleyen
bendendir. Bana isyan edene gelince, onun hakkýnda sen Gafur ve Rahim'sin."
[14.37] "Ey Rabbimiz! Ben, çocuklarýmdan bir kýsmýný senin kutsal evinin yanýndaki,
ziraata elveriþsiz vadiye yerleþtirdim ki, namazý kýlsýnlar, ey Rabbimiz! Sen de
insanlardan bazý gönülleri, onlardan hoþlanýr yap. Çeþitli meyvalarla onlarý
rýzýklandýr ki, þükredebilsinler."
[14.38] "Rabbimiz, hiç kuþkusuz sen bizim gizlediðimizi de bilirsin, açýða
vurduðumuzu da. Yerde de gökte de hiçbir þey Allah'a gizli kalmaz!"
[14.39] "Ýhtiyar yaþýmda bana, Ýsmail'i ve Ýshak'ý baðýþlayan Allah'a hamd olsun.
Benim Rabbim, duayý gerçekten çok iyi duyar."
[14.40] "Rabbim! Beni, namazý özenle yerine getiren bir insan yap. Soyumdan bir
kýsmýný da. Rabbimiz, duamý kabul et."
[14.41] "Rabbimiz, hesabýn ortaya geleceði gün; beni, anne-babamý ve inananlarý
affet."
[14.42] Sakýn Allah'ý, zalimlerin yapmakta olduðundan habersiz sanma. O, onlarý,
gözlerin korkudan donup kalacaðý bir güne erteliyor, hepsi bu...
Page 84

tur2text
[14.43] Baþlarýný dikerek koþuþurlar. Bakýþlarý kendilerine dönmez. Yürekleri
tamamen boþalmýþtýr.
[14.44] Ýnsanlarý, azabýn kendilerine ulaþacaðý gün konusunda uyar. O gün, zalimler
þöyle der: "Ey Rabbimiz! Bizi yakýn bir süreye kadar geri býrak da çaðrýna cevap
verip resullere uyalým." Daha önce siz, kendiniz için çöküþ ve bitiþ yoktur diye
yemin etmediniz mi?
[14.45] Siz de o kendilerine zulmetmiþ olanlarýn barýnaklarýnda oturmuþtunuz. Onlara
nasýl davrandýðýmýz size açýk-seçik belli olmuþtu. Size örnekler de vermiþtik.
[14.46] Tuzaklarýný kurmuþlardý ama Allah katýnda da onlar için tuzak var. Zaten
onlarýn tuzaklarý daðlarý yerinden oynatacak türden olsa neye yarar!
[14.47] Sakýn Allah'ý, resullerine verdiði söze ters düþer sanma. Allah Aziz'dir,
intikam da alýr.
[14.48] O gün yerküre baþka bir yerküreye dönüþtürülür. Gökler de öyle. Hepsi o
Vahid ve Kahhar olan Allah'ýn huzurunda dikilir.
[14.49] O gün suçlularýn, birbirine perçinlenmiþ bukaðýlarla çengellendiklerini
görürsün.
[14.50] Gömlekleri katrandandýr. Yüzlerini ateþ bürümüþtür.
[14.51] Çünkü Allah, her benliði kendi kazandýðýyla karþý karþýya getirecektir.
Allah, hesabý çok çabuk görür.
[14.52] Ýþte bu, onunla uyarýlsýnlar, Allah'tan baþka ilah olmadýðýný bilsinler,
aklý ve gönlü iþleyenler de ibret alsýnlar diye, insanlara yöneltilmiþ bir
tebliðdir.
@Hicr Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[15.1] Elif, Lam ,Ra. Ýþte sana o Kitap'ýn ve açýk anlatýmlý Kur'an'ýn ayetleri.
[15.2] O küfre batmýþ olanlar zaman zaman, keþke Müslüman olsaydýlar diye derin bir
özlem duyarlar.
[15.3] Býrak onlarý yesinler, nimetlenip zevk etsinler ve sonu gelmez arzu
kendilerini oyalasýn.Ama yakýnda bilecekler.
[15.4] Biz hiçbir yurt ve medeniyeti, belirlenmiþ bir yazgýsý olmadan ortadan
kaldýrmadýk.
[15.5] Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen sürenin ne önüne geçebilir ne de o
süreyi geriletebilir.
[15.6] Þöyle haykýrdýlar: "Hey! Kendisine o zikir/Kur'an indirilen! Sen gerçekten
tam bir delisin."
[15.7] "Hadi getirsene bize o melekleri, eðer doðru sözlülerdensen."
[15.8] Biz o melekleri ancak ve ancak hak üzere, hak bir yolla indiririz. Ve o zaman
inkarcýlara göz açtýrýlmaz.
[15.9] Hiç kuþkusuz, o Zikir'i/Kur'an'ý biz indirdik, biz; her hal ve þartta onu
muhakkak koruyacak olan da biziz.
[15.10] Andolsun ki, senden öncekilerin o ilk kümeleri içine de nebiler gönderdik
biz...
[15.11] Onlara bir tanrý elçisi gelir gelmez, onunla mutlaka alay ederlerdi.
[15.12] Biz o Zikir'e, günaha batmýþlarýn gönüllerinde böyle bir yol veririz.
[15.13] Ona inanmazlar. Oysaki, öncekilerin davranýþ ve akýbetleri gözlerinin
önünden geçmiþtir.
[15.14] Üzerlerine gökten bir kapý açsak da oradan yükseliyor olsalardý,
[15.15] Kesinlikle þöyle diyeceklerdi: "Bizim gözlerimiz döndürüldü, bakýþlarýmýz
sarhoþ edildi. Belki de biz büyüye çarptýrýlmýþ bir toplumuz."
[15.16] Andolsun, biz gökte burçlar oluþturduk ve onu, seyredenler için süsledik.
[15.17] Ve onu, her kovulup taþlanmýþ þeytandan koruduk.
[15.18] Ancak kulak hýrsýzlýðý eden olur; onun peþine de parlak bir ateþ alevi
düþer.
[15.19] Yeri yayýp döþedik, ona kuvvetli daðlar diktik ve içinde ölçülü/ahenkli
herþeyden bitirdik.
[15.20] Orada sizin için ve rýzýklandýrýcýsý siz olmadýðýnýz kimse için geçimlikler
yarattýk.
[15.21] Hiçbir þey yoktur ki, hazineleri bizim yanýmýzda olmasýn. Ama biz onu ancak
belirli bir ölçüde indiririz.
[15.22] Rüzgarlarý dölleyiciler olarak gönderdik; gökten bir su indirdik de onunla
sizi suvardýk. Onun depolayýcýlarý siz deðilsiniz.
[15.23] Biziz, elbette biziz o hayat vermekte olan, o öldürmekte olan. Ve biziz
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sonunda mirasçý kalan.
[15.24] Andolsun, sizin önden gidenlerinizi bilmiþizdir; andolsun geriye kalanlarý
da bilmiþizdir.
[15.25] Hiç kuþkusuz, Rabbindir, evet O'dur onlarý haþredecek olan. Hakim'dir O,
Alim'dir.
[15.26] Andolsun, biz insaný; kuru çamurdan, deðiþken-cývýk bir balçýktan yarattýk.
[15.27] Cini/Ýblis'i de daha önce kavurucu ateþten yaratmýþtýk.
[15.28] Hatýrla o zamaný ki Rabbin meleklere, "ben, kupkuru bir çamurdan, deðiþken,
cývýk balçýktan bir insan yaratacaðým" demiþti.
[15.29] "Onu, amaçlanan düzgünlüðe ulaþtýrýp öz ruhumdan içine üflediðim zaman,
önünde hemen secdeye kapanýn."
[15.30] Meleklerin tümü, toplu halde secde ettiler.
[15.31] Ýblis müstesna. O, secde edenlerle beraber olmaya karþý çýktý.
[15.32] Allah dedi: "Ey Ýblis! Sana ne oluyor da secde edenlerle beraber
olmuyorsun?"
[15.33] Dedi: "Kuru bir çamurdan, deðiþken-cývýk bir balçýktan yarattýðýn bir insana
secde etmek için var olmadým."
[15.34] Buyurdu: "Öyleyse çýk oradan, çünkü kovuldun."
[15.35] "Din gününe kadar üzerinde lanet var."
[15.36] Dedi: "Rabbim, onlarýn dirilteceði güne kadar bana süre ver."
[15.37] Buyurdu: "Hadi, süre verilenlerdensin."
[15.38] "Bilinen vaktin gününe kadar..."
[15.39] Dedi: "Rabbim! Beni azdýrmana yemin ederim ki, yeryüzünde onlar için mutlaka
süslemeler yapacaðým ve onlarýn tümünü kesinlikle azdýracaðým."
[15.40] "Ýçlerinden riyaya sapmamýþ, samimi kullarýn müstesna."
[15.41] Buyurdu: "Ýþte bana varan dosdoðru yol budur."
[15.42] "Benim kullarýn aleyhine senin elinde hiçbir güç/kanýt olmayacak. Azgýnlarýn
seni izleyenleri müstesna."
[15.43] Cehennem onlarýn tümünün þaþmaz buluþma yeridir.
[15.44] Yedi kapýsý vardýr onun. Her kapýya onlardan bir bölük ayrýlmýþtýr.
[15.45] Allah'tan korkup korunanlar ise cennetlerde pýnarlar içindedir.
[15.46] "Güvene kavuþmuþ olarak selamla girin oraya."
[15.47] Göðüslerindeki nefreti çekip almýþýzdýr. Köþkler/divanlar üzerinde karþý
karþýya oturan kardeþler olmuþlardýr.
[15.48] Orada kendilerine zahmet/yorgunluk dokunmaz. Oradan çýkarýlmazlar da.
[15.49] Haber ver kullarýna: Hiç kuþkusuz benim, evet benim, Gafur ve Rahim.
[15.50] Ama acýklý azabýn ta kendisidir azabým benim.
[15.51] Onlara Ýbrahim'in misafirlerinden bahset.
[15.52] Hani onun yanýna girmiþlerdi de "selam" demiþlerdi. O da "biz sizden
korkuyoruz" diye konuþmuþtu.
[15.53] "Korkma! Biz sana bilgin bir oðlan müjdeliyoruz." dediler.
[15.54] Dedi: "Ýhtiyarlýk yakama yapýþtýktan sonra mý bana müjde veriyorsunuz! Neye
dayanarak müjde veriyorsunuz?"
[15.55] Dediler: "Hakk'a dayanarak müjdeledik sana, sakýn ümitsizliðe düþenlerden
olma."
[15.56] Dedi: "Sapýtmýþlardan baþka kim ümit keser Rabbinin rahmetinden!"
[15.57] "Amacýnýz nedir ey elçiler?" diye sordu.
[15.58] Dediler: "Biz, günahkar bir topluluða gönderildik."
[15.59] "Yalnýz Lut'un ailesi suçlu deðildir. Biz onlarýn hepsini kurtaracaðýz."
[15.60] "Lut'un karýsý hariç. O, günahkarlarla geride kalacaktýr. Öyle takdir
ettik."
[15.61] Elçiler Lut ailesine geldiklerinde,
[15.62] Lut: "Siz tanýnmayan kimselersiniz." dedi.
[15.63] Dediler: "Gerçek þu ki biz, günahkarlarýn, hakkýnda kuþku edip durduklarý
þeyi sana getirdik."
[15.64] "Sana gerçeði getirdik. Biz, özü-sözü doðru olanlarýz."
[15.65] "Gecenin bir yerinde aileni yola çýkar. Sen de arkalarýndan onlarý izle.
Hiçbiriniz geri dönüp bakmasýn. Emredildiðiniz yere kadar gidin."
[15.66] Ona þu emri, bir hüküm olarak ilettik: Þunlar, kökleri kesilmiþ olarak
sabahlayacaklardýr.
[15.67] Þehir halký, elçileri duymanýn sevinci içinde geldi.
[15.68] Lut dedi: "Bunlar benim konuklarýmdýr, aman beni utandýrmayýn."
[15.69] "Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin."
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[15.70] Dediler: "Seni elalemin iþiyle uðraþmaktan men etmemiþ miydik?"
[15.71] Lut dedi: "Eðer birþey yapacaksanýz, iþte kýzlarým."
[15.72] Senin ömrüne yemin olsun ki onlar, kendi sersemlikleri içinde
bocalýyorlardý.
[15.73] Nihayet o korkunç titreþimli ses, onlarý güneþ doðarken yakaladý.
[15.74] O kentin üstünü altýna getirdik. Ve üzerlerine püþmiþ çamurdan taþlar
yaðdýrdýk.
[15.75] Hiç kuþkusuz bunda, iþaretlerden anlam çýkaranlar için ibretler vardýr.
[15.76] O kentin izleri/iþaretleri, hala iþleyen bir yol üzerindedir.
[15.77] Ýnananlar için bunda elbette bir ibret vardýr.
[15.78] Eyke halký da gerçekten zalim insanlardý.
[15.79] Onlardan da intikam aldýk. Her ikisi önde, belirgin bir biçimde durmaktadýr.
[15.80] Andolsun Hicr halký da gönderilen elçileri yalanladý.
[15.81] Ayetlerimiz onlara verdik ama onlardan yüz çeviriyorlardý.
[15.82] Daðlardan güvenli güvenli evler yontuyorlardý.
[15.83] korkunç titreþimli ses onlarý da sabaha girecekleri sýrada yakaladý.
[15.84] Kazanýp durdukarý þeylerin kendilerine hiçbir yararý olmadý.
[15.85] Biz gökleri, yeri ve bunlarýn arasýndakileri hak olarak yarattýk. O saat
elbette gelecektir. Þimdi sen, uzanan ellerini tut, güzel davran!
[15.86] Kuþkusuz senin Rabbin, evet O, Hallak'týr, hiç durmadan yaratýr; en iyi
þekilde bilir.
[15.87] Andolsun ki biz sana ikiþerlerden/ikililerden/iç içe kývrýmlar halindeki
çift manalýlardan yedi taneyi ve þu büyük Kur'an'ý verdik.
[15.88] Sakýn, onlardan bazý çiftlere verdiðimiz nimet ve zevklere gözlerini dikme.
Onlar için tasalanma da. Müminler için kanadýný indir sen!
[15.89] Ve de ki: "Ben, evet ben, açýkça uyaran bir haberciyim."
[15.90] Ayný þekilde, o bölücülere/yemin edip duranlara da indirmiþtik.
[15.91] Onlar ki Kur'an'ý parça parça/bölük bölük yaptýlar.
[15.92] Rabbine yemin olsun ki, onlarý toplu halde sorgu suale çekeceðiz/hepsinden
mutlaka hesap soracaðýz;
[15.93] Yapýp ettiklerinden...
[15.94] Emrolunduðun þeyi, kafalarýný çatlatýrcasýna teblið et; þirke bulaþmýþlara
aldýrma.
[15.95] Alay edip eðlenenlere karþý biz yeteriz.
[15.96] Allah ile beraber baþka tanrýlar benimseyenler yakýnda bilecekler.
[15.97] Andolsun ki, onlarýn söyledikleri yüzünden senin göðsünün daraldýðýný
biliyoruz.
[15.98] Þimdi sen, Rabbine hamd ile tespih et ve secde edenlerden ol!
[15.99] Sana þaþmaz ve kesin bilgi gelinceye kadar Rabbine ibadet et!
@Nahl Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[16.1] Allah'ýn emri geldi. Onunla yüzyüze gelmekte acele etmeyin. Tüm varlýðýn
tespih ettiðidir o Allah. Arýnmýþtýr onlarýn þirk koþtuklarýndan.
[16.2] Kullarýndan dilediðine melekleri, emrinden olan ruh ile þöyle diyerek
indirir: "Gerçek þu: Benden baþka ilah yok, o halde benden korkun."
[16.3] Gökleri ve yeri hak olarak yaratt. Arýnmýþtýr onlarýn ortak tuttuklarý
þeylerden.
[16.4] Ýnsaný bir spermden yarattý. Bir de bakmýþsýn insan, açýkça kafa tutan bir
hasým oluvermiþ.
[16.5] Davarlarý da o yaratmýþtýr. Onlar da sizin için bir ýsýtýcý/koruyucu ve nice
nice yararlar vardýr. Onlardan bazý þeyleri/onlardan bazýlarýný yersiniz.
[16.6] Bir güzellik de vardýr onlarda sizin için: Sabah saldýðýnýz sýrada, akþam
topladýðýnýz sýrada.
[16.7] Ve aðýrlýklarýnýzý yüklenir, canlarýnýzýn yarýsýný tüketmeden varamayacaðýnýz
beldelere kadar taþýrlar. Hiç kuþkusuz, Rabbiniz gerçekten Rauf'tur, çok acýyýp
esirger; Rahim'dir, sýnýrsýzca merhamet eder.
[16.8] Hem binesiniz diye hem de bir süs olarak atlarý, katýrlarý, eþekleri de
yarattý. Ve bilemeyeceðiniz daha neler yaratýr O...
[16.9] Yolu doðrultup denge noktasýný bulmak Allah'ýn iþidir. Ondan sapan da var.
Allah dileseydi, sizi toptan hidayete erdirirdi.
[16.10] O, sizin için gökten bir su indirdi; ondan bir içecek var. Kendisinden
hayvanlarýnýza yedirdiðiniz bir aðaç da ondan oluþmaktadýr.
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[16.11] O suyla sizin için ekin, zeytin, hurmalýklar, üzümler ve her çeþitten
meyvalar bitirir. Hiç kuþkusuz, bunda, derin derin düþünen bir toplum için gerçek
bir mucize vardýr.
[16.12] Geceyi, gündüzü, Güneþ'i ve Ay'ý sizin emrinize vermiþtir. Yýldýzlar da
O'nun emriyle bir hizmete boyun eðmiþtir. Bütün bunlarda, aklýný çalýþtýran bir
topluluk için elbette ibretler vardýr.
[16.13] Ve sizin için yeryüzünde, çeþit çeþit renklerde baþka þeylere de vücut
vermiþtir. Bütün bunlarda, düþünüp ibret alacak bir toplum için elbette bir mucize
vardýr.
[16.14] Ve O'dur ki, içinden taze bir et yemeniz ve kuþanacaðýnýz bir süs çýkarmanýz
için denizi emrinize vermiþtir. Gemileri onda yara yara gider görürsün. Böyle
yapmýþtýr ki, O'nun kereminden nasip arayasýnýz ve þükredebilesiniz.
[16.15] Sizi çalkayýp sarsar diye yerküreye aðýr daðlar, ýrmaklar, yollar koydu.
Ýyiye ve doðruya ulaþmanýz umulmaktadýr.
[16.16] Ve nice iþaretler! Yýldýzla da onlar, yol ve yön doðrulturlar.
[16.17] Yaratan, yaratmayana benzer mi? Hiç düþünmüyor musunuz?
[16.18] Allah'ýn nimetlerini saymaya kalkarsanýz, onlarýn sonunu getiremezsiniz.
Allah, gerçekten Gafur ve Rahim'dir.
[16.19] Allah, sizin gizlediðinizi de açýða vurduðunuzu da bilir.
[16.20] Allah dýþýnda yakardýklarýnýz hiçbir þey yaratamazlar; onlarýn kendileri
yaratýlmaktadýr.
[16.21] Hayat bulmaz ölülerdir onlar. Ne zaman diriltileceklerini bile bilmezler.
[16.22] Tanrýnýz bir tek tanrýdýr. Böyle iken, ahirete inanmayanlar, kibre
saplandýklarý için kalpleri inkarcý olmuþtur.
[16.23] Hiç kuþkusuz Allah, onlarýn sakladýklarýný da açýða vurduklarýný da biliyor.
Hiç kuþkusuz O, büyüklük taslayanlarý sevmiyor.
[16.24] Onlara, "Rabbiniz ne indirdi" dendiðinde þöyle dediler: "Öncekilerin
masallarýný."
[16.25] Þunun için ki onlar, kýyamet günü kendi günahlarýný tamamen yüklendikten
baþka, ilimsizlik yüzünden saptýrdýklarý kiþilerin günahlarýnýn bir kýsmýný da
yüklenecekler. Bakýn, ne kötü þey yükleniyorlar!
[16.26] Onlardan öncekiler tuzak kurmuþlardý. Bunun üzerine Allah, binalarýna
temellerinden çarpmýþ da üstlerindeki tavan tepelerine çökmüþtü. Azap onlara hiç
fark edemedikleri yerden gelmiþti.
[16.27] Sonra kýyamet günü onlarý rezil edecek ve diyecek: "Kendileri için kavga
çýkarýp ayrýlýða düþtüðünüz ortaklarým nerede?" Kendilerine ilim verilmiþ olanlar
diyecekler ki: "Bugün rezillik ve kötülük, gerçeði inkar edenleredir."
[16.28] Öz benliklerine zulmedip durduklarý bir sýrada, meleklerin vefat
ettirdikleri kiþiler þöyle diyerek teslim bayraðýný çekerler: "Biz hiçbir kötülük
yapmýyorduk." Ýþ hiç de öyle deðil. Allah, sizin yapmakta olduklarýnýzý çok iyi
bilmektedir.
[16.29] Hadi girin cehennem kapýlarýndan; sürekli kalacaksýnýz orada. Gerçekten kötü
yermiþ kibre sapanlarýn barýnaðý.
[16.30] Korunup sakýnanlara, "Rabbiniz ne indirdi" dendiðinde þöyle dediler: "Hayýr
indirdi." Bu dünyada güzel düþünüp güzel davrananlara güzellik vardýr. Sonsuzluk
yurdu elbette ki daha hayýrlýdýr. Gerçekten ne güzelmiþ takva sahiplerinin yurdu!
[16.31] Adn cennetleri... Girecekler içlerine. Altlarýndan ýrmaklar akacak. Orada
diledikleri þey kendilerinin olacak. Allah, korunup sakýnanlarý iþte böyle
ödüllendirir.
[16.32] Melekler, canlarýný temiz insanlar olarak aldýklarýna þöyle derler: "Selam
size, yapýp ettiklerinize karþýlýk olarak girin cennete."
[16.33] Neyi bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Allah'ýn
emrinin gelmesini mi? Onlardan öncekiler de aynen böyle yapmýþlardý. Allah onlara
zulüm etmemiþti. Tam aksine, onlar kendi kendilerine zulüm ediyorlardý.
[16.34] Sonunda, yapýp ettiklerinin kötülükleri baþlarýna musibet olmuþ, alay edip
durduklarý þey kendilerini sarývermiþti.
[16.35] Ortak koþanlar dediler ki: "Eðer Allah isteseydi ne biz ne de atalarýmýz
Allah dýþýnda birþeye kulluk/ibadet etmez, O'na raðmen hiçbir þeyi haram kýlmazdýk."
Onlardan öncekiler de aynen böyle yaptýlar. Resullere düþen, açýk bir tebliðden
baþkasý deðildir.
[16.36] Andolsun, biz her ümmete þöyle teblið yapan bir resul görevlendirdik:
"Allah'a kulluk/ibadet edin, taðuttan kaçýnýn. Sonra bunlardan kimine Allah
kýlavuzluk etti, kimine de sapýklýk hak oldu. Þimdi yeryüzünde gezip dolaþýn da
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yalanlayanlarýn sonu nasýl olmuþ görün.
[16.37] Sen onlarýn iyiye ve doðruya ulaþmalarýný tutkuyla istesen de Allah,
saptýrdýðýna yol göstermez. Hiçbir yardýmcýlarý da olmaz onlarýn.
[16.38] Yeminlerinin tüm gücüyle, "Allah ölen kimseyi diriltmez" diye Allah'a yemin
ettiler. Hayýr, öyle deðil. Öleni diriltmek O'nun üzerinde hak bir vaattir, fakat
insanlarýn çoklarý bilmezler.
[16.39] Diriltecek ki, onlara, ihtilafa düþtükleri þeyi açýk-seçik göstersin ve
küfre sapanlar kendilerinin yalancýlar olduðunu bilsinler.
[16.40] Biz birþeyi dilediðimizde, onun hakkýnda söyleyeceðimiz söz, "ol" demekten
ibarettir; o hemen oluverir.
[16.41] Zulme uðratýldýktan sonra Allah uðrunda hicret edenlere biz, dünyada elbette
güzelce mekan tutturacaðýz. Ahiretin ödülü mutlaka daha büyüktür. Bir bilselerdi!
[16.42] O Allah yolunda hicret edenler, sabrederler ve yalnýz Rablerine tevekkül
ederler.
[16.43] Biz senden önce de elçi olarak kendilerinr vahyettiðimiz erkeklerden
baþkasýný göndermedik. Eðer bilmiyorsanýz, Zikir/Kur'an ehline sorun.
[16.44] Açýk delillerle, kitaplarla gönderdik. Sana da bu Zikir'i/Kur'an'ý vahyettik
ki, kendilerine indirileni insanlara açýk-seçik bildiresin de derin derin
düþünebilsinler.
[16.45] Kötülükleri yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ýn kendilerini yere
geçirmeyeceðinden yahut hiç fark edemeyecekleri bir yerden azabýn kendilerine
gelmeyeceðinden emin mi oldular?
[16.46] Yahut dönüp dolaþmalarý sýrasýnda kendilerini yakalamayacaðýndan... Onlar
buna engel de olamazlar.
[16.47] Yoksa kendilerini korkuta korkuta sindire sindire yakalamayacaðýndan emin
midirler? Kuþkusuz ki, sizin Rabbiniz gerçekten Rauf'tur, Rahim'dir.
[16.48] Bakýp görmediler mi, Allah'ýn yarattýðý þeylerin gölgeleri bile, sað ve
sollarýndan boyunlarý bükük bir halde, Allah için secdelere kapanarak dönüyor.
[16.49] Göklerdeki ve yerdeki canlý þeyler de melekler de yalnýz Allah'a secde
ederler ve hiç de büyüklük taslamazlar.
[16.50] Üstlerinde egemen olan Rablerinden ürperirler ve emredildikleri þeyi
yaparlar.
[16.51] Allah buyurdu ki: "Ýki ilah edinmeyin, ilah sadece birtek ilahtýr. Yalnýz
benden korkun."
[16.52] Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Din de sürekli olarak yalnýz O'nundur.
Hala, Allah'tan baþkasýndan mý korkuyorsunuz?
[16.53] Sahip olduðunuz her nimet Allah'tandýr. Sonra size bir zorluk/keder
dokunduðu zaman yalnýz O'na yakarýrsýnýz.
[16.54] Sonra da zorluk ve kederi sizden kaldýrdðýnda, içinizden bir zümre kendi
Rablerine hemen ortak koþuverir,
[16.55] Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler diye. Hadi,
zevklenin/nimetlenin, yakýnda bileceksiniz.
[16.56] Tutuyor, kendilerine sunduðumuz rýzýklardan hiçbir þeyin farkýnda
olmayanlara pay çýkarýyorlar. Allah'a andolsun ki, iftira edip durduðunuz þeylerden
kesinlikle hesaba çekileceksiniz.
[16.57] Tutuyor, Allah'a kýzlarý nispet ediyorlar. Haþa! O, bunlardan arýnmýþtýr.
Ýþtah duyduklarý þeyler de kendilerinin mi?
[16.58] Onlardan birine kýz çocuk müjdelendiðinde yüzü simsiyah kesilir. Öfkeden
kuduracak gibidir o.
[16.59] Kendisine muþtulananýn utancýndan ötürü toplumdan gizlenir. Hakaret/eziklik
üzere tutsun mu onu yoksa topraðýn barýnaðýna mý gömsün onu. Bakýn ne kötü hüküm
veriyorlar!
[16.60] Ahirete inanmayanlar için kötülük örneði var. En yüce örnekse Allah içindir.
O'dur Aziz, O'dur Hakim.
[16.61] Eðer Allah, insanlarý zulümlerine karþý cezalandýrsaydý, yeryüzünde
debelenen birþey býrakmazdý. Ama öyle yapmýyor, onlarý belirli bir süreye kadar
erteliyor. Süreleri geldiðinde ise ne bir saat geri kalýrlar ne de öne geçebilirler.
[16.62] Kendilerinin bile çirkin bulacaðý þeyleri Allah'a isnat ediyorlar. Dilleri
de yalan düzüp donatýyor: En ileri güzellik onlarýnmýþ! Kuþkusuz olan þu: Onlar için
ateþ vardýr. Ve ona en önde gideceklerdir.
[16.63] Andolsun Allah'a ki, senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik de þeytan
onlara amellerini süslü gösterdi. O, bugün de onlarýn dostudur/o gün de onlarýn
dostu idi. Onlar için acýklý bir azap var.
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[16.64] Bu Kitap'ý sana yalnýz þunun için indirdik: Hakkýnda ayrýlýða düþtükleri
þeyi iyice açýklayasýn ve Kitap, iman eden bir topluluk için kýlavuz ve rahmet
olsun.
[16.65] Allah, gökten bir su indirdi de onunla, ölümünden sonra yeryüzünde hayat
verdi. Kuþkusuz, bunda kulak verip dinleyen bir topluluk için mutlaka bir mucize
vardýr.
[16.66] Hayvanlarda da sizin için kesin bir ibret vardýr. Size onlarýn
karýnlarýndan, fýþký ile kan arasýndan halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin
boðazýndan kayar gider.
[16.67] Hurmalýklarýn meyvalarýndan, üzümlerden de sarhoþ edici bir içecek ve güzel
bir rýzýk elde edersiniz. Ýþte bunda, aklýný iþleten bir topluluk için kesin bir
mucize vardýr.
[16.68] Rabbin, balarýsýna þöyle vahyetti: "Daðlardan evler edin, aðaçlardan ve
insanlarýn kurduklarý çardaklardan da..."
[16.69] "Sonra, meyvalarýn her türünden ye de boyun bükerek Rabbinin yollarýna
koyul." Onun karýncýklarýndan, renkleri çeþit çeþit bir içecek çýkar ki, insanlar
için onda þifa vardýr. Derin derin düþünen bir topluluk için, bunda kesin bir mucize
var.
[16.70] Allah sizi yarattý, sonra sizi vefat ettirecek. Ýçinizden bazýlarý, ömrün en
basit ve düþük noktasýna geri çevrilir ki, bir ilimden sonra hiçbir þey bilmez
olsun. Allah Alim'dir, Kadir'dir.
[16.71] Allah, rýzýkta kiminizi kiminize üstün kýlmýþtýr. Fazla verilenler,
rýzýklarýný ellerinin altýndakilere aktarýp da hepsi onda eþit hale gelmiyor.
Allah'ýn nimetini mi inkar ediyor bunlar?
[16.72] Allah size, kendi benliklerinizden eþler nasip etti. Eþlerinizden de sizin
için oðullar ve torunlar oluþturdu. Ve sizleri güzel ve temiz nimetlerle
rýzýklandýrdý. Þimdi bunlar, batýla mý inanýyorlar? Ve bunlar, evet bunlar, Allah'ýn
nimetine nankörlük mü ediyorlar?
[16.73] Allah'ýn berisinden, kendilerine, göklerden ve yerden bir parçacýk rýzýk
veremeyen, buna güç yetiremeyen þeylere mi tapýyorlar?
[16.74] Artýk Allah'a örnekler verip durmayýn. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
[16.75] Allah þöyle bir örnekleme yaptý: Hiçbir þeye gücü yetmeyen, baþkasýnýn
eþyasýný eþyasý durumunda bir kul ile bizden bir güzel rýzýkla rýzýklandýrdýðýmýz ve
ondan gizli-açýk daðýtan bir kiþi. Bunlar ayný olur mu?! Bütün övgüler Allah'adýr
ama onlarýn çoklarý bilmiyorlar.
[16.76] Allah þöyle bir örnekleme de yaptý: Ýki adam; birisi dilsiz; hiçbir þeye
gücü yetmez, efendisi üstüne sadece bir yük. Efendi onu nereye gönderse hiçbir hayýr
getiremez. Þimdi bu adam, dosdoðru bir yol üzerinde bulunup adaletle emreden kiþi
ile ayný olur mu?
[16.77] Göklerin ve yerin gaybý Allah'ýndýr. O saate/dünyanýn sonuna iliþkin emirse
bir göz açýp yummak gibi, hatta ondan da yakýndýr. Allah herþeye kadirdir.
[16.78] Allah sizi annelerinizin karýnlarýndan çýkardý, hiçbir þey bilmiyordunuz;
þükredebilesiniz diye size iþitme gücü, gözler ve gönüller verdi.
[16.79] Gök boþluðunda, bir emre boyun eðdirilmiþ olan kuþlara bakmadýlar mý? Onlarý
Allah'tan baþkasý tutmuyor. Bunda, inanan bir topluluk için elbette ki
izler-iþaretler vardýr.
[16.80] Allah size, evlerinizden huzur ve sükun yeri yaptý. Hayvan derilerinden de
size, gerek göç gününüzde gerek konduðunuz sýrada rahatça taþýyacaðýnýz evler yaptý.
Ayrýca, hayvanlarýn; yünlerinden, yapaðýlarýndan ve kýllarýndan belli bir süreye
kadar kullanabileceðiniz giyimlikler, döþemelikler ve kullaným eþyasý verdi.
[16.81] Allah, yarattýklarýndan sizin için gölgeler oluþturdu. Daðlardan sizin için
sýðýnak evler yaptý. Sizin için, sýcaktan koruyacak elbiselerle savaþta koruyacak
elbiseler de yaptý. Ýþte nimetini üzerinizde böyle tamamlýyor ki, O'na teslim olup
esenliðe ulaþabilesiniz.
[16.82] Yine de yüz çevirirlerse artýk sana düþen, açýk bir tebliðden baþka þey
deðildir.
[16.83] Allah'ýn nimetini biliyorlar, sonra da onu inkar ediyorlar. Çoðu nankördür
bunlarýn.
[16.84] Her ümmetten bir tanýðý ortaya sürdüðümüz gün, küfre sapanlara ne izin
verilir ne de özür dilemelerine imkan saðlanýr.
[16.85] Zulme sapanlar azapla yüzyüze geldiklerinde, ne azaplarý hafifletilir ne de
yüzlerine bakýlýr.
[16.86] Þirke sapanlar, ortak tuttuklarýný gördüklerinde þöyle derler: "Rabbimiz,
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iþte bunlar seni býrakýp da yalvarýp yakardýðýmýz ortaklarýmýz." Bunun üzerine
ortaklarý onlara þöyle söz dokundururlar: "Siz, yalancýlarsýnýz, yalancýlar!"
[16.87] O gün hepsi Allah huzurunda teslim bayraðý çekmiþ, iftira aracý olarak
kullandýklarýnýn tümü onlarý ortada býrakýp kaybolmuþtur.
[16.88] Ýnkara sapýp Allah yolundan geri çevirenler var ya, bozgunculuk edip
durmalarýndan ötürü onlarýn azaplarýna azap katmýþýzdýr.
[16.89] Gün olur, her ümmet için kendi aleyhlerine kendi içlerinden bir tanýk
çýkarýrýz. Seni de þu insanlar hakkýnda tanýk olarak getireceðiz. Sana bu Kitap'ý
indirdik ki, herþey için ayrýntýlý bir açýklayýcý, bir kýlavuz, bir rahmet,
Müslümanlara da bir müjde olsun.
[16.90] Þu bir gerçek ki Allah; adaleti, iyi ve güzel davranmayý, akrabaya vermeyi
emreder. Tüm pisliklerden/edepsizliklerden, kötülükten, azgýnlýk-doymazlýk ve
kýskançlýktan yasaklar. Düþünüp ibret alýrsýnýz ümidiyle size öðüt veriyor.
[16.91] Antlaþma yaptýðýnýzda, Allah'a verdiðiniz söze vefa gösterin.Baðlayýp
pekiþtirdikten sonra yeminlerinizi bozmayýn. Çünkü, kendinize Allah'ý kefil yapmýþ
durumdasýnýz. Allah, yaptýklarýnýzý biliyor.
[16.92] Yeminleri bozmada, ipliðini kuvvetle büktükten sonra bozup parçalayan karý
gibi olmayýn.Bir topluluk ötekinden daha zengin ve kalabalýk çýktýðý için
yeminlerinizi aranýzda bir hile aracý yapýyorsunuz. Allah sizi bununla imtihan
ediyor; ihtilafa düþtüðünüz þeyleri kýyamet günü size açýk bir biçimde elbette
gösterecektir.
[16.93] Allah dileseydi, elbetteki sizi birtek ümmet yapardý. Ama O, dilediðini
saptýrýyor, dilediðini de iyiye ve güzele kýlavuzluyor. Yapýp ettiklerinizden
mutlaka sorgu-suale çekileceksiniz.
[16.94] Yeminlerinizi aranýzda hile ve aldatma aracý yapmayýn; aksi halde, ayak
saðlam bastýktan sonra kayar ve Allah yolundan alýkoyulduðunuz için acýyý
tadarsýnýz. Üstelik büyük bir azaba da uðrarsýnýz.
[16.95] Allah'a verdiðiniz sözü basit bir ücret karþýlýðý satmayýn. Eðer bilirseniz,
Allah katýnda olan, sizin için daha hayýrlýdýr.
[16.96] Sizin yanýnýzdaki tükenir ama Allah'ýn yanýndaki sonsuza dek kalýcýdýr.
Sabredenlere ödüllerini biz, iþleyip ürettiklerinin en güzeliyle mutlaka vereceðiz.
[16.97] Erkek yahut kadýn, her kim inanmýþ olarak hayra ve barýþa yönelik bir iþ
yaparsa onu tertemiz bir hayatla yaþatýrýz. Ve böylelerinin ücretlerini, iþleyip
ürettiklerinin en güzeliyle karþýlarýz.
[16.98] Kur'an'ý okuduðun zaman, o kovulup taþlanmýþ þeytandan Allah'a sýðýn!
[16.99] Þu bir gerçek ki þeytanýn elinde, iman edip yalnýz Rablerine dayananlar
aleyhine hiçbir sulta/hiçbir kanýt yoktur.
[16.100] Onun sultasý, sadece onu dost edinenlerle Allah'a ortak koþanalr
üstündedir.
[16.101] Biz bir ayeti, bir baþka ayetin yerine koyduðumuzda -ki Allah neyi
indirmekte olduðunu daha iyi bilir- þöyle der: "Sen düpedüz bir iftiracýsýn." Hayýr,
öyle deðil! Bunlarýn çoklarý bilmiyorlar.
[16.102] De ki: "Ýman edenleri güçlendirip kökleþtirmek için ve Müslümanlara bir
müjde ve kýlavuz olarak, Ruhulkudüs onu, senin Rabbinden indirdi.
[16.103] Andolsun ki biz, onlarýn, "Kur'an'ý ona bir insan öðretiyor" demekte
olduklarýný biliyoruz. Nispet etmeye uðraþtýklarý adamýn dili yabancýdýr. Oysaki bu,
apaçýk Ararpça bir dildir.
[16.104] Allah'ýn ayetlerine inanmayanlara Allah kýlavuzluk etmez. Onlar için acýklý
bir azap öngörülmüþtür.
[16.105] Yalaný ancak, Allah'ýn ayetlerine inanmayanlar uydururlar. Yalancýlýk
edenler onlarýn ta kendileridir.
[16.106] Her kim imanýndan sonra Allah'a küfür eder, kalbi iman ile yatýþmýþ halde
iken baskýyla zorlanan hariç olmak üzere, inkara göðüs açarsa, böylelerinin üzerine
Allah'tan bir gazap iner. Bunlar için büyük bir azap da öngörülmüþtür.
[16.107] Bu böyledir. Çünkü, onlar þu iðreti hayatý ahirete tercih etmiþlerdir. Ve
Allah, küfre sapanlar topluluðunu doðruya kýlavuzlamaz.
[16.108] Bunlar, Allah'ýn; kalpleri, kulaklarý ve gözleri üstüne mühür bastýðý
insanlardýr. Gaflete saplananlar da bunlarýn ta kendileridir.
[16.109] Hiç kuþkusuz, ahirette hüsrana uðrayacaklar da bunlardýr.
[16.110] Kuþkusuz, Rabbin; iþkenceye uðratýldýktan sonra hicret eden, ardýndan da
cihat edip sabreden kiþiler yanýndadýr. Bütün bunlardan sonra senin Rabbin elbette
cömertçe affedecek, cömertçe merhamet edecektir.
[16.111] Gün olur, herkes kendi nefsi için mücadele eder ve herkese, yaptýðýnýn
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karþýlýðý tam tamýna ödenir; onlar asla zulme uðratýlmazlar.
[16.112] Allah, þu ülkeyi/medeniyeti de örnek vermiþtir: Güvenli, mutlu-huzurlu idi;
rýzký her yandan bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ýn nimetlerine nankörlük ettiler
de Allah kendilerine, sanayi olarak ürettikleri þeyler yüzünden açlýk ve korku
elbisesini tattýrdý.
[16.113] Andolsun ki, onlara içlerinden bir resul geldi de onu yalanladýlar. Bunun
üzerine, onlar zulümlerine devam edip dururken azap kendilerini yakalayýverdi.
[16.114] Allah'ýn sizi rýzýklandýrdýðý þeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Eðer
yalnýz O'na kulluk/ibadet ediyorsanýz, Allah'ýn nimetlerine þükredin.
[16.115] O size ancak þunlarý haram kýlmýþtýr: Ölü, kan, domuz eti, Allah'tan
baþkasý adýna kesilen hayvan. Bununla birlikte, zorda kalan baþkasýnýn hakkýna
tecavüz etmemek, sýnýrý da aþmamak þartýyla bunlardan yerse, Allah baðýþlayacak,
merhamet edecektir.
[16.116] Yalan düzerek Allah'a iftira etmek için, dillerinizin uydurma
nitelendirmeleriyle "þu helaldir, þu haramdýr" demeyin. Yalan düzerek Allah'a iftira
edenler kurtulamazlar.
[16.117] Az bir nimetlenme ardýndan, acýklý bir azap var onlara.
[16.118] Sana anlattýklarýmýzý daha önce, Yahudilere haram kýlmýþtýk. Biz onlara
haksýzlýk etmedik; aksine, onlar kendi benliklerine zulmediyorlardý.
[16.119] Þu da var: Rabbin, bilgisizlik yüzünden kötülük iþleyip de bunun ardýndan
tövbe edip hallerini düzeltenler lehindedir. Sonra senin Rabbin gerçekten Gafur ve
Rahim'dir.
[16.120] Þu da kuþkusuz ki, Ýbrahim baþlýbaþýna bir ümmet idi; bir hanif olarak
Allah'ýn önünde eðiliyordu, müþriklerden deðildi.
[16.121] O'nun nimetlerine þükrediyordu. Allah onu seçip yüceltti ve dosdoðru bir
yola kýlavuzladý.
[16.122] Dünyada ona güzellik verdik, ahirette de mutlaka barýþsever iyiler arasýnda
yer alacaktýr.
[16.123] Daha sonra sana þunu vahyettik: Bir hanif olarak Ýbrahim'in dinine uy! O,
müþriklerden deðildi.
[16.124] Cumartesi tatili, sadece onda ihtilaf edenlere farz kýlýndý. Rabbin,
tartýþmakta olduklarý þey hakkýnda, onlar arasýnda kýyamet günü hüküm verecektir.
[16.125] Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öðütle davet et ve onlarla, en güzel olan
neyse o yolla mücadele et. Þüphe yok ki Rabbin, kendi yolundan sapanlarý en iyi
bilendir. Ve O, gerçeðe kýlavuzlananlarý da en iyi bilendir.
[16.126] Eðer ceza ile karþýlýk verecekseniz, ancak size yapýlan kötülüðün türü ve
miktarý ile karþýlýk verin. Eðer sabrederseniz, elbette ki bu, sabredenler için daha
hayýrlýdýr.
[16.127] Sabret! Senin sabrýn da Allah'ýn yardýmýyladýr. Onlar için tasalanma!
Kurmakta olduklarý tuzaklar yüzünden de telaþlanma!
[16.128] Hiç kuþkusuz, Allah, korunanlar ve güzellik sergileyenlerle beraberdir.
@Ýsrâ Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[17.1] Bütün varlýklarýn tespihi o kudrettedir ki, kulunu, gecenin birinde Mescid-i
Haram'dan, çevresini bereketlendirdiðimiz Mescid-i Aksa'ya yürütmüþtür. Bu,
ayetlerimizden bir kýsmýný o kulumuza göstermek/onu ayetlerimizden biri olarak
göstermemiz içindir Hiç kuþkusua, O, Semi'dir, Basir'dir.
[17.2] Musa'ya Kitap'ý verdik ve onu, "benden baþka bir vekil tutmayýn" buyruðuyla
Beniisrail'e bir kýlavuz kýldýk.
[17.3] Ey Nuh ile beraber taþýdýðýmýz kiþilerin soyu! Gerçek þu ki, Nuh çok þükreden
bir kuldu.
[17.4] Biz, Beniisrail'e Kitap'ta þu yolda bir yargýda bulunduk: Siz yeryüzünde
muhukkak iki kez bozgun vüvuda getireceksiniz ve muhakkak büyük bir kibirle
böbürleneceksiniz.
[17.5] Nihayet, o ikiden birincisi geldiðinde, üzerinize aþýlmaz bir güce sahip
kullarýmýzý gönderdik de onlar, barýnaklarýn aralarýna girip araþtýrdýlar. Ve bu,
yerine getirilmiþ bir vaat idi.
[17.6] Sonra onlar üzerinde size tekrar egemenlik verdik, mallar ve oðullarla sizi
güçlendirdik ve sizi toplum olarak çoðalttýk.
[17.7] Eðer güzel davranýrsanýz, kendi benlikleriniz için güzellik sergilemiþ
olursunuz. Ve eðer kötülük yaparsanýz o da benlikleriniz aleyhine olur. Bu sýrada,
yüzlerinizi çirkinleþtirsinler, ilk kez girdikleri gibi mabede girsinler ve
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egemenlik altýna aldýklarýný yerle bir etsinler diye ikinci vaat geldi.
[17.8] Rabbiniz size belki rahmet eder. Ve eðer yine eski duruma dönerseniz, biz de
döneriz. Ve biz, cehennemi, küfre batanlar için çepeçevre kuþatan bir zýndan
yapmýþýzdýr.
[17.9] Þüpheniz olmasýn ki bu Kur'an en kalýcý, en doðru olana kýlavuzlar ve
müminlere þu yolda müjde verir: Hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlar için büyük
birn ödül vardýr.
[17.10] Ahirete inanmayanlar var ya, onlar için biz korkunç bir azap
hazýrlamýþýzdýr.
[17.11] Ýnsan, hayra davet eder gibi þerri çaðýrýyor/insan, hayra duasýyla þerri
davet ediyor. Ýnsan çok acelecidir.
[17.12] Biz, geceyi ve gündüzü iki ayet yaptýk; sonra gecenin ayetini silip gündüzün
ayetini gösterici yaptýk ki, Rabbimizden bir lütuf isteyesiniz, yýllarýn sayýsýný ve
hesabý bilesiniz. Biz herþeyi ayrýntýlý bir biçimde açýkladýk.
[17.13] Her insanýn uðursuzluk kuþunu onun boynuna takmýþýzdýr. Kýyamet günü
kendisine, önünde açýlmýþ olarak bulacaðý bir kitap çýkaracaðýz:
[17.14] "Oku kitabýný! Bugün sana hesap sorucu olarak öz benliðin yeter."
[17.15] Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiþ olur. Sapýtan da kendi aleyhine
sapýtmýþ olur. Hiçbir günahkar, bir baþka günahkarýn yükünü taþýmaz. Ve biz, bir
resul göndermedikçe azap edici deðiliz.
[17.16] Biz bir ülkeyi/medeniyeti mahvetmek istediðimizde, onun servet ve nimetle
þýmarmýþ ele baþlarýna emirler yönetiriz/onlarý yöneticiler yaparýz da onlar, orada
bozuk gidiþler sergilerler. Böylece o ülke aleyhine hüküm hak olur; biz de oranýn
altýný üstüne getiririz.
[17.17] Nuh'tan sonra da nice kuþaklarý helek ettik. Kullarýnýn günahlarýný haber
alýcý ve görücü olarak Rabbin yeter.
[17.18] Peþin isteyene dünyada peþin veririz: dilediðimize dilediðimiz kadar. Sonra
da ona cehennemi veririz; yaslanýr ona kýnanmýþ ve kovulmuþ olarak.
[17.19] Kim de ahireti ister ve inanmýþ olarak ona yaraþýr bir gayretle çalýþýrsa,
böylelerinin gayretleri teþekkürle karþýlanýr.
[17.20] Rabbinin lütfundan nimetlerle hepsine uzanýrýz: Onlara da bunlara da
Rabbinin lütfu kimse tarafýndan engellenemez/kýsýtlanamaz.
[17.21] Bak nasýl, kimini kimine üstün kýldýk. Ama ahiret, dereceler bakýmýndan
elbette daha büyük lütuflandýrma bakýmýndan daha yücedir.
[17.22] Allah'ýn yanýna baþka bir ilah koyma ki, yapayalnýz ve horlanmýþ olarak
oturup kalmayasýn.
[17.23] Rabbin þöyle hükmetti:O'ndan baþkasýna kulluk/ibadet etmeyin, anaya babaya
çok iyi davranýn: Onlardan birisi yahut her ikisi senin yanýnda ihtiyarlýk çaðýna
gelirse sakýn onlara "öf" bile deme; onlarý azarlama onlara tatlý-iltifatlý söz
söyle.
[17.24] Ýndir onlar için rahmetten tevazu kanadýný ve de ki: "Rabbim, merhametli
davran onlara, týpký küçüklüðümde beni koruyup büyüttükleri gibi."
[17.25] Benliklerinizi içindekini Rabbiniz daha iyi bilir. Eðer siz barýþsever/iyi
kiþler olursanýz O, tövbeye sarýlanlarý affeder.
[17.26] Akrabaya hakkýný ver. Çaresize, yolda kalana da. Fakat saçýp savurma.
[17.27] Çünkü saçýp savuranlar þeytanlarýn kardeþleri olurlar. Ve þeytan kendi
Rabbine nankörlük etmiþtir.
[17.28] Eðer onlardan, Rabbinden ümit ettiðin bir rahmeti bekleme yüzünden yüz
çevirecek olursan o zaman onlara yumuþak/tatlý bir söz söyle.
[17.29] Elini baðlayýp boynuna asma.Ama onu büsbütün de salýverme! Sonra kýnanýr,
hasret içinde bir köþede büzülür kalýrsýn.
[17.30] Hiç kuþkusuz, Rabbin, dilediðine rýzký açar da kýsar da.O, kullarýný
görüyor, onlardan haber alýyor.
[17.31] Yoksulluk korkusuyla çocuklarýnýzý öldürmeyin! Onlarý da sizi de biz
rýzýklandýrýyoruz. Kuþkusuz, onlarý öldürmek büyük bir günahtýr.
[17.32] Zinaya yaklaþmayýn! Çünkü o iðrenç bir iþtir; yol olarak da çok kötüdür.
[17.33] Allah'ýn saygýya layýk kýldýðý cana haklý bir sebep yokken kýymayýn! Kim
haksýzlýkla öldürülürse, onun velisine yetki/söz hakký vermiþizdir. Ama o da
öldürmede sýnýr tanýmazlýk etmesin. Çünkü kendisine yardým edilmiþþtir.
[17.34] Yetimin malýna yaklaþmayýn! Ancak rüþtüne eriþinceye kadar, güzel bir yolla
ilgilenebilirsiniz. Ahdinize vefalý olun çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.
[17.35] Ölçtüðünüz zaman tam ve dürüst ölçün! Hilesiz teraziyle tartýn! Bu, hem
hayýrlý hem de sonuç bakýmýndan güzeldir.
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[17.36] Hakkýnda bigin olmayan þeyin ardýna düþme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi
bundan sorumlu tutulacaktýr.
[17.37] Yeryüzünde kasýlýp kabararak yürüme! Çünkü sen, yeri asla yýrtamazsýn,
uzunlukça da daðlara ulaþamazsýn.
[17.38] Bütün bu sayýlanlarýn kötü olanlarý, Rabbin katýnda çirkin görülmüþtür.
[17.39] Bunlar, Rabbinin sana, hikmetten vahyetmiþ olduklarýdýr.Allah'ýn yanýna
baþka tanrý koyma ki, kýnanmýþ ve kovulmuþ bir halde cehenneme atýlmayasýn.
[17.40] Rabbiniz, oðullarý seçip size özgüledi de kendisi meleklerden kýzlar mý
edindi? Gerçekten siz çok dehþet verici bir söz söylüyorsunuz!
[17.41] Biz, gerçeði, Kur'an'da da türlü biçimlerde ifade ettik ki, düþünüp
anlayabilsinler. Fakat bu onlarýn sadece kaçýþlarýný artýrýyor.
[17.42] De ki: "Eðer onlarýn dediði gibi Allah'la beraber ilahlar olsaydý, o zaman
onlar arþýn sahibine elbette bir yol ararlardý."
[17.43] O hep tespih edilen onlarýn söylediklerinden çok uzak ve çok yüksek; hem de
ölçüye sýðmayacak kadar yüksek...
[17.44] Yedi gök, yerküre ve bunlarýn içindekiler O'nu tespih ederler. Hiçbir þey
yoktur ki, O'nu överek tespih etmesin; fakat siz onlarýn tespihlerini fark
edemezsiniz. O Halim'dir, Gafur'dur.
[17.45] Kur'an okuduðunda seninle, ahirete inanmayanlar arasýna gizli bir perde
çekeriz.
[17.46] Kalpleri üzerine onu anlamalarý için kabuklar geçiririz, kulaklarýna da bir
aðýrlrýk koyarýz. Rabbini Kur'an'da yalnýz Kur'an'da andýðýn zaman, nefretle geriye
dönüp kaçarlar.
[17.47] Onlarýn seni dinlerken, neye kulak verdiklerini biz iyi daha biliriz.
Aralarýnda fýsýldaþýrlarken de þöyle konuþur o zalimler: "Büyülenmiþ bir adamdan
baþkasýnýn ardýsýra gitmiyorsunuz!"
[17.48] Bak nasýl örnekler verdiler sana, nasýl sapýttýlar. Artýk hiçbir yola
varamazlar.
[17.49] Dediler ki: "Biz bir yýðýn kemik olduðumuz, un-ufak hale geldiðimiz zaman
mý, gerçekten biz o zaman mý yeni bir yaratýlýþla diriltileceðiz."
[17.50] De ki: "Ýster taþ olun ister demir!"
[17.51] "Ýsterseniz gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratýk olun." Diyecekler ki :
"Peki bizi yeniden kim yaratacak?" De ki: "Sizi ilk kez yaratan kimse, o." Bunun
üzerine baþlarýný sana doðru alaylý bir biçimde sallayarak þöyle konuþacaklar: "Ne
zaman o?" De ki: "Çok yakýn olabilir!"
[17.52] Sizi çaðýracaðý gün onu hamd ederek çaðrýsýna derhal uyacaksýnýz. Ve sadece
az bir süre kaldýðýnýzý düþüneceksiniz.
[17.53] Kullarýma de ki: En güzel olan neyse onu söylesinler. Çünkü þeytan,
yamukluk sokar. Þeytan, insan için apaçýk bir düþmandýr.
[17.54] Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, dilerse size azap
eder. Biz seni onlar üzerine vekil göndermedik.
[17.55] Rabbin, göklerdeki ve yerdeki kimseleri de daha iyi bilir. Yemin olsun biz,
peygamberlerin bir kýsmýný bir kýsmýna üstün kýlmýþýzdýr. Davud'a da Zebur'u verdik.
[17.56] Dedi ki: "O'nun dýþýnda bel baðladýklarýnýzý çaðýrýn; onlar, baþýnýzdaki
zorluk ve sýkýntýyý ne kaldýrabilirler ne de deðiþtirebilirler."
[17.57] O yakarýp durduklarýnýzýn kendileri, en çok yakýnlýk kazanmýþlarý da dahil,
Rablerine varmaya vesile ararlar; O'nun rahmetini umarlar, O'nun azabýndan
korkarlar. Çünkü Rabbinin azabý gerçekten korkulasýdýr.
[17.58] Hiçbir kent/medeniyet dýþta kalmamak üzere, kýyamet gününden önce hepsini ya
helak edeceðiz yahut da þiddetli bir azapla azaplandýracaðýz. Ýþte bu, Kitap'ta
satýr satýr yazýlmýþ bulunuyor.
[17.59] Bizi, mucizeler göstermekten alýkoyan, daha öncekilerin onlarý yalanlamýþ
olmasýndan baþka birþey deðildir. Semud kavmine o diþi deveyi açýk bir mucize olarak
verdik de onunla kendilerine zulmettiler. Biz, mucizeleri yalnýz korkutup sindirmek
için göndeririz.
[17.60] Hani sana: "Rabbin, insanlarý çepeçevre kuþatmýþtýr." demiþtik. Sana
gösterdiðimiz o rüyayý da Kur'an'da lanetlenmiþ bulunan o aðacý da insanlarý sýnamak
dýþýnda bir sebeple göndermedik. Biz onlarý korkutuyoruz ama bu onlarýn
kudurganlýðýný artýrmaktan baþka bir katký saðlamýyor.
[17.61] Hani meleklere: "Adem'e secde edin." demiþtik; onlar da secde etmiþlerdi.
Ama Ýblis secde etmemiþ, þöyle demiþti: "Çamur olarak yarattýðýn kiþiye secde mi
ederim?"
[17.62] Yine dedi: "Þu benden üstün kýldýðýna bir baksana! Yemin olsun, eðer beni
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kýyamet gününe kadar ertelersen, onun soyunu, pek azý hariç, hükmüm altýna
alacaðým."
[17.63] Allah buyurdu: "Defol git! Onlardan kim sana uyarsa, cezanýz cehennem
olacaktýr. Ne de mükemmel ceza."
[17.64] "Onlardan güç yetirdiðini sesinle yerinden oynat. Atlýlarýn ve yayalarýnla
yaygara çýkarýp üzerlerine çullan. Mallarda, evlatlarda onlara ortak ol, onlara
habire vaatte bulun." Þeytan onlara bir aldanýþtan baþka ne vaat eder ki?!
[17.65] "Kuþkusuz, benim kullarým üzerinde hiçbir sultan olmayacaktýr." Vekil olarak
Rabbin yeter.
[17.66] Rabbiniz odur ki, lütfundan nasip arayasýnýz diye sizin için denizde gemiler
yürütüyor. O, size karþý gerçekten çok merhametlidir.
[17.67] Denizde size bir zorluk dokunduðunda, O'nun dýþýndaki tüm yalvardýklarýnýz
ortadan kaybolur. Fakat O, sizi kurtarýp karaya çýkarýnca yüz çevirirsiniz. Ýnsan
çok nankördür.
[17.68] Peki, kara tarafýnda sizi yere geçirivermesinden yahut üstünüze çakýl
savuran bir kasýrga göndermesinden emin misiniz? Sonra kendinize hiçbir vekil
bulamazsýnýz.
[17.69] Yoksa sizi bir kez daha oraya gönderip üstünüze kýrýp geçiren bir fýrtýna
salarak, inkar ettiðinizden dolayý sizi boðmayacaðýndan emin misiniz? Sizin adýnýza,
bizden bunun öcünü alacak birini de bulamazsýnýz.
[17.70] Andolsun, biz, Ademoðullarýný onur ve üstünlükle donattýk, onlarý karada ve
denizde binitlerle yükledik. Onlarý, güzel ve temiz rýzýklarla besledik. Ve onlarý
yarattýklarýmýzýn birçoðundan üstün kýldýk.
[17.71] Gün olur, insan gruplarýndan herbirini kendi önderleriyle çaðýrýrýz. O gün
kitabý kendisine saðdan verilenler, kitaplarýný okuyacaklar ve bir yýl kadar
haksýzlýða uðratýlmayacaklar.
[17.72] Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolca da daha sapýktýr o.
[17.73] Az kalsýn seni, sana vahyettiðimizden uzaklaþtýrarak ondan gayrýsýný bize
isnat edesin diye fitneye düþüreceklerdi. Ýþte o takdirde seni dost edinirlerdi.
[17.74] Eðer biz seni saðlamlaþtýrmamýþ olsaydýk, andolsun, onlara birazcýk
meylediverecektin.
[17.75] Ýþte o zaman sana, hayatýn da ölümün de katmerli acýlarýný tattýrýrdýk. Ve
bize karþý hiçbir yardýmcý da bulamazdýn.
[17.76] Az kalsýn bu topraktan çýkarmak için seni sýkýþtýracaklardý. Böyle bir
durumda onlar orada senin arkandan çok az bir süre kalacaklardý.
[17.77] Senden önce gönderdiðimiz resullerimize uygulanan yöntem de buydu. Sen bizim
yol ve yöntemimizde deðiþme bulamazsýn.
[17.78] Güneþin kaymasýndan/aþaðý sarkmasýndan, gecenin kararmasýna kadar namazý
kýl. Sabah Kur'an'ýný da gözet. Çünkü sabah okunan Kur'an tanýklarca izlenmektedir.
[17.79] Sana özgü bir ibadet olarak, gecenin bir kýsmýnda, o Kur'an'la meþgul olmak
üzere uyanýk ol/uykudan uyan. Böylece Rabbinin seni övülmüþ bir makama/Makam-ý
Mahmud'a ulaþtýrmasý umulur.
[17.80] Þöyle yakar: "Rabbim! Beni, gireceðim yere doðruluk-dürüstlükle sok,
çýkacaðým yerden doðruluk-dürüstlükle çýkar. Katýndan bana yardýmcý bir güç/kanýt
ver."
[17.81] Ve de ki: "Hak geldi batýl yýkýlýp gitti. Batýl, yok olmaya zaten mahkumdu."
[17.82] Biz Kur'an'dan, inananlar için þifa ve rahmet olacak þeyler indiriyoruz. Ama
bu, zalimlerin yýkýmýný artýrmaktan baþka katký saðlamýyor.
[17.83] Ýnsana nimet verdiðimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine þer dokununca da
hemen ümitsiz oluverir.
[17.84] De ki: "Herkes, kendi varlýk yapýsýna uygun iþ görür. Yolca daha doðru
gidenin kim olduðunu Rabbiniz daha iyi bilir."
[17.85] Ve sana ruhtan sorarlar. De ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir. Ve size, ilimden
sadece az birþey verilmiþtir."
[17.86] Andolsun, biz dilesek sana vahyetmiþ olduðumuzu tamamen gideriveririz, sonra
onu elde etmek için bizim katýmýzda kendine bir vekil de bulamazsýn.
[17.87] Ancak Rabbinden bir rahmet müstesna... Kuþkusuz, O'nun sana lütfu pek
büyüktür.
[17.88] De ki: "Andolsun, eðer insanlar ve cinler þu Kur'an'ýn benzerini getirmek
üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, onun bir benzerini yine
de ortaya getiremezler."
[17.89] Andolsun, biz bu Kur'an'da, insanlar için her örnekten nicelerini sýraladýk.
Ama insanlarýn çoðu inkardan baþka birþeyde diretmediler.
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[17.90] Dediler ki: "Bizim için yerden bir pýnar fýþkýrtmadýðýn sürece sana asla
inanmayacaðýz."
[17.91] "Yahut senin; hurmalardan, üzümlerden oluþan bir bahçen olmalý. Onalrýn
aralarýndan þarýl þarýl ýrmaklar akýtmalýsýn."
[17.92] "Yahut iddia ettiðin gibi, göðü, parçalar halinde üzerimize düþürmelisin,
yahut Allah'ý ve melekleri karþýmýza dikmelisin."
[17.93] "Yahut altýndan bir evin olmalý, yahut göðe yükselmelisin. Ancak senin göðe
çýktýðýna, okuyacaðýmýz bir kitabý bize indirceðin zamana kadar, asla inanmayýz." De
ki: "Rabbimin þaný yücedir. Ben, insan bir resulden baþka neyim ki?"
[17.94] Kendilerine hak kýlavuzcusu geldiðinde, insanlarýn iman etmelerine, þöyle
demelerinden baþka birþey engel olmadý: "Allah, bir insaný mý resul gönderdi?"
[17.95] De ki: "Eðer yeryüzünde doygunluða ulaþmýþ melekler dolaþýr olsaydý, elbette
gökten onlara bir melek-resul gönderirdik."
[17.96] De ki: "Benimle sizin aranýzda tanýk olarak Allah yeter. O, kullarýndan
haberdardýr, onlarý görmektedir."
[17.97] Allah kime hidayet verirse doðru yolu bulan odur. Kimi de þaþýrtýrsa,
böyleleri için O'nun dýþýnda dostlar bulamazsýn. Kýyamet günü böylelerini kör,
dilsiz ve saðýr bir halde yüzleri üstüne haþrederiz. Varacaklarý yer cehennemdir ki,
alevi dindikçe kýzgýn ateþini körükleyiveririz.
[17.98] Cezalarý iþte budur. Çünkü ayetlerimizi inkar ettiler ve þöyle dediler:
"Biz, bir kemik yýðýný olduktan, un-ufak hale geldikten sonra mý, sahi bundan sonra
mý, yeni bir yaratýlýþla diriltileceðiz?"
[17.99] Görmediler mi ki, o gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerlerini
yaratmaya da Kaadir'dir. Onlar için bir süre belirlemiþtir, bunda kuþku yok. Ama
zalimler, inkardan baþka birþeyde direnmiyorlar.
[17.100] De kði: "Eðer Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydýnýz, o zaman da
harcanýr-biter korkusuyla cimri davranýrdýnýz." Ýnsan çok cimridir.
[17.101] Andolsun, biz, Musa'ya açýk-seçik dokuz mucize verdik. Ýsrailoðullarýna
sor: Hani, Musa onlara geldiðinde Firavun ona þöyle demiþti: "Ben senin kesinlikle
büyülendiðini
düþünüyorum, ey Musa."
[17.102] Musa dedi: "Yemin olsun, sen bilmektesin ki, bunlarý, o göklerin ve yrein
Rabbi birer basiret/basiretle görülebilecek birer ibret olmak üzere indirdi. Vallahi
ben de seni mahvolmuþ görüyorum, ey Fitavun!"
[17.103] Firavun onlarý o topraktan sürüp çýkarmak istedi de biz onu ve
yanýndakilerin tümünü boðduk.
[17.104] Bunun ardýndan, Ýsrailoðullarýna þöyle dedik: "Þu toprakta oturun. Ahiret
vaadi/ikinci vaat gelince, sizi toplayýp biraraya getireceðiz."
[17.105] Biz onu hak ile indirdik ve o hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve
uyarýcý olarak gönderdik.
[17.106] Onu bir Kur'an olarak, insanlara dura dura okuyasýn diye kýsýmlara ayýrýp
aðýr aðýr indirdik.
[17.107] De ki: "Ýster inanýn ona, ister inanmayýn. O, kendilerine daha önce ilim
verilmiþ olanlara okunduðunda, onlar, çeneleri üstü secdelere kapanýyorlar."
[17.108] Ve diyorlar: "Rabbimizin þaný yücedir, Rabbimin vaadi mutlaka
gerçekleþecektir."
[17.109] Aðlayarak çeneleri üstü kapanýyorlar, o onlarýn huþuunu artýrýyor.
[17.110] De ki: "Ýster Allah diye yakarýn, ister Rahman diye yakarýn. Hangisiyle
yakarýrsanýz yakarýn, en güzel isimler O'nundur. Namzýnda sesini yükseltme, kýsma
da.Ýkisi ortasý bir yol tut."
[17.111] Þöyle de: "Hamd, o Allah'a özgüdür ki, çocuk edinmemiþtir; mülk ve
yönetiminde ortaðý yoktur; acizlik yüzünden dost edinmemiþtir."Ve tekbir edip
yücelt O'nu.
@Kehf Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[18.1] Hamd o Allah'a ki, kuluna Kitap'ý, kendisinde hiçbir eðiklik ve çeliþme
yapmaksýzýn indirdi.
[18.2] Katýndan dosdoðru gelen açýk bir söz olarak indirdi onu. Ki, zorlu bir iþ ve
oluþ konusunda uyarsýn ve barýþa yönelik hayýrlý ameller sergileyen müminlere,
kendileri için güzel bir ödül öngörüldüðünü muþtulasýn...
[18.3] Onlar, o hal üzere sonsuza dek kalýcýdýrlar.
[18.4] Ve "Allah bir çocuk edindi" diyenleri uyarsýn diye indirdi onu.
[18.5] Ona iliþkin ne kendilerinin bir ilmi vardýr ne de atalarýnýn. Söz olarak ne
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büyüktür aðýzlarýndan çýkýveren! Onlar bir yalandan baþka þey söylemiyorlar.
[18.6] Þimdi sen, bu söze inanmazlarsa, belki de arkalarýndan kendini eritircesine
üzüleceksin.
[18.7] Biz, yeryüzündeki þeyleri ona bir süs yaptýk ki insanlarý, içlerinden hangisi
amel yönünden daha güzeldir diye imtihan edelim.
[18.8] Ve þu da bir gerçek ki biz, yeryüzündeki herþeyi bir kuru toprak haline
elbette getireceðiz.
[18.9] Yoksa sen o Ashab-ý Kehf'i, maðara ve kitabe yaranýný, bizim ayetlerimizden,
hayrete düþüren bir tanesi mi sandýn?
[18.10] Hani, o yiðit gençler o maðaraya sýðýndýlar da þöyle dediler: "Ey Rabbimiz,
katýndan bir rahmet ver bize ve bizim için bir çýkýþ yolu lütfet iþimize."
[18.11] Bunun üzerine bir çok yýl boyunca maðarada onlarýn kulaklarý üzerine aðýrlýk
vurduk.
[18.12] Sonra onlarý dirilttik ki, iki zümreden hangisinin kaldýklarý süreyi daha
iyi hesap edebileceðini bilelim.
[18.13] Biz onlarýn haberlerini sana doðru bir þekilde anlatacaðýz. Þu bir gerçek ki
onlar, Rablerine iman etmiþ bir yiðitler grubuydu. Ve biz de onlarýn hidayetini
artýrdýk.
[18.14] Kalpleriyle aramýzda bir bað kurduk/kalplerini dayanýklý kýldýk. Kalkýp
þöyle dediler: "Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. O'ndan baþka hiçbir ilaha
yakarmayýz. Aksini yaparsak saçma söz söylemiþ oluruz."
[18.15] "Þunlar, þu kavmimiz O'ndan baþka ilahlar edindiler. Onlar hakkýnda açýk bir
kanýt getirselerdi ya! Yalan düzerek Allah'a iftira edenden daha zalim kim
olabilir?!"
[18.16] "Madem ki onlardan ve Allah dýþýndaki taptýklarýndan yüz çevirip kenara
çekildiniz, hadi maðaraya sýðýnýn ki, Rabbiniz size rahmetinden bir nasip yaysýn ve
iþinizde size kolaylýk ve baþarý saðlasýn."
[18.17] Güneþi görüyorsun: Doðduðu vakit maðaralarýndan sað tarafa kayar, battýðý
vakit ise onlarý sol tarafa doðru makaslayýp geçer. Böylece onlar maðaranýn geniþ
boþluðu içindedirler. Bu, Allah'ýn mucizelerindendir. Allah'ýn kýlavuzluk ettiði,
doðruyu bulmuþtur. Þaþýrttýðýna gelince, sen ona yol gösteren bir veli asla
bulamazsýn.
[18.18] Sen onlarý uyanýktýrlar sanýrsýn; oysaki onlar uykudadýrlar. Onlarý sað
tarafa da sol tarafa da çeviririz. Köpekleri de iki kolunu giriþe uzatýp yaymýþtýr.
Onlarýn durumunu görseydin kesinlikle onlardan yüz çevirip kaçardýn. Ve onlardan
içine mutlaka korku doldurulurdu.
[18.19] Ýþte böyle! Onlarý dirilttik ki, birbirlerine sorup dursunlar. Ýçlerinden
biri þöyle konuþtu: "Ne kadar durdunuz?" Dediler: "Bir gün yahut günün bir parçasý
kadar." Dediler: "Ne kadar kaldýðýnýzý Rabbiniz daha iyi bilir. Siz þimdi birinizi
þu gümüþ para ile kente gönderin de baksýn; kentin hangi yiyeceði daha temizse ondan
size bir rýzýk getirsin. Ama nazik ve kurnaz davransýn ki, sizi kimseye fark
ettirmesin."
[18.20] "Çünkü onlar sizi ellerine geçirirlerse ya taþlayarak öldürürler yahut da
sizi kendilerinin milletine döndürürler. O takdirde bir daha asla kurtulamazsýnýz."
[18.21] Böylece insanlarý onlar hakkýnda bilgilendirdik ki, Allah'ýn vaadinin hak,
kýyamet saatinin de kuþkusuz olduðunu bilsinler. Çünkü onlar, aralarýnda maðara
yaranýnýn durumunu tartýþýyorlardý. "Onlarýn üstüne bir bina kurun." dediler.
Rableri onlarý daha iyi bilir. Onlar hakkýnda görüþleri galip gelenlerse þöyle
dediler: "Üzerlerine mutlaka bir mescit edineceðiz."
[18.22] "Üç kiþiydiler, dördüncüleri köpekleriydi." diyecekler. Þunu da diyecekler:
"Beþ kiþiydiler, altýncýlarý köpekleriydi." Gaybý taþlamaktýr/bilinmeyen þey
hakkýnda atýp tutmaktýr bu. Þöyle de derler: "Yedi kiþiydiler, sekizincileri de
köpekleridir." De ki: "Onlarýn sayýsýný Rabbin daha iyi bilir. Onlar hakkýnda
bilgisi olan, çok azdýr." O halde, onlar hakkýnda yüzeysel bir tartýþma dýþýnda
hiçbir çekiþmeye girme. Onlar hakkýnda, konuþup duranlardan hiç kimseye birþey
sorma.
[18.23] Hiçbir þey için, "ben bunu yarýn kesinlikle yapacaðým" deme.
[18.24] "Allah dilerse" þeklinde diyebilirsin. Unuttuðunda, Rabbini an. Ve de:
"Umarým ki Rabbim beni, bundan daha yakýn bir zamanda baþarýya/aydýnlýða ulaþtýrýr."
[18.25] Onlar, maðaralarýnda üçyüz yýl kaldýlar; dokuz da ilave ettiler.
[18.26] De ki: "Onlarýn ne kadar kaldýklarýný Allah daha iyi bilir. O'nun elindedir
göklerin ve yerin gaybý. Ne güzel görendir O, ne güzel iþitendir. Onlarýn, O'ndan
baþka bir dostlarý da yoktur. Ve O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez."
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[18.27] Rabbinin kitabýndan sana vahyedileni oku. O'nun kelimelerini deðiþtirecek
hiçbir kudret yoktur. O'nun dýþýnda bir sýðýnak/bir dayanak asla bulamazsýn.
[18.28] Benliðini, sabah-akþam yüzünü isteyerek rablerine yalvaranlarla beraber tut.
Ýðreti dünya hayatýnýn süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydýrýp uzaklaþtýrma. Ve
sakýn, kalbini bizim Zikri'mizden/Kur'anýmýzdan gafil koyduðumuz, boþ arzularýna
uymuþ kiþiye boyun eðme. Böylesinin iþi hep aþýrýlýktýr.
[18.29] Ve de ki: "Hak, Rabbinizdendir. Artýk dileyen inansýn, dileyen inkar etsin."
Biz, zalimler için öyle bir ateþ hazýrladýk ki, çadýrý/duvarý/dumaný onlarý
çepeçevre kuþatmýþtýr. Eðer yardým dileseler, erimiþ maden gibi yüzleri piþiren bir
su ile yardýmlarýna koþulur. O ne kötü içecek, o ne kötü sýðýnak/dayanak!
[18.30] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik ameller segileyenlere gelince, kuþkusuz ki
biz, güzel iþ yapanlarýn ödülünü yitirmeyeceðiz.
[18.31] Bunlar için, altlarýndan ýrmaklar akan Adn cennetleri vardýr. Orada altýn
bileziklerle süslenecekler, ince ve kalýn ipekten yeþil giysiler giyip koltuklar
üzerine kurulacaklar. O ne güzel karþýlýk, o ne güzel dayanak!
[18.32] Onlara örnek olarak þu iki adamý ver: Bunlardan birine, üzümlerden oluþan
iki baðlýk vermiþ, baðlarýn çevresini hurmalarla donatmýþ, aralarýna da ekinler
serpiþtirmiþtik.
[18.33] Ýki bað da yemiþlerini vermiþ, o adamdan hiçbir þeyi eksik býrakmamýþtý.
Ýkisinin ortasýndan bir de nehir fýþkýrtmýþýz.
[18.34] Adamýn baþka bir geliri de vardý. Bu yüzden, arkadaþýyla konuþtuðu bir
sýrada ona þöyle demiþti: "Ben, malca senden zengin, insan unsuru bakýmýndan da
güçlü ve onurluyum."
[18.35] Ve böylece, öz benliðine zulüm ede ede baðlýðýna girdi. Þöyle konuþtu:
"Bunun sonsuza deðin yok olacaðýný sanmýyorum."
[18.36] "Kýyametin kopacaðýný da sanmýyorum. Ama eðer Rabbime döndürülüp
götürülürsem, bundan daha iyisini bulacaðýmdan eminim."
[18.37] Kendisiyle konuþan arkadaþý ona dedi ki: "Sen, seni topraktan, sonra meniden
yaratýp sonra da bir adam olarak biçimlendiren kudrete nankörlük mü ettin?"
[18.38] "Lakin, o Allah benim Rabbimdir. Ve ben, Rabbime hiç kimseyi ortak koþmam."
[18.39] "Baðýna girdiðinde, 'maþallah, kuvvet yalnýz Allah'tandýr' desen olmaz
mýydý? Gerçi sen beni, malca ve evlatça senden basit görüyorsun ama,
[18.40] Olabilir ki, Rabbim bana senin baðýndan daha deðerlisini verir; seninkinin
üzerine de gökten bir afet gönderir de baðlýðýn yalçýn bir toprak kesilir."
[18.41] "Yahut suyu dibe çekilir de bir daha onu isteyemezsin bile."
[18.42] Derken bütün ürününe el kondu. Bað sahibi, çardaklarý üzerine çökmüþ bulunan
bað için harcadýklarýna vahlanarak ovuþturuyor ve þöyle diyordu: "Ne olurdu, Rabbime
hiç kimseyi ortak koþmasaydým!"
[18.43] Allah dýþýnda kendisine yardým edecek bir topluluðu da çýkmadý. Kendi
kendini de kurtaramadý.
[18.44] Ýþte böyle bir durumda, dostluk ve koruma, hak olan Allah'tandýr. O,
karþýlýk verme bakýmýndan da hayýrlýdýr, iþ sonuçlandýrma bakýmýndan da hayýrlýdýr.
[18.45] Dünya hayatýnýn þu su örneði gibi olduðunu onlara anlat: O suyu gökten
indirdik. Yerin bitkisi onunla karýþtý. Derken o bitki, rüzgarlarýn savurduðu çöp
kýrýntýsý haline geliverdi. Allah herþey üzerinde Muktedir'dir, gücü herþeye yeter.
[18.46] Mal ve oðullar, þu iðreti dünya hayatýnýn süsüdür. Barýþa ve hayra yönelik
kalýcý amellerse, Rabbin katýnda sevapça da üstündür, beklenti bakýmýndan da.
[18.47] Gün olur, daðlarý yürütürüz. Yeryüzünü çýrýlçýplak görürsün. Ýnsanlarý
huzurumuzda toplamýþ, içlerinden hiçbirini hesap dýþý býrakmamýþýzdýr.
[18.48] Hepsi saflar halinde Rabbine arz edilmiþtir. Yemin olsun, sizi ilk kez
yarattýðýmýz gibi yine bize geldiniz. Ama siz, sizin için hesabýn görüleceði bir
zaman belirlemeyeceðimizi sanmýþtýnýz.
[18.49] Kitap ortaya konulmuþtur. Günahkarlarýn, onun içindekilerden korkup
ürpererek þöyle dediklerini görürsün: "Vay baþýmýza! Ne biçim kitap bu! Ne küçük
býrakmýþ ne büyük. Hepsini sayýp dökmüþ!" Yapýp ettiklerini hazýr bulmuþlardýr.
Rabbin hiç kimseye zulmetmiyor.
[18.50] Hani, biz, meleklere, "Adem'e secde edin" demiþtik de Ýblis dýþýnda hepsi
secde etmiþti. Ýblis, cinlerdendi. Kendi Rabbinin emrine ters düþtü. Þimdi siz, beni
býrakýp da onu ve onun soyunu dostlar mý ediniyorsunuz? Hem de onlar sizin
düþmanýnýzken. Zalimler için ne kötü bir deðiþtirmedir bu!
[18.51] Ben onlarý ne göklerle yerin yaratýlmasýna, hatta ne de kendilerinin
yaratýlmasýna tanýk tuttum. Ben, sapýp gitmiþleri yardýmcý edinecek deðilim.
[18.52] Bir gün Allah þöyle diyecektir: "O, birþey zannettiðiniz ortaklarýmý
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çaðýrýn!" Hemn çaðýrdýlar ama onlar kendilerine cevap vermedi. Biz onlarýn aralarýna
tehlikeli bir uçurum/yýkýcý bir düþmanlýk koyduk.
[18.53] Suçlular, ateþi gördüler de onun içine düþeceklerini anladýlar; fakat ondan
kaçýp kurtulmaya bir yol bulamadýlar.
[18.54] Andolsun, biz bu Kur'an'da, insanlar için her türlü örneði deðiþik
ifadelerle gözler önüne koyduk. Ýnsan ise varlýðýn, tartýþmaya en çok tutkun
olanýdýr.
[18.55] Kendilerine hidayet geldikten sonra, insanlarý iman etmekten, Rablerinden af
dilemekten alýkoyan þey þundan baþkasý deðildir: Evvelkilerin yol ve yöntemlerinin
kendilerine de gelmesini yahut azabýn karþýlarýna dikilivermesini beklemek.
[18.56] Biz, elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarýcýlar olarak göndeririz. Küfre
sapanlar ise batýla yapýþarak onunla hakký kaydýrmak için uðraþýyorlar. Onlar,
ayetlerimi ve uyarýldýklarý þeyleri eðlence edindiler.
[18.57] Kendisine Rabbinin ayetleri hatýrlatýldýðý halde, onlardan yüz çeviren ve
iki elinin hazýrlayýp önden gönderdiði þeyleri unutandan daha zalim kim olabilir? Þu
bir gerçek ki, biz onlarýn kalpleri üzerine onu anlamamalarý için kabuklar geçirdik,
kulaklarý içine de aðýrlýklar koyduk. Onlarý hidayete çaðýrsan da bu durumda
hidayete asla ulaþamazlar.
[18.58] O affedici, o rahmet sahibi Rabbin, onlarý, kazandýklarý yüzünden hesaba
çekseydi, kendileri için azabý mutlaka çabuklaþtýrýrdý. Böyle olmamýþtýr, ama onlar
için, hiçbir kaçýp kurtulma imkaný bulamayacaklarý bir hesap sorma zamaný
öngörülmüþtür.
[18.59] Ýþte sana bir yýðýn kent/medeniyet! Zulme saptýklarýnda onlarý helak ettik.
Onlarý helak etmek için de bir süre belirlemiþtik.
[18.60] Bir zaman Musa, genç dostuna þöyle demiþti: "Ýki denizin birleþtiði yere
kadar hiç durmadan yürüyeceðim yahut da seneler ve seneler harcayacaðým."
[18.61] Bu ikisi, iki denizin birleþtiði yere vardýklarýnda, balýklarýný unuttular.
Bunun üzerine balýk da denizde bir deliðe doðru yola koyuldu.
[18.62] Orayý geçtiklerinde Musa, genç arkadaþýna dedi ki: "Hadi, getir þu sabah
yemeðimizi. Vallahi bu yolculuðumuz yüzünden epey çektik."
[18.63] Genç adam dedi: "Bak sen þu iþe, hani kayaya sýðýnmýþtýk ya, iþte o sýrada
balýðý unuttum. Onu hatýrlamamý bana unutturan, þeytandan baþkasý deðildi. Balýk,
denizin içinde acaip bir biçimde yolunu tuttu."
[18.64] Musa: "Arayýp durduðumuz iþte o idi." dedi. Bunun üzerine kendi izlerini
sürerek gerisin geri döndüler.
[18.65] Orada, kullarýmýzdan öyle bir kul buldular ki, biz ona katýmýzdan bir rahmet
vermiþ, lütfumuzdan bir ilim öðretmiþtik.
[18.66] Musa ona dedi ki: "Sana öðretilenden bana da bir olgunluk/bir bilgi öðretmen
þartýyla sana tabi olayým mý?"
[18.67] Dedi: "Doðrusu sen benimle beraberliðe dayanamazsýn."
[18.68] "Havsalanýn almadýðý bir þeye nasýl dayanacaksýn?"
[18.69] Musa dedi ki: "Ýnþallah beni sabýrlý bulacaksýn; hiçbir iþte sana karþý
gelmeyeceðim."
[18.70] Dedi: "Bak, eðer bana uyarsan, ben sana kendisinden bahis açýncaya deðin
hiçbir þey hakkýnda bana soru sorma!"
[18.71] Ýkisi birlikte yola koyuldular. Bir süre sonra gemiye bindiklerinde, tuttu
gemiyi deliverdi. Musa dedi: "Ýçindekileri boðmak için mi deldin onu? Vallahi
korkunç bir iþ yaptýn!"
[18.72] Dedi: "Ben söylemedim mi, sen benimle beraberliðe asla dayanamazsýn!"
[18.73] Musa dedi: "Unuttuðum için beni azarlama; bu yaptýðýmdan dolayý da bana
zorluk çýkarma."
[18.74] Yine yola koyuldular. Bir süre sonra bir oðlana rastgeldiler; tuttu onu
öldürdü. Musa dedi: "Tertemiz bir insaný, bir cana karþýlýk olmaksýzýn öldürdün ha!?
Vallahi çok kötü bir iþ yaptýn!"
[18.75] Dedi: "Ben sana söylemedim mi, sen benimle beraberliðe asla dayanamazsýn."
[18.76] Musa dedi ki: "Eðer bundan sonra sana bir þey sorarsam artýk bana arkadaþlýk
etme. Vallahi, öyle bir durumda benden ayrýlmakta mazur sayýlacaksýn."
[18.77] Yine yola koyuldular. Biraz sonra bir kente geldiler. Kent halkýndan yemek
istediler, ama onlar bu ikisini konuk etmekten çekindiler. Orada, yýkýlmayý bekleyen
bir duvara rastladýlar; genç adam tuttu onu onardý. Musa: "Ýsteseydin buna karþýlýk
bir ücret elbette alýrdýn." dedi.
[18.78] Dedi ki: "Ýþte bu, seninle benim aramýn ayrýlmasýdýr. Þimdi sana tahammül
edemediðin þeylerin içyüzünü haber vereceðim."
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[18.79] "Gemiden baþlayayým: O gemi, denizde iþçilik yapan bir grup yoksulundu. Ben
onu kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü biraz ötelerinde bir kral vardý; tüm
gemilere zorla el koyuyordu."
[18.80] "Oðlan çocuða gelince: Onun anasý-babasý inanmýþ kiþilerdi. Çocuðun onlarý
azgýnlýk ve inkara sürüklemesinden korktuk."
[18.81] "Diledik ki, Rableri onlara o çocuktan temizlikçe daha üstün, merhametçe
daha geliþmiþini versin."
[18.82] "Ve duvar. Duvar, o kentte yaþayan iki yetim oðlanýndý. Altýnda, oðlanlara
ait bir define vardý. Oðlanlarýn babasý da hayýr ve barýþ seven bir kimse olarak
yaþamýþtý. Rabbin istedi ki, o çocuklar erginliklerine ulaþsýnlar da Rabbinden bir
rahmet olarak definelerini çýkarsýnlar. Ben bunlarý kendi buyruðumun sonucu olarak
yapmadým. Ýþte senin sabretmeye güç yetiremediðin þeylerin içyüzü budur."
[18.83] Sana Zülkarneyn'den de sorarlar. De ki: "Size ondan bir hatýra okuyacaðým."
[18.84] Biz onun için yeryüzünde güç ve saltanat hazýrladýk ve ona herþeyden bir
sebep verdik.
[18.85] O da bir sebebi izledi.
[18.86] Nihayet, güneþin battýðý yere varýnca onu kara balçýklý bir gözede batar
buldu. Onun yanýnda bir de kavim buldu. Dedik ki: "Ey Zülkarneyn, ya bunlara azap
edersin ya da haklarýnda güzel bir tavrý esas alýrsýn."
[18.87] Dedi: "Zulmedene azap edeceðiz; sonra Rabbine döndürülecek, O da onu
görülmedik bir azaba çeker."
[18.88] "Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþ yapana gelince, onun için ödül olarak
en güzeli var. Ve ona, buyruðumuzdan, kolay olaný söyleyeceðiz."
[18.89] Sonra bir sebebi daha izledi.
[18.90] Biz süre sonra, güneþin doðduðu yere varýnca onu, güneþe karþý kendilerine
bir siper yapmadýðýmýz bir topluluðun üzerine doðar buldu.
[18.91] Ýþte böyle! Biz onun yanýnda olan herþeyi bilgimizle kuþatmýþtýk.
[18.92] Sonra yine bir sebebi izledi.
[18.93] Nihayet, iki set arasýna ulaþtý. Setler arasýnda öyle bir topluluk buldu ki
neredeyse söz anlamýyorlardý.
[18.94] Dediler: "Ey Zülkarneyn! Ye'cuc ve Me'cuc bu yerde bozgunculuk yapýyorlar.
Onlarla bizim aramýzda bir set yapman þartýyla sana vergi verelim mi?"
[18.95] Dedi: "Rabbimin beni içinde tuttuðu imkan ve güç daha üstündür. Siz bana
bedensel gücünüzle destek verin de onlarla sizin aranýza çok muhkem bir engel
çekeyim."
[18.96] "Bana demir kütleleri getirin!" Ýki ucu tam denkleþtirince, "körükleyin"
dedi. Onu ateþ haline koyunca da "getirin bana, üzerine erimiþ bakýr/katran dökeyim"
diye seslendi.
[18.97] Artýk onu ne aþabildiler ne de delebildiler.
[18.98] Dedi: "Bu, Rabbinizden bir rahmettir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir
eder. Ve Rabbimin vaadi haktýr."
[18.99] O gün onlarý býrakmýþýzdýr, birbirleri içinde dalgalanýrlar. Sura da
üflenmiþtir. Hepsini biraraya toplamýþýzdýr.
[18.100] O gün cehennemi, inkarcýlara öyle bir sunmuþuzdur ki!...
[18.101] Onlar, gözleri benim Zikrim/Kur'aným karþýsýnda perde içinde olan
insanlardý. Dinlemeye dayanamýyorlardý.
[18.102] Küfre sapanlar, beni býrakýp da kullarýmý veliler edineceklerini mi
sandýlar. Biz cehennemi bir konukevi olarak inkarcýlar için hazýrladýk.
[18.103] Dedi ki: "Amelleri bakýmýndan hüsrana en çok batanlarý size haber vereyim
mi?"
[18.104] O kimselerdir ki, dünya hayatýndaki çabalarý boþa gitmiþtir de onlar hala
iþi güzel yaptýklarýný sanýrlar.
[18.105] Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na ulaþmayý inkar etmiþler de bütün
amelleri boþa çýkmýþtýr. Bu yüzden kýyamet günü onlar için hiçbir ölçü
tutturmayýz/onlara hiçbir deðer vermeyiz.
[18.106] Ýþte böyle! Cezalarý cehennemdir. Çünkü nankörlük ettiler; ayetlerimi ve
resullerimi eðlence aracý yaptýlar.
[18.107] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlara gelince, onlarýn
konukevleri Firdevs cennetleri olacaktýr.
[18.108] Sürekli kalacaklardýr orada. Çýkmak istemeyeceklerdir oradan.
[18.109] De ki: "Rabbimin kelimeleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri
tükenmeden önce deniz mutlaka biter. Bir o kadarýný daha getirsek de yetmez."
[18.110] De ki: "Ben de sizin gibi bir insaným. Ancak, tanrýnýzýn bir tek tanrý
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olduðu bana vahyediliyor. O halde, Rabbine kavuþmayý uman, hayra ve barýþa yönelik
iþ yapsýn ve Rabbine ibadette hiç kimseyi O'na ortak koþmasýn!"
@Meryem Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[19.1] Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.
[19.2] Rabbinin rahmetinin, Zekeriyya kuluna anýlýþýdýr bu...
[19.3] Hani o, Rabbine gizli bir sesle seslenmiþti de,
[19.4] Þöyle demiþti: "Rabbim, iþte karþýndayým. Kemik gevþedi bende. Ýhtiyarlýktan
baþým beyaz alevle tutuþtu. Sana yakarma konusunda ise Rabbim, hiç bedbaht olmadým."
[19.5] "Ben, arkamdan gelecek yakýnlarýmdan endiþe ediyorum. Karýmsa kýsýr. O halde,
katýndan bana bir dost baðýþla;
[19.6] Ki hem bana mirasçý olsun hem de Yakub hanedanýna mirasçý olsun. Ve onu
hoþnutluðunu kazanmýþ bir kul eyle, Rabbim."
[19.7] Ey Zekeriyya! Biz sana bir oðul müjdeliyoruz; adý Yahya, daha önce ona hiç
kimseyi adaþ yapmadýk.
[19.8] Dedi: "Rabbim, benim için oðul nasýl söz konusu olur? Karým, doðurganlýðýný
yitirmiþtir, bense yaþlýlýðýn gerçekten en ileri basamaðýna ulaþtým."
[19.9] "Bu budur." dedi. Rabbin þöyle buyurdu: "Onu yapmak benim için çok kolaydýr.
Nitekim daha önce de sen hiçbir þey deðilken seni yaratmýþtým."
[19.10] Dedi: "Rabbim, bana bir iþaret ver." Cevap verdi: "Ýþaretin, sapasaðlam
olduðun halde üç gece insanlarla hiç konuþmamandýr."
[19.11] Bunun üzerine Zekeriyya, yakarýþ yerinden ayrýlýp halkýnýn karþýsýna geçti
ve onlara, "sabah-akþam tespih edin" diye iþaret verdi.
[19.12] "Ey Yahya! Kitap'ý kuvvetle tut." Biz ona daha sabi iken hikmet verdik.
[19.13] Katýmýzdan bir kalp yumuþaklýðý, bir temizlik verdik. Korunan biriydi o.
[19.14] Ana-babasýna iyilik eden biriydi; zorba, isyancý biri deðil.
[19.15] Selam olsun ona, doðduðu gün, öleceði gün ve diri olarak kaldýrýlacaðý gün.
[19.16] Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrýlýp doðu tarafýnda bir
mekana çekilmiþti.
[19.17] Onlarla arasýna bir perde çekilmiþti. Biz de ruhumuzu ona göndermiþtik de o
kendisine sapasaðlam bir insan þeklinde görünmüþtü.
[19.18] Meryem demiþti: "Ben senden, Rahman'a sýðýnýyorum. Takva sahibi biriysen
dikkatli ol."
[19.19] Ruh dedi: "Ben, sadece Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir oðlan
baðýþlamak için buradayým."
[19.20] Dedi: "Benim nasýl oðlum olur; bana herhangi bir insan dokunmadý. Ben bir
kahpe de deðilim."
[19.21] Dedi: "Ýþte böyle! Rabbim buyurdu ki: 'O benim için çok kolaydýr. Böyle
olmasý onu, insanlara bir mucize ve bizden bir rahmet yapmamýz içindir. Hükme
baðlanmýþ bir iþtir bu."
[19.22] Ona gebe kaldý. Ardýndan da onunla uzak bir mekana çekildi.
[19.23] Nihayet doðum sancýsý onu, bir hurma aðacýnýn kütüðüne götürdü. "Ah dedi,
keþke daha önce ölseydim, keþke unutulup gitseydim."
[19.24] Altýndan ona þöyle seslendi: "Tasalanma, Rabbin senin alt yanýnda bir su
arký vücuda getirdi."
[19.25] "Hurma aðacýnýn kütüðünü kendine doðru salla, üzerine olgun, taze hurma
dökülecektir."
[19.26] "Artýk ye, iç! Gözün aydýn olsun. Eðer insanlardan birini görürsen þöyle
söyle: 'Ben Rahman için oruç adadým. Onun için bugün, insan cinsinden hiç kimseyle
konuþmayacaðým."
[19.27] Meryem, onu taþýyarak toplumuna getirdi. "Ey Meryem, dediler, þaþýlacak bir
iþ yaptýn!"
[19.28] "Ey Harun'un kýzkardeþi! Baban kötü bir adam deðildi. Annen de bir kahpe
deðildi."
[19.29] Meryem, çocuða iþaret etti. Dediler: "Beþikteki bir sabiyle nasýl
konuþuruz?"
[19.30] Sabi dedi: "Ben Allah'ýn kuluyum. O bana kitap verdi, beni peygamber yaptý."
[19.31] "Beni, bulunduðum her yerde kutsal ve bereketli kýldý. Yaþadýðým sürece bana
namazý, zekatý önerdi."
[19.32] "Anneme iyilik etmemi önerdi. Beni zorba bir eþkiya yapmadý."
[19.33] "Selam bana, doðduðum gün, öleceðim gün ve diri olarak kaldýrýlacaðým gün!"
[19.34] Ýþte Meryem oðlu Ýsa budur! Hakkýnda kuþku ve çeliþmeye düþtükleri þeyin
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doðrusu bu sözdür.
[19.35] Bir oðul edinmek Allah'a asla yaraþmaz! O'nun þaný yücedir. Bir iþ ve oluþa
karar verdi mi, ona sadece "ol" der, o hemen oluverir.
[19.36] Þüphesiz, Allah, benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde, O'na
kulluk/ibadet edin! Dosdoðru yol budur.
[19.37] Kendi aralarýndan çýkan hizipler ihtilafa düþtüler. Büyük bir günün
tanýklýðýndan ötürü vay o inkarcýlarýn haline!
[19.38] Bize gelecekleri gün neler iþitecekler, neler görecekler! Fakat o zalimler
bugün, açýk bir sapýklýk içindedirler.
[19.39] Sen onlarý, o hasret günü ile ilgili olarak uyar. Çünkü onlar gaflet
içindeyken, iman da etmemiþken iþ bitirilmiþ olacaktýr.
[19.40] Yeryüzüne ve üzerindekilere biz mirasçý olacaðýz, biz! Ve bize
döndürülecekler.
[19.41] Kitap'ta Ýbrahim'i de an! O, özü-sözü doðru bir peygamberdi.
[19.42] Hani, babasýna demiþti ki: "Babacýðým; iþitmeyen, görmeyen, sana hiçbir
yarar saðlamayan þeylere niçin kulluk ediyorsun?"
[19.43] "Babacýðým, bana ilimden, sana ulaþmayan bir nasip geldi. O halde bana uy
ki, seni düzgün bir yola ileteyim."
[19.44] "Babacýðým, þeytana kulluk etme! Çünkü þeytan Rahman'a isyan etmiþti."
[19.45] "Babacýðým, ben sana Rahman'dan bir azap dokunmasýndan, böylece þeytanýn
dostu haline gelmenden korkuyorum!"
[19.46] Babasý dedi: "Sen benim ilahlarýmdan yüz mü çeviriyorsun ey Ýbrahim! Eðer bu
iþe son vermezsen, vallahi seni taþlarým. Uzun bir süre uzak kal benden!"
[19.47] Dedi: "Selam sana! Senin için Rabbimden af dileyeceðim. Çünkü O, bana karþý
çok lütufkardýr."
[19.48] "Sizden de Allah dýþýndaki yakardýklarýnýzdan da ayrýlýyorum; Rabbime dua
edeceðim. Umarým, Rabbime yakarýþýmla bahtsýzlýða düþmem."
[19.49] Ýbrahim, onlardan ve Allah dýþýnda kulluk ettiklerinden uzaklaþýnca, ona
Ýshak'ý ve Yakub'u baðýþladýk ve hepsini peygamber yaptýk.
[19.50] Onlara, rahmetimizden nimetler baðýþladýk. Ve kendileri için yüksek bir
doðruluk dili oluþturduk.
[19.51] Kitap'ta Musa'yý da an. Çünkü o, içtenlik ve dürüstlüðe erdirilmiþti ve o
bir resul, bir peygamberdi.
[19.52] Ona Tur'un sað tarafýndan seslendik. Onu, fýsýldaþan kimse kadar
yaklaþtýrdýk.
[19.53] Rahmetimizden ona kardeþi Harun'u bir peygamber olarak armaðan ettik.
[19.54] Kitap'ta Ýsmail'i de an! Çünkü o, vaadinde sadýktý; bir resuldü, bir
peygamberdi.
[19.55] Ailesine namazý, zekatý emrederdi. Rabbi katýnda hoþnutluk kazanmýþ bir
kiþiydi.
[19.56] Kitap'ta Ýdris'i de an! Çünük o, özü-sözü tam uyuþan bir kiþiydi, bir
peygamberdi.
[19.57] Onu yüce bir mekana yükselttik.
[19.58] Ýþte bunlar, Allah'ýn kendilerine nimet lütfettiði peygamberlerdendir:
Adem'in soyundan, Nuh'la birlikte taþýdýklarýmýzdan, Ýbrahim ve Ýsrail'in soyundan,
kýlavuzluk edip seçtiðimiz kimselerden. Kendilerine Rahman'ýn ayetleri okunduðunda,
aðlayarak secdelere kapanýrlardý.
[19.59] Ama arkalrýndan öyle bir nesil geldi ki; namazý yitirdiler, þehvetlere
uydular. Bunlar, azgýnlýklarýnýn cezasýný bulacaklardýr.
[19.60] Tövbe eden, iman edip hayra ve barýþa yönelik iþ yapan müstesna. Böyleleri
cennete girecekler ve hiçbir þekilde haksýzlýða uðratýlmayacaklar.
[19.61] Rahman'ýn, kullarýna gaybda vaat ettiði Adn cennetlerine girecekler.
Kuþkusuz, O'nun vaadi yerine gelir.
[19.62] Orada boþ lakýrdý deðil, yalnýzca "selam" iþitirler. Orada kendilerinin
sabah, akþam, rýzýklarý da hazýrdýr.
[19.63] Kullarýmýzdan takva sahibi olanlarý mirasçý yapacaðýmýz cennet iþte budur.
[19.64] Biz sadece Rabbinin emrini indiririz/bizancak Rabbinin emriyle ineriz.
Önümüzdeki, arkamýzdaki ve bunlar arasýndaki herþey O'nundur. Rabbin asla unutkan
deðildir.
[19.65] Göklerin, yerin ve bunlar arasýndaki þeylerin Rabbidir O. O'na ibadette
sabýrlý ol. O'na adaþ olacak birini biliyor musun?
[19.66] Diyor ki insan: "Öldüðüm zaman diri olarak tekrar çýkarýlacak mýyým?"
[19.67] Hatýrlamýyor mu insan; o daha önce hiçbir þey deðilken, onu biz yarattýk.
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[19.68] Rabbine andolsun ki; onlarý da, þeytanlarý da mutlaka haþredeceðiz, sonra
hepsini diz çökmüþ halde cehennemin çevresinde hazýr bulunduracaðýz.
[19.69] Sonra her gruptan, Rahman'a karþý kafa tutmada daha þiddetli davrananlar
kimlerse, onlarý ayýracaðýz.
[19.70] Elbette ki biz, oraya girmeye daha layýk olanlarýn kimler olduðunu herkesten
iyi biliriz.
[19.71] Ýçinizden oraya uðramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbin üzerinde
kesinleþmiþ bir hükümdür.
[19.72] Sonra biz, korunup sakýnanlarý kurtacaðýz. Zalimleri de orada dizleri
üzerine çökmüþ býrakacaðýz.
[19.73] Onlara ayetlemiz açýk-seçik okunduðunda, inkar edenler inanlara þöyle
derler: "Ýki zümreden makamca hangisi daha üstün, meclisçe daha güzel?"
[19.74] Onlardan önce nice kuþaklar helak ettik ki, malca ve manzaca daha
alýmlýydýlar.
[19.75] De ki: "Her kim sapýklýkta ise Rahman ona iyice süre versin. Nihayet,
kendilerine vaat edileni, azabý veya kýyametin kopuþunu gördüklerinde mekanca daha
kötü, taraftarca daha zayýf olanýn kim olduðunu bilecekler."
[19.76] Allah, doðru yolda olanlarýn hidayetini artýrýr. Barýþa ve hayra yönelik
kalýcý iþler, Rabbin katýnda sevapça daha üstün, sonuç bakýmýndan daha hayýrlýdýr.
[19.77] Ayetlermizi inkar edip, "bana mal da evlat da kesinkle verilecek" diyeni
gördün mü!
[19.78] Bu adam gaybý mý öðrendi, yoksa Rahman katýnda bir söz mü aldý!
[19.79] Hayýr, hayýr! Biz onun söylediðini yazacaðýz ve onun için azabý uzattýkça
uzatacaðýz.
[19.80] O dediklerinize biz varis olacaðýz. Kendisi bir baþýna bize gelecek.
[19.81] Kendilerine onur ve destek olsun diye Allah dýþýnda ilahlar edindiler.
[19.82] Hayýr, hayýr! Onlar, onlarýn ibadetlerini inkar edecekler ve onlarýn
aleyhine düþman kesilecekler.
[19.83] Görmedin mi biz, þeytanlarý inkarcýlarýn üzerine salmýþýz da onlarý oynatýp
kývýrtýyorlar.
[19.84] Onlar için acele etme. Biz onlar için günleri teker teker sayýyoruz.
[19.85] Gün olur, o takva sahiplerini biz Rahman'ýn huzurunda heyet halinde
toplarýz.
[19.86] Günahkarlarý da susuz ve yaya olarak cehenneme sevk ederiz.
[19.87] Rahman katýnda söz almýþ olandan baþkalarý þefaat imkaný bulamazlar.
[19.88] "Rahman çocuk edindi." Dediler.
[19.89] Andolsun ki siz, çok çirkin bir iddiada bulundunuz.
[19.90] Bu söz yüzünden neredeyse gökler çatlayacak, yer parçalanacak, daðlar
yýkýlýp çökekcek;
[19.91] Rahman için çocuk iddia ettiklerinden ötürü.
[19.92] Rahman'a çocuk edinmek yakýþmaz.
[19.93] Göklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman'a kul olarak gelecektir.
[19.94] Yemin olsun, O onlarýn hepsini kuþatmýþ ve tamamýný tek tek saymýþtýr.
[19.95] Ve onlarýn hepsi kýyamet günü O'na tek tek gelecektir.
[19.96] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlara gelince, Rahman onlar için
bir sevgi oluþturacaktýr.
[19.97] Biz onu; senin dilinle kolaylaþtýrdýk ki, korunanlarý onunla müjdeleyesin,
inatçý bir kavmi de onunla uyarasýn.
[19.98] Biz onlardan önce de nice kuþaklar helak ettik. Onlardan herhangi birini
hissediyor musun, yahut onlarýn bir iniltisini duyuyor musun?
@Tâ-Hâ Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[20.1] Ta, Ha!
[20.2] Biz bu Kur'an'ý sana, zahmet çeksin, bedbaht olsýn diye indirmedik;
[20.3] Saygýyla ürperene bir hatýrlatma olsun diye indirdik.
[20.4] Yeri ve o yüce mi yüce gökleri yaratandan bir vahiy olarak indirdik.
[20.5] O Rahman, arþ üzerine egemenlik kurmuþtur.
[20.6] Göklerde, yerde, onlarýn arasýnda, topraðýn baðrýnda ne varsa O'nundur.
[20.7] Sen bu sözü açýkça duyuracaksýn da O, gizliyi de bilir, gizliden daha gizliyi
de...
[20.8] Allah'týr O. Ýlah yok O'ndan baþka. Esmaul Hüsna, en güzel isimler O'nundur.
[20.9] Ulaþtý mý sana Musa'nýn haberi?
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[20.10] Hani, bir ateþ görmüþtü de ailesine þöyle demiþti: "Bekleyin! Gözüme bir
ateþ iliþti. Olabilir ki, ondan size bir kor parçasý getiririm, yahut onun üzerinde
bir kýlavuz bulurum."
[20.11] Onun yanýna geldiðinde kendisine "Musa!" diye seslenildi.
[20.12] "Benim ben, senin Rabbin! Hadi, pabuçlarýný çýkar; sen kutsal vadide,
Tuva'dasýn."
[20.13] "Ve ben seni seçtim; o halde vahyedilecek olaný dinle!"
[20.14] "Hiç kuþkulanma ki ben Allah'ým. Ýlah yoktur benden baþka. O halde bana
kulluk/ibadet et ve namazýný, beni hatýrlayýp anmak için yerine getir."
[20.15] "Kuþku duyma ki o saat gelecektir. Onu neredeyse gizleyeceðim ki, her benlik
gayretinin karþýlýðýný elde etsin."
[20.16] "O halde ona inanmayýp keyfi peþinde giden, seni ondan yüzgeri etmesin.
Yoksa periþan olursun."
[20.17] "Nedir o sað elindeki ey Musa?"
[20.18] Cevap verdi: "O, benim asamdýr. Ona dayanýrým, onunla koyunlarýma aðaçtan
yaprak indiririm. Onda, iþime yarayan baþka özellikler de vardýr."
[20.19] Buyurdu: "Yere at onu ey Musa!"
[20.20] O da onu attý. Bir de ne görsün, bir yýlan olmuþ o, koþuyor...
[20.21] Buyurdu: "Al onu, korkma! Biz onu ilk görünümüne döndüreceðiz."
[20.22] "Bir de elini koynuna sok! Bir baþka mucize olarak lekesiz, bembeyaz bir
halde çýksýn."
[20.23] "Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazýlarýný göstereceðiz."
[20.24] "Firavun'a git! Çünkü o azdý."
[20.25] Musa dedi: "Rabbim, göðsümü açýp geniþlet;
[20.26] Ýþimi bana kolaylaþtýr."
[20.27] "Dilimden düðümü çöz,
[20.28] Ki sözümü iyi anlasýnlar."
[20.29] "Bana ailemden bir yardýmcý ver,
[20.30] Kardeþim Harun'u."
[20.31] "Onunla sýrtýmý kuvvetlendir."
[20.32] "Onu iþime ortak kýl."
[20.33] "Taki seni çokça tespih edelim."
[20.34] "Seni çokça analým."
[20.35] "Kuþkusuz, sen bizi görmektesin."
[20.36] Buyurdu: "Ýstediðin sana verildi, ey Musa."
[20.37] "Yemin olsun sana bir kez daha lütufta bulunmuþtuk."
[20.38] Hani, annene vahyedileni þöyle vahyetmiþtik:
[20.39] "Onu tabuta koyup ýrmaða býrak! Irmak onu sahile götürsün ki, benim de
düþmaným, onun da düþmaný olan biri onu alsýn. Üzerine kendimden bir sevgi býraktým
ki, gözümün önünde yetiþtirilesin."
[20.40] "Hani, kýzkardeþin gidiyor, þöyle diyordu: 'Onun bakýmýný üstlenecek kiþiyi
size göstereyim mi?' Nihayet, seni annene geri döndürdük ki, gözü aydýn olsun,
tasalanmasýn. Sen bir de adam öldürmüþtün. O zaman seni gamdan kurtarmýþtýk. Seni
iyice bir imtihana da çekmiþtik. Bunun ardýndan sen Medyen halký içinde yýllarca
kaldýn. Sonra, belirlenen bir vakitte geliverdin, ey Musa!"
[20.41] "Seni kendim için seçip yetiþtirdim."
[20.42] "Sen ve kardeþin, ayetlerimi götürün; beni anmakta gevþeklik etmeyin."
[20.43] "Firavun'a gidin, çünkü o azdý."
[20.44] "Ona yumuþak ve tatlý bir sözle hitap edin; belki öðüt alýr, yahut ürperir."
[20.45] Dediler ki: "Rabbimiz, onun aleyhimizde bir taþkýnlýk yapmasýndan yahut yine
azmasýndan korkuyoruz."
[20.46] Buyurdu: "Korkmayýn! Ben sizinle beraberim; iþitiyorum, görüyorum."
[20.47] "Hadi gidin ona. Deyin ki: 'Biz senin Rabbinin iki resulüyüz.
Ýsrailoðullarýný bizimle gönder, onlara iþkence etme! Rabbinden sana bir mucize
getirdik. Selam, hidayete uyanlaradýr."
[20.48] "Azabýn, yalanlayýp yüz çevirenler üzerine olacaðý bize vahyedildi."
[20.49] Firavun dedi: "Sizin Rabbiniz kim, ey Musa?"
[20.50] Musa dedi: "Rabbimiz, herþeye yaratýlýþýný lütfeden, sonra da yol-yordam
gösteren kudrettir."
[20.51] Dedi: "Peki, ilk nesillerin hali ne olacak?"
[20.52] "Onlara iliþkin bilgi, Rabbim katýnda bir Kitap'tadýr. Rabbim ne þaþýrýr ne
de unutur."
[20.53] Yeryüzünü size beþik yapan, onda sizin için yollar açan, gökten su indiren
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O'dur. Biz o suyla çeþitli bitkilerden çiftler çýkardýk.
[20.54] Yiyin, hayvanlarýnýzý yayýp otlatýn. Kuþkusuz bunda, aklý baþýnda insanlar
için ibretler vardýr.
[20.55] Sizi yerden yarattýk. Tekrar oraya göndereceðiz. Ve oradan sizi bir kez daha
çýkaracaðýz.
[20.56] Yemin olsun, o Firavun'a ayetlerimizin tamamýný gösterdik ama o yalanlayýp
inadýný sürdürdü.
[20.57] Þöyle dedi: "Büyünle bizi, topraðýmýzdan çýkarasýn diye mi geldin, ey Musa!"
[20.58] "Senin ki gibi bir büyü, biz de mutlaka sana getireceðiz. Seninle bizim
aramýzda öyle bir buluþma yeri ve zamaný belirle ki, ne biz cayalým ne de sen.
Herkese uygun bir yer olsun."
[20.59] Musa dedi: "Bizmle buluþacaðýnýz zaman, süs günü olsun. Ýnsanlar kuþluk
vakti bir araya getirilsin."
[20.60] Bunun üzerine Firavun ayrýldý, tüm kurnazlýðýný topladý, sonra geldi.
[20.61] Musa onlara dedi ki: "Yazýklar olsun size, yalan düzerek Allah'a iftira
etmeyin! Yoksa bir azap ile kökünüzü kurutur. Ýftira eden, periþan olmuþtur."
[20.62] Bunun üzerine iþlerini aralarýnda tartýþtýlar, fýsýltýyý koyulaþtýrdýlar.
[20.63] Dediler ki: "Þunlar, iki büyücüden baþka birþey deðillerdir. Büyüleriyle
sizi topraðýnýzdan çýkarmak ve sizin örnek yolunuzu silip yok etmek istiyorlar."
[20.64] "Hemen hünerlerinizi birleþtirin, sonra saf baðlamýþ olarak gelin! Bugün,
üstün gelen kurtulmuþ olacaktýr."
[20.65] Dediler: "Ey Musa, ya hünerini ortaya at yahut da ilk hüner sergileyen biz
olacaðýz."
[20.66] Musa dedi: "Hayýr, siz atýn!" Bir de ne görsün! Onlarýn ipleri, sopalarý,
yaptýklarý büyüler yüzünden, kendisine gerçekten koþuyorlarmýþ hayalini verdi.
[20.67] Musa birdenbire içinde bir korku duydu.
[20.68] Þöyle dedik: "Korkma, üstün gelecek olan sensin!"
[20.69] "Sað elindekini yere býrak! Onlarýn, sana sanayi olarak ortaya
çýkardýklarýný yalayýp yutsun. Onlarýn sanayi olarak ürettikleri sadece bir
büyücünün hilesidir. Büyücü ise nereye gitse iflah etmez."
[20.70] Bunun üzerine büyücüler secdelere kapanýp þöyle seslendiler: "Harun'un ve
Musa'nýn Rabbine inandýk!"
[20.71] Firavun dedi: "Ben izin vermeden ona inandýnýz öyle mi? O size, büyüyü
öðreten büyüðünüzdür. Yemin olsun, ellerinizi, ayaklarýnýzý çaprazlama keseceðim ve
yemin olsun sizi hurma aðaçlarýna asacaðým. O zaman iyice bileceksiniz, hangimizin
azabý daha þiddetli ve sürekli."
[20.72] Dediler: "Biz seni, bize gelen açýk-seçik kanýtlara ve bizi yaratmýþ olana
asla tercih etmeyeceðiz. Verdiðin hükmü uygula. Senin hükmün olsa olsa bu dünya
hayatýnda geçer."
[20.73] "Biz Rabbimize inandýk ki, günahlarýmýzý ve senin bizi zorladýðýn büyüyü
affetsin. Allah daha hayýrlý, daha süreklidir."
[20.74] Þu bir gerçek ki, Rabbinin huzuruna suçlu olarak gelen için cehennem vardýr.
Orada ne ölür ne de hayat bulur.
[20.75] O'nun huzuruna, hayra ve barýþa yönelik iyilikler üretmiþ bir mümin olarak
varana gelince, iþte böyleleri için çok yüksek dereceler öngörülmüþtür.
[20.76] Adn cennetleri ki, altlarýndan ýrmaklar akar; sürekli kalacaklar içinde.
Arýnýp temizlenenlerin ödülü iþte budur.
[20.77] Andolsun, Musa'ya þöyle vahyetmiþtik: "Kullarýmý geceleyin yürüt! Denizde
onlar için kuru bir yol aç! Size yetiþecekler diye korkma, endiþelenme!"
[20.78] Derken, Firavun, ordusuyla birlikte onlarýn arkasýna düþtü. Ama denizden
onlarý sarýp kuþatan, sarýp kuþattý.
[20.79] Firavun kendi toplumunu saptýrmýþtý; kýlavuzluk edemedi.
[20.80] Ey Ýsrailoðullarý, þu bir gerçek ki, biz sizi düþmanýnýzdan kurtadýk. Tur'un
sað yanýnda size vaatte bulunduk. Ve üstünüze kudret helvasýyla býldýrcýn indirdik.
[20.81] Size verdiðimiz rýzkýn temizlerinden yiyin! Bu konuda azgýnlýk etmeyin!
Yoksa öfkem üzerinize çöker. Ve kimin üstüne öfkem inerse o uçuruma gider.
[20.82] Ve ben, tövbe eden, inanan, hayra ve barýþa yönelik iþ yapýp sonra da düzgün
bir biçimde yol alan kimseye karþý, gerçekten çok affediciyim, Gaffar'ým.
[20.83] Seni toplumundan çabucak uzaklaþtýran neydi, ey Musa?
[20.84] Dedi: "Onlar, benim eserim üzerindeler. Ben sana gelmede acele davrandým ki,
benden hoþnut olasýn, ey Rabbim!"
[20.85] Buyurdu: "Biz senden sonra toplumunu tam bir biçimde imtihan ettik. Samiri
onlarý saptýrdý."
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[20.86] Bunun üzerine Musa, öfkeli ve ümidi kýrýk bir halde kavmine döndü. Dedi: "Ey
toplumum! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadý mý? Süre mi size uzun geldi yoksa
Rabbinizden üzerinize bir gazabýn inmesini mi istediniz de bana verdiðiniz söze ters
davradýnýz?"
[20.87] Dediler ki: "Biz sana kendi irademizle/malýmýzla karþý çýkmadýk. Olay þu:
Bize o topluluðun süs eþyalarýndan bazýlarý yükletilmiþti, onlarý kaldýrýp attýk;
ayný þekilde Samiri de attý."
[20.88] Samiri onlar için, böðürmesi olan bir buzaðý heykeli çýkardý. Dediler ki:
"Bu, hem sizin hem de Musa'nýn tanrýsýdýr. Ama Musa unuttu."
[20.89] Görmüyorlar mý ki; o buzaðý onlara bir sözü geri çeviremiyor, kendilerine
bir zarar veremiyor, bir yarar saðlayamýyor.
[20.90] Yemin olsun, Harun daha önce onlara þunu söylemiþti: "Ey kavmim, siz bununla
imtihan edildiniz. Sizin Rabbiniz o Rahman'dýr. Artýk bana uyun, emrime itaat edin!"
[20.91] Onlar þöyle demiþlerdi: "Musa bize dönünceye kadar ona tapýcýlar olmakta
devam edeceðiz."
[20.92] Musa dedi: "Ey Harun, onlarýn saptýklarýný gördüðün zaman seni ne engelledi
de,
[20.93] Benim ardým sýra gelmedin. Emrime isyan mý ettin?"
[20.94] Harun dedi: "Ey annemin oðlu! Sakalýmý, baþýmý tutma! Ben senin þöyle
diyeceðinden korkmuþtum: 'Beniisrail arasýna ayrýlýk soktun, sözüme baðlý kalmadýn!"
[20.95] Musa dedi: "Senin derdin neydi, ey Samiri?"
[20.96] Samiri dedi: "Onlarýn görmediklerini gördüm. Resulün izinden bir avuç
avuçladým da onu attým. Nefsim bana böylesini hoþ gösterdi."
[20.97] Musa dedi: "Defol, çünkü sen hayatýn boyunca "bana dokunmayýn!" diyeceksin.
Ve senin için asla kaytaramayacaðýn bir hesap zamaný da var. O baþýný bekleyip
durduðun tanrýna bir bak! Onu kesinlikle yakacaðýz, sonra da un-ufak edip denize
dökeceðiz."
[20.98] Gerçek olan þu ki, sizin ilahýnýz kendisinden baþka hiçbir tanrý olmayan
Allah'týr. O, ilim bakýmýndan herþeyi çepeçevre kuþatmýþtýr.
[20.99] Ýþte böylece, geçip gitmiþlerin haberlerinden bir kýsmýný sana anlatýyoruz.
Biz sana katýmýzdan bir Zikir vermiþizdir.
[20.100] Kim ondan yüz çevirirse kýyamet günü bir günah yüklenecektir.
[20.101] Sürekli olarak o yükün altýndadýr; kýyamet gününde bu onlar için ne kötü
yüktür!
[20.102] O gün sura üfürülür ve günahkarlarý o gün gözleri gömgök bir halde
haþredeceðiz.
[20.103] Aralarýnda fýsýldaþýr gibi konuþurlar: "Ancak on gün filan kaldýnýz."
[20.104] Onlarýn söylemekte olduklarýný biz daha iyi biliriz. Yolca en seçkinleri
olan þöyle diyordu: "Eni-sonu, bir gün kaldýnýz."
[20.105] Sana daðlardan soruyorlar. De ki: "Rabbim onlarý un-ufak edecektir."
[20.106] "Yerlerini bomboþ, dümdüz býrakacaktýr."
[20.107] "Yerlerinde bir eðrilik de bir yumruluk da görmeyeceksin."
[20.108] O gün, eðip bükmesi olmayan davetçiye uyarlar. Rahman'ýn huzurunda sesler
kýsýlýr, artýk bir hýþýrtýdan baþka birþey iþitmezsin.
[20.109] O gün þefaat yarar saðlamaz. Ancak Rahman'ýn izin verdiði ve sözünden
hoþnut olduðu kimse müstesna...
[20.110] Onlarýn önceden gönderdiklerini de arkada býraktýklarýný da bilir, ama
onlar O'nu ilimle kuþatamazlar.
[20.111] Bütün yüzler o Hayy ve Kayyum önünde yere inmiþtir. Zulüm taþýyan periþan
olup gitmiþtir.
[20.112] Mümin olarak hayra ve barýþa yönelik iyilikler yapan ise ne haksýzlýða
uðratýlmaktan korkar ne de ezilip horlanmaktan.
[20.113] Biz onu iþte böyle, Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onun içinde
tehditleri türlü ifadelerle sýraladýk ki korunabilsinler, yahut da Kur'an onlara
yeni bir hatýrlatýcý/hatýrlatma sunsun.
[20.114] O Melik/o hak hükümdar olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi
tamamlanmadan önce, Kur'an hakkýnda aceleci olma. Þöyle de: "Rabbim, ilmimi artýr!"
[20.115] Andolsun, biz daha önce Adem'e ahit verdik de unuttu; biz onda bir
kararlýlýk bulmadýk.
[20.116] Hani meleklere, "Adem'e secde edin" demiþtik de Ýblis müstesna hepsi secde
etmiþti. Ýblis dayatmýþtý.
[20.117] Bunun üzerine biz þöyle demiþtik: "Ey Adem! Þu, senin de eþinin de
düþmanýdýr, dikkat et de sizi cennetten çýkarmasýn; sonra bedbaht olursun."
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[20.118] "Senin burada ne acýkman söz konusudur ne de çýplak kalman."
[20.119] "Ve sen burada ne susayacaksýn ne de güneþten yanacaksýn."
[20.120] Derken, þeytan ona þöyle diyerek vesvese verdi: "Ey Adem! Sana, sonsuzluk
aðacýyla eskimez-çökmez mülk ve saltanatý göstereyim mi?"
[20.121] Nihayet onlar ondan yediler. Bunun üzerine çirkin yerleri kendilerine
açýldý; üzerlerine cennet yapraklarýndan örtmeye baþladýlar. Adem, Rabbine isyan
etmiþ, þaþýrýp kalmýþtý.
[20.122] Sonra Rabbi onu arýtýp temizledi, onun tövbesini kabul edip kendisini iyiye
ve doðruya kýlavuzladý.
[20.123] Allah dedi: "Ýkiniz birlikte inin oradan. Birbirinize düþmansýnýz. Benden
size bir hidayet geldiðinde, benim o hidayetime uyan artýk ne sapar ne de bedbaht
olur."
[20.124] Kim benim Zikrim'den/Kur'anýmdan yüz çevirirse onun için zor, sýkýcý bir
hayat þekli/dar bir geçim vardýr; kýyamet günü de onu kör olarak haþrederiz.
[20.125] O der ki: "Rabbim, beni neden kör haþrettin, ben gören biri idim?"
[20.126] Allah buyurur: "Ayetlerimiz sana geldiðinde sen böyle unutmuþtun; bugün de
sen ayný þekilde unutuluyorsun."
[20.127] Ýsraf eden/haddi aþan ve Rabbinin ayetlerine inanmayan kimseleri biz böyle
cezalandýrýrýz. Ve ahiretin azabý çok daha þiddetli, çok daha kalýcýdýr.
[20.128] Kendilerinden önceki nesillerden nicelerini helak etmemiz onlarý yola
getirmedi mi? Onlarýn yurtlarýnda/barýnaklarýnda dolaþýp duruyorlar. Akýl sahipleri
için bunda elbette ibretler vardýr.
[20.129] Eðer Rabbin tarafýndan daha önce söylenmiþ bir söz, belirlenmiþ bir süre
olmasaydý, bunlar için de helak kaçýnýlmaz olurdu.
[20.130] Artýk onlarýn söylediklerine sabret; güneþin doðuþundan önce de batýþýndan
önce de Rabbini överek tespih et! Gecenin bazý saatleriyle gündüzün iki ucundan da
tespih et ki hoþnutluða erebilesin.
[20.131] Onlardan bazýlarý çiftlere, kendilerini imtihan etmek için iðreti hayatýn
süsü olarak verdiðimiz nimetlere, gözlerini dikme! Rabbinin rýzký hem daha hayýrlý
hem daha süreklidir.
[20.132] Ailene namazý emret, kendin de ona sabýrla devam et! Biz senden rýzýk
istemiyoruz. Seni biz rýzýklandýrýyoruz. Sonuç, takvanýndýr!
[20.133] Dediler ki: "Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya!" Peki, önceki
sayfalardaki açýk kanýt onlara gelmedi mi?
[20.134] Eðer biz onlarý, ondan önce bir azapla helak etseydik mutlaka þöyle
diyeceklerdi: "Rabbimiz, ne olurdu bize bir resul gönderseydin de zelil ve rezil
olmadan önce senin ayetlerine uysaydýk!
[20.135] De ki: "Herkes bekleyip gözetlemede; hadi siz de bekleyip gözetleyin!
Yakýnda bileceksiniz dosdoðru yolu izleyenler kimlermiþ, hidayete eren kimmiþ!"
@Enbiyâ Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[21.1] Yaklaþtý insanlara hesaplarý. Ve onlar hala gaflet içinde yüz çevirip
durmadalar.
[21.2] Rablerinden kendilerine ulaþan, söze bürünmüþ her yeni öðüt ve hatýrlatmayý
ancak eðlenerek dinliyorlar.
[21.3] Kalpleri hep oyun ve oyalamada. O zulüm sergileyenler, þu yolda bir
fýsýldaþmayý iyice koyulaþtýrdýlar: "Bu adam, sizin gibi bir insandan baþkasý deðil.
Gözünüz baka baka büyüye mi gidiyorsunuz!"
[21.4] Dedi: "Rabbim, gökteki sözü de yerdeki sözü de bilir. O, herþeyi duyan,
herþeyi bilendir."
[21.5] Þöyle de dediler: "Saçma sapan rüyalar bunlar! Belki de uydurduðu bir
yalandýr. Belki de bir þairdir o. Hadi bir mucize getirsin bize, öncekilere
gönderildiði gibi..."
[21.6] Onlardan önce yere batýrdýðýmýz hiçbir yurt ve uygarlýk iman etmemiþtir.
Onlar mý iman edecekler!...
[21.7] Senden önce de ancak kendilerine vahyettiðimiz erler gönderdik. Hadi, sorun
Zikir/Kur'an ehline, eðer bilmiyorsanýz...
[21.8] Biz onlarý yemek yemez bir ceset olarak yaratmadýk. Onlar sonsuza dek kalýcý
da deðillerdi.
[21.9] Sonra onlara verilen söze sadýk kaldýk da onlarý ve dilediklerimizi
kurtardýk. Ve israfa saplanýp haddi aþanlarý helak ettik.
[21.10] Andolsun, size bir Kitap gönderdik ki, öðüt ve uyarýnýz/zikriniz yalnýz
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ondadýr! Hala aklýnýzý çalýþtýrmayacak mýsýnýz?
[21.11] Zulmetmiþ nice kenti/medeniyeti biz kýrýp geçirdik ve arkalarýndan baþka bir
topluluk oluþturduk.
[21.12] Þiddetimizi hissettiklerinde hiç vakit geçirmeksizin oradan dört nala
kaçýyorlardý.
[21.13] Kaçmayýn, içinde servet þýmarýklýðýna düþtüðünüz yere, maskelerinize dönün
ki, hesaba çekilebilesiniz.
[21.14] Dediler: "Eyvah bize! Biz gerçekten zalimlermiþiz."
[21.15] Bu davalarý sürüp giderken biz onlarý kökten biçiverdik, sönüp silindiler.
[21.16] Biz, gökleri de yeri de bunlar arasýndakileri de eðlenip eðlendirelim diye
yaratmadýk.
[21.17] Eðer bir eðlence edinmek isteseydik onu kendi katýmýzdan edinirdik. Ama
böyle yapanlar deðildik/yapsaydýk öyle yapardýk.
[21.18] Hayýr, biz hakký, batýlýn üzerine fýrlatýrýz da o, onun beynini parçalar.
Bir de bakarsýn o yok olup gitmiþtir. Yakýþtýrdýðýnýz niteliklerden ötürü yazýklar
olsun size!
[21.19] Göklerde ve yerde kim varsa O'na aittir. Ve O'nun katýndakiler, O'na ibadet
etmekten ne çekinirler ne de yorulurlar.
[21.20] Gece ve gündüz tespih ederler, býkýp usanmazlar.
[21.21] Yoksa yerden bazý ilahlar edindiler de topraktan çýkarýp dirilme iþini onlar
mý yapacak?
[21.22] Eðer yerde-gökte Allah'tan baþka tanrýlar olsaydý, o ikisi de mutlaka fesada
uðrarlardý. Arþýn Rabbi o Allah, onlarýn nitelendirmelerinden yücedir, uzaktýr.
[21.23] O, yaptýðýndan hesaba çekilmez ama onlar hesaba çekilirler.
[21.24] Yoksa O'nun dýþýnda bazý ilahlar mý edindiler? De ki: "Susturucu delilinizi
getirin! Benimle beraber olanlarýn da benden öncekilerin de Zikir'i budur. Ne yazýk
ki onlarýn çoklarý hakký bilmezler; bu yüzden de yüz çevirirler."
[21.25] Senden hiçbir resul göndermedik ki ona þöyle vahyetmiþ olmayalým: "Gerçek
þu: Ýlah yok benden baþka, artýk bana kulluk/ibadet edin."
[21.26] "Rahman, çocuk edindi!" dediler. Haþa, bundan arýnmýþtýr O! Onlar
lütuflandýrýlmýþ kullardýr.
[21.27] Onlar O'nun sözünün önüne geçemezler; onlar yalnýz O'nun emriyle iþ
yaparlar.
[21.28] O, onlarýn önlerindekini de arkalarýndakini de bilir. Onlar, O'nun hoþnutluk
verdiklerinden baþkasýna da þefaat etmezler. Ve onlar O'nun korkusundan titrerler.
[21.29] Ýçlerinden her kim, "ben O'nun dýþýnda bir ilahým" derse böylesini
cehennemle cezalandýrýrýz. Zalimleri iþte böyle cezalandýrýrýz biz.
[21.30] O küfre sapanlar görmediler mi ki gökler ve yer bitiþik idi, biz onlarý
ayýrdýk. Her canlý þeyi sudan oluþturduk. Hala iman etmeyecekler mi?
[21.31] Yerküreye, onlarý çalkalamasýn diye bir takým daðlar diktik. Ve orada geniþ
geniþ yollar açtýk ki, doðru gidebilsinler.
[21.32] Göðü, korunmuþ bir tavan yaptýk. Ama onlar göðün ayetlerinden hala yüz
çeviriyorlar.
[21.33] O odur ki, geceyi, gündüzü, güneþi ve ayý yarattý. Herbiri bir yörüngede
yüzmektedir.
[21.34] Senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Þimdi sen ölürsen, onlar
ölümsüz mü olacaklar?
[21.35] Her canlý, ölümü tadacaktýr. Biz bir imtihan olarak sizi þer ile de hayýr
ile de deniyoruz. Sonunda bize döndürüleceksiniz.
[21.36] O küfredenler seni gördüklerinde, seni þu þekilde alaya almaktan baþka
birþey yapmazlar: "Ýlahlarýnýzý diline dolayan bu mu?" Ama kendileri Rahman'ýn
Zikri'ni örtüp inkar ediyorlar.
[21.37] Ýnsan, aceleden yaratýlmýþtýr. Ayetlerimi size göstereceðim. Benden acele
istemeyin!
[21.38] Diyorlar ki: "Eðer doðru sözlüler iseniz bu vaat ne zaman?"
[21.39] O inkar edenler, ne yüzlerinden ne sýrtlarýndan azabý uzak tutamayacaklarý
ve hiçbir yardým da göremeyecekleri zamaný bir bilselerdi!
[21.40] Doðrusu þu ki, onlara ansýzýn gelecek de onlarý þaþkýnlýktan donduracak.
Artýk ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ne de yüzlerine bakýlacak.
[21.41] Andolsun, senden önceki resullerle de alay edilmiþtir. Sonunda, onlarla
eðlenenleri, alay konusu yaptýklarý þey kuþatýverdi.
[21.42] De ki: "Sizi gece ve gündüz Rahman'dan kim koruyabilir?" Hayýr, hayýr!
Onlar, Rablerinin Zikri'nden/Kur'an'dan yüz çeviriyorlar.
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[21.43] Yoksa onlarýn; kendilerini bize karþý siperleyecek tanrýlarý mý var? Ne
kendilerine yardýma güç yetirebilirler ne de bizden bir dostluða muhatap olurlar.
[21.44] Gerçek þu ki, biz onlarý ve atalarýný, ömür kendilerine uzun gelecek kadar
nimetlendirdik. Hala görmüyorlar mý ki, biz yerküreye geliyor, onu uçlarýndan
eksiltiyoruz. Galip gelenler onlar mý?
[21.45] De ki: "Ben sizi ancak vahiyle uyarýyorum." Ama saðýrlar uyarýldýklarýnda
çaðrýyý iþitmezler ki!
[21.46] Rabbinin azabýndan onlara bir nefha dokunsa, yemin olsun þöyle diyecekler:
"Vay bizlere, biz zalimlermiþiz."
[21.47] Kýyamet günü için adalet terazilerini kuracaðýz/adaleti terazilere
koyacaðýz. Hiç kimseye zerre kadar zulüm edilmeyecek. Hardal tanesi kadar birþey
olsa onu ortaya getiririz. Hesapçýlar olarak biz yeteriz!
[21.48] Andolsun, biz, Musa'ya ve Harun'a hak ile batýlý ayýran, korunanlar için bir
ýþýk ve öðüt olan furkaný verdik.
[21.49] O korunanlar ki, hiç görmeden Rablerinden korkarlar. Kýyamet saatinden de
ürperirler onlar.
[21.50] Bu, bereketli bir Zikir'dir ki, onu indirdik. Yoksa siz onu inkar mý
ediyorsunuz?
[21.51] Andolsun, Ýbrahim'e daha önceden, doðruyu bulma gücünü vermiþtik. Onu
bilmekteydik biz.
[21.52] Babasýna ve toplumuna þöyle demiþti: "Þu baþýna toplanýp durduðunuz
heykeller de ne?"
[21.53] Dediler: "Atalarýmýzý onlara kulluk/ibadet eder bulduk."
[21.54] Dedi: "Vallahi, siz de atalarýnýz da açýk bir sapýklýk içine düþmüþsünüz."
[21.55] Dediler: "Sen gerçeði mi getirdin yoksa oynayýp eðlenenlerden biri misin?"
[21.56] Dedi: "Hiç de deðil! Sizin Rabbiniz, göklerin ve yerin Rabbidir ki, onlarý
yaratmýþtýr. Ben de bunlara tanýklýk edenlerdenim."
[21.57] "Allah'a yemin ederim, sýrtýnýzý dönüp gidiþinizden sonra, putlarýnýza bir
oyun çevireceðim."
[21.58] Sonunda onlarý parça parça etti. Yalnýz en büyüklerini býraktý ki, dönüp ona
baþvurabilsinler.
[21.59] Dediler: "Tanrýlarýmýza bunlarý yapan kesinlikle zalimlerdendir."
[21.60] Dediler: "Onlarý diline dolayan bir genç duymuþtuk. Kendisine 'Ýbrahim'
deniyor."
[21.61] Dediler: "Halkýn gözleri önüne getirin onu ki, açýkça görebilsinler."
[21.62] Dediler: "Tanrýlarýmýza bunu sen mi yaptýn, ey Ýbrahim?"
[21.63] Dedi: "Hayýr, ben deðil! Þu büyükleri yapmýþtýr onu, Hadi, sorun onlara eðer
konuþabiliyorlarsa!"
[21.64] Bunun üzerine kendi benliklerine döndüler de þöyle dediler: "Siz zalimlerin
ta kendilerisiniz."
[21.65] Sonra, yine kendi kafalarýna döndürüldüler: "Vallahi, sen de bilirsin ki,
bunlar konuþamazlar."
[21.66] Ýbrahim dedi: "Siz Allah'ýn berisinden, size hiçbir þekilde yarar
saðlamayan, zarar veremeyen þeylere mi tapýyorsunuz?"
[21.67] "Yuh size ve Allah'ý býrakýp da taptýklarýnýza! Siz hala aklýnýzý
kullanmayacak mýsýnýz?"
[21.68] Dediler: "Yakýn bunu! Eðer birþey yapacak kiþilerseniz, ilahlarýnýza yardým
edin."
[21.69] Biz de þöyle dedik: "Ey ateþ, Ýbrahim'e serin ol, selam ol!"
[21.70] Ona tuzak kurmak istediler de biz onlarý hüsranýn en beterine uðrayanlar
yaptýk.
[21.71] Biz onu da Lut'u da kurtarýp içinde alemlere bereketler sakladýðýmýz topraða
ulaþtýrdýk.
[21.72] Ona Ýshak'ý baðýþladýk, ayrýca Yakub'u da hediye ettik. Hepsini hak ve barýþ
için çalýþan insanlar yaptýk.
[21.73] Onlarý, bizim buyruðumuzla yol alan önderler yaptýk. Onlara iyilikler
yapmayý, namaz kýlmayý, zekat vermeyi vahyettik. Onlar, yalnýz bize kulluk
ediyorlardý.
[21.74] Lut'a da hükümranlýk ve ilim verdik. Onu, pislikler üretip duran bir kentten
kurtardýk. O kent halký yoldan çýkmýþ kötü bir kavimdi.
[21.75] Onu rahmetimizin içine soktuk. O, hak ve barýþ için çalýþanlardandý.
[21.76] Nuh'a gelince, o da daha önce bize yakarmýþtý. Yakarýþýna cevap verdik de
onu ve ailesini, o büyük sýkýntýdan kurtardýk.
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[21.77] Ona, ayetlerimizi yalanlayan topluluða karþý yardým ettik. Kötülüðün
toplumuydu onlar. Hepsini birden batýrýp boðduk.
[21.78] Ve Davud ile Süleyman... Hani, halkýn davarýnýn yayýldýðý ekinler hakkýnda
hüküm veriyorlardý da biz hükümlerine tanýklar olmuþtuk.
[21.79] Onu Süleyman'a derhal kavrattýk. Herbirine hükümdarlýk ve bilgi verdik.
Davud'a daðlarý boyun eðdirdik. Kuþlarla beraber tespih ediyorlardý. Yapmak
isteyince yapanlarýz biz.
[21.80] Ona, sizi sizin þiddetinizden koruyacak olan zýrh yapma sanatýný verdik.
Peki siz þükrediyor musunuz?
[21.81] Ve Süleyman'a kasýrgayý boyun eðdirdik. Ýçini bereketlerle doldurduðumuz
topraða doðru onun emriyle akýp giderdi. Herþeyi bilenleriz biz.
[21.82] Kendisi için dalgýçlýk eden, daha baþka iþ de yapan bazý þeytanlarý da onun
emrine verdik. Biz onlarý koruyup gözetiyorduk.
[21.83] Ve Eyyub... Rabbine þöyle yakarmýþtý: "Dert gelip çattý bana; sen, rahmet
edenlerin en merhametlisisin."
[21.84] Hemen cevap verdik ona, kendisindeki derdi kaldýrdýk. Tarafýmýzdan bir
rahmet ve ibadet edenler için bir hatýrlatma olarak, ona ailesini ve beraberlerinde
benzerlerini de verdik.
[21.85] Ýsmail, Ýdris, Zülkifl, hepsi sabredenlerdendi.
[21.86] Hepsini rahmetimize soktuk. Onlar hak ve barýþ için çalýþanlardý.
[21.87] Ve Zünnun. Hani kýzarak gitmiþti de ona asla güç yetiremeyeceðimizi
sanmýþtý. Sonra, karanlýklarýn baðrýnda þöyle yakardý: "Senden baþka ilah yok,
tespih ederim seni. Kuþkusuz, ben zalimlerden oldum."
[21.88] Hemen imdadýna yetiþtik. Gamdan kurtardýk onu. Ýnananlarý iþte böyle
kurtarýrýz biz.
[21.89] Ve Zekeriyya. Hani, Rabbine yakarmýþtý: "Rabbim, beni yapayalnýz, bir baþýma
býrakma. Sen, mirasçýlarýn en hayýrlýsýsýn."
[21.90] Kendisine hemen cevap vermiþ, Yahya'yý ona hediye etmiþ, karýsýný kendisi
için doðurmaya elveriþli hale getirmiþtik. Onlar, hayýrlarda yarýþýrlar, umarak ve
korkarak bize yalvarýrlardý. Onlar, bize ürpererek saygý gösterirlerdi.
[21.91] Ve o, cinsiyet organýný/ýrzýný titizlikle koruyan kadýn. Onun baðrýna
ruhumuzdan üfledik de kendisini ve oðlunu alemler için bir mucize yaptýk.
[21.92] Ýþte þu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de Rabbinizim. O halde, bana
kulluk/ibadet edin.
[21.93] Ýþlerini aralarýnda parçaladýlar. Hepsi bize dönecekler.
[21.94] Kim inanmýþ olarak hayra ve barýþa yönelik iþlerden birþey yaparsa, onun
gayretine nankörlük edilmez. Biz böylesi lehine katiplik ederiz.
[21.95] Helak ettiðimiz bir kente/medeniyete yaþamak haram edilmiþtir. Onlar bir
daha geri dönemezler.
[21.96] Ye'cuc ve Me'cuc'ün önü açýldýðý zaman onlar, her tepeden akýn ederler.
[21.97] Hak olan vaat yaklaþmýþtýr. Ýnkar edenlerin gözleri birden donup kalmýþtýr.
"Vay baþýmýza! Biz bundan gafil bulunuyorduk. Hayýr, biz zalimlerdik." derler.
[21.98] Siz ve Allah'ýn berisinden kulluk/kölelik ettikleriniz, cehennem odunusunuz.
Hepiniz oraya gireceksiniz.
[21.99] Eðer onlar ilah olsalardý, oraya girmezlerdi. Oysaki, hepsi orada sürekli
kalacaklardýr.
[21.100] Onlar için orada derin bir iç çekiþ var. Ve onlar orada hiçbir þey
iþitmezler.
[21.101] Tarafýmýzdan kendilerine güzellik hazýrlananlara gelince, bunlar
cehennemden uzaklaþtýrýlmýþlardýr.
[21.102] Onun uðultusunu duymazlar. Onlar, gönüllerinin istediði þeyler içinde
sürekli yaþayacaklardýr.
[21.103] O en büyük korku onlarý tasalandýrmaz. Melekler onlarý þöyle karþýlarlar:
"Bu size o vaat edilen gününüzdür."
[21.104] Gün olur göðü, yazý tomarlarýný dürer gibi düreriz. Ýlk yaratýlýþta
baþladýðýmýz gibi onu baþtan yaparýz. Üzerimizde bir vaat olarak biz bunu mutlaka
yapacaðýz.
[21.105] Andolsun, Zikir'den sonra Zebur'da þunu yazmýþtýk: Yeryüzüne benim iyilik
ve barýþ seven kullarým varis olacaktýr.
[21.106] Kuþkusuz, bunda, kulluk eden bir topluluk için kesin bir teblið vardýr.
[21.107] Ve biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik.
[21.108] De ki: "Bana þu vahyediliyor: Tanrýnýz ancak birtek tanrýdýr. Peki siz
müslümanlar mýsýnýz?"
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[21.109] Eðer yüz çevirirlerse de ki: "Hepinize ayný þekilde, ayný düzeyde
açýkladým. Artýk bilmiyorum, tehdit edildiðiniz þey yakýn mýdýr, uzak mýdýr?"
[21.110] Kuþkusuz O, sözün açýða vurulanýný da bilir; saklamakta olduklarýnýzý da
bilir.
[21.111] Bilmiyorum belki de o, sizin için bir fitnedir. Belirli bir süreye kadar
bir nimetlendirmedir.
[21.112] Resul þöyle yakardý: "Rabbim, hak ile hükmet! Bizim Rabbimiz Rahman'dýr.
Sizin nitelendirmelerinize karþý yardýmýna baþvurulandýr, Müstean'dýr."
@Hacc Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[22.1] Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kýyamet saatinin zelzelesi gerçekten
çok büyük birþeydir.
[22.2] Onu göreceðiniz gün, her emzikli kadýn, emzirdiðinden vazgeçer ve her gebe
kadýn, taþýdýðýný düþürür. Sen o gün insanlarý sarhoþlar halinde görürsün; oysa ki
onlar sarhoþ deðillerdir, ama Allah'ýn azabý çok þiddetlidir.
[22.3] Ýnsanlardan bazýlarý vardýr, hiçbir ilme sahip olmadan Allah konusunda
mücadele eder ve her inatçý -kaypak þeytanýn ardýsýra gider.
[22.4] O þeytan üzerine þöyle yazýlmýþtýr: Kim buna dost olursa muhakkak o onu
saptýrýr ve onu, alevi zorlu ateþin azabýna götürür.
[22.5] Ey insanlar! Ölümden sonra dirilme konusunda kuþku içinde olabilirsiniz. Ama
þu bir gerçek ki, biz sizi bir topraktan, sonra bir spermden, sonra bir
embriyodan/döllenmiþ bir karýþýmdan, sonra ne olduðu kýsmen belirli, kýsmen belirsiz
bir et parçasýndan yarattýk ki, size açýk-seçik beyanda bulunalým. Ve sizi
rahimlerde, belirlenen bir süreye kadar dilediðimiz þekilde bekletiyoruz. Sonra sizi
bir çocuk olarak çýkarýyoruz. Daha sonra da tam kuvvetinize ulaþmanýzý saðlýyoruz.
Bununla birlikte içinizden bir kýsmý öldürülüyor, yine içinizden bir kýsmý ilimden
sonra birþey bilmesin diye ömrün en basit ve düþük noktasýna geri gönderiliyor.
Yeryüzünü de sönmüþ kül halinde görürsün. Nihayet onun üzerine suyu indirdiðimizde
titrer, kabarýr ve her güzel/bereketli çiftten bir þeyler bitirir.
[22.6] Bu böyledir, çünkü Allah hakkýn ta kendisidir. O, ölüleri diriltiyor ve O,
herþey üzerine kudretiyle egemendir.
[22.7] Ve saat mutlaka gelecektir. Kuþku yok onda. Ve Allah kabirlerdeki þuurlu
varlýklarý diriltecektir.
[22.8] Ýnsanlar içinde öylesi vardýr ki, Allah konusunda ilimsiz, kýlavuzsuz ve
aydýnlýk getiren bir kitaba sahip olmaksýzýn mücadele edip durur.
[22.9] Yanýný eðip bükerek uðraþýr ki, Allah yolundan saptýrýversin. Böyle kiþiye
dünyada bir yüz karasý öngörülmüþtür. Ve kýyamet günü biz ona, o kasýp kavuran
yangýnýn azabýný tattýracaðýz.
[22.10] "Al, iþte bu, iki elinin önden gönderdiðidir. Þu bir gerçek ki, Allah,
kullara asla zulmedici deðildir."
[22.11] Ýnsanlardan bazýsý da Allah'a kýyýdan kýyýya ibadet eder. Kendisine bir
hayýr isabet ettiðinde, onunla tatmin bulup yatýþýr; kendisine bir fitne, bir deneme
gelip çattýðýnda yüzüstü geri dönüverir. Dünyada da kayba uðramýþtýr böylesi,
ahirette de. Apaçýk hüsranýn ta kendisi iþte budur.
[22.12] Allah'ýn berisinden, kendisine zarar veremeyecek, yarar saðlayamayacak
þeylere kulluk eder. Dönüþü olmayan sapýklýðýn ta kendisidir bu.
[22.13] Zararý yararýndan daha yakýn olan kiþiye yalvarýr/davet eder. Ne kötü bir
destekçidir o, ne kötü bir efendidir!
[22.14] Allah, iman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlarý altlarýndan
ýrmaklar akan cennetlere koyacaktýr. Allah, dilediðini yapar.
[22.15] Kim Allah'ýn dünyada ve ahirette kendisine yardým etmeyeceðini sanýyorsa;
bir sebeple göðe uzansýn, sonra öteki iliþkilerini kessin de bakýversin: Oyunu,
öfkelendiði þeyleri gerçekten giderecek mi?
[22.16] Biz onu, böylece açýk-seçik ayetler halinde indirdik. Kuþkusuz, Allah,
dilediðine/dileyene kýlavuzluk eder.
[22.17] Ýman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hýristiyanlar, Mecusiler ve þirke
sapanlar arasýnda Allah, kýyamet günü ayrým yapacaktýr. Allah, herþey üzerinde
Þehid'dir, tanýktýr.
[22.18] Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, güneþ, ay, yýldýzlar,
daðlar, aðaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoðu hep Allah'a secde ediyor.
Birçoðunun da üzerine azap hak olmuþtur. Allah'ýn hakir kýldýðýna ikramda bulunan
olmaz. Allah, dilediðini yapar.
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[22.19] Ýþte þu iki hasým, Rableri hakkýnda çekiþip durmuþlardýr. Sonuçte küfre
sapanlar için ateþten giysi biçilmiþtir. Baþlarýnýn üstünden de kaynar su
dökülmektedir.
[22.20] Bu suyla, karýnlarýnýn içindekiler ve derileri eritilir.
[22.21] Bunlar için bir de demirden kamçýlar var.
[22.22] Istýrap yüzünden oradan her çýkmak istediklerinde, oraya geri döndürülürler:
"Tadýn þu yangýn azabýný!"
[22.23] Allah, iman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlarý, altlarýndan
ýrmaklar akan cennetlere koyacaktýr. Orada, altýndan bilezikler ve inciyle
süsleneceklerdir. Ve orada giysileri ipektir.
[22.24] Sözün güzeline ve tatlýsýna ulaþtýrýlmýþlardýr; Hamid olan Allah'ýn yoluna
ulaþtýrýlmýþlardýr.
[22.25] Küfre sapanlar, Allah'ýn yolundan alýkoyarlar. Hem sürekli içinde kalan hem
dýþardan gelen tüm insanlar için oluþturduðumuz Mescid-i Haram'dan da geri
çeviriyorlar. Kim orada zulmederek haktan sapmak isterse, biz ona acýklý bir azabý
tattýracaðýz.
[22.26] Bir zamanlar, Ýbrahim için, Beytullah'ýn yerini, þöyle diyerek
hazýrlamýþtýk: Bana hiçbir þeyi ortak koþma, evimi; tavaf edenler, kýyamda duranlar,
rüku-secde edenler için temizle.
[22.27] Ýnsanlar içinde haccý ilan et ki, gerek yaya olarak gerekse derin vadilerden
gelerek, yorgunluktan incelmiþ binitler üzerinde sana ulaþsýnlar.
[22.28] Kendilerine ait bir takým yararlara tanýk olsunlar. Kendilerine rýzýk olarak
verdiði kurbanlýk hayvanlar üzere belirli günlerde Allah'ýn adýný ansýnlar. Ýþte
bunlardan yiyin, sýkýntý içindeki fakiri de doyurun.
[22.29] Sonra, kirlerini atsýnlar, adaklarýný yerine getirsinler, Beytullah'ý tavaf
etsinler.
[22.30] Ýþte böyle! Kim Allah'ýn yasaklarýna saygýlý olursa bu, Rabbi katýnda
kendisi için çok hayýrlý olur. Karþýnýzda okunarak açýklananlar hariç, tüm hayvanlar
size helal kýlýnmýþtýr. Artýk putlarýn pisliðinden, yalan sözden uzak durun;
[22.31] Allah'a ortak koþmadan, hanifler olarak... Allah'a ortak koþan kiþi, gökten
düþmüþ de kendisini kuþlar kapýþýyor veya rüzgar onu uzak bir yere fýrlatýp atýyor
gibidir.
[22.32] Ýþte böyle. Kim Allah'ýn kutsallýk niþaný yaptýðý þeyleri yüceltirse bu
yaptýðý, gönüllerin takvasýndandýr.
[22.33] Onlarda sizin için, belirli bir süreye kadar yararlar vardýr. Sonunda
onlarýn varacaklarý yer Beytullah'týr.
[22.34] Biz her ümmet için bir kurban yeri/bir kurban kesme tarzý belirlemiþizdir
ki, kendilerine rýzýk olarak verdiði kurbanlýk hayvanlarýn üstüne Allah'ýn ismini
ansýnlar. Sizin tanrýnýz bir tek tanrýdýr; o halde yalnýz O'na teslim olun. Alçak
gönüllü, saygýlý kiþileri muþtula.
[22.35] Onlar öyle insanlardýr ki, Allah anýldýðýnda kalpleri titrer; baþlarýna
gelene sabrederler, namazý gözetirler. Ve kendilerine verdiðimiz rýzýklardan infak
ederler.
[22.36] Biz o büyükbaþ hayvanlarý da sizin için Allah'ýn kutsallýk niþanlarý arasýna
koyduk. Sizin için onlarda hayýr vardýr. Onlar ayaklarý üzerine sýralanmýþ halde
dururken, üzerlerine Allah'ýn isimini anýn. Yanlarý yere yaslandýðý zaman da
onlardan yiyin; isteyen yoksulu da istemeyen yoksulu da doyurun. Allah o hayvanlarý
sizin hizmetinize verdi ki, þükredebilesiniz.
[22.37] Onlarýn etleri de kanlarý da Allah'a asla ulaþmaz; fakat sizin takvanýz O'na
ulaþýr. Onlarý size bu þekilde boyun eðdirdik ki, sizi hidayete erdirdiði için
Allah'ý yücelterek anasýnýz. Güzel düþünüp güzel davrananlara müjde ver.
[22.38] Allah, iman edenleri savunur. Þu da kuþkusuz ki, Allah hiçbir haini, hiçbir
nankörü sevmez.
[22.39] Kendilerine savaþ açýlanlara savaþma izni verilmiþtir. Çünkü onlar zulme
uðratýldýlar. Allah onlara yardýma elbette kadirdir.
[22.40] Onlar sýrf, "Rabbimiz Allah'týr" dedikleri için yurtlarýndan çýkarýldýlar.
Eðer Allah'ýn, insanlarýn bir kýsmýný bir kýsmýyla defetmesi olmasaydý, içlerinde
Allah'ýn adý çokça anýlan manastýrlar, kiliseler, havralar ve mescitler her halde
yerle bir edilirdi. Allah, kendisine yardým edene elbette yardým eder. Allah elbette
Kavi'dir, Aziz'dir.
[22.41] Onlar o kiþilerdir ki eðer kendilerini yeryüzünde imkan ve güç sahibi yapsak
namazý kýlarlar, zekatý verirler, iyiliði emrederler, kötülükten alýkoyarlar. Tüm iþ
ve oluþlar Allah'a varýr.
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[22.42] Eðer seni yalanlýyorlarsa bilesin ki, senden önce Nuh kavmi de Ad da, Semud
da yalanladý.
[22.43] Ýbrahim'in kavmi de Lut'un kavmi de...
[22.44] Medyen halký da. Musa da yalanlanmýþtý da ben, inkarcýlara biraz süre vermiþ
sonra hepsini yakalamýþtým. Nasýlmýþ benim azabým!
[22.45] Zalim olduðu için helak ettiðimiz nice kent/medeniyet var ki, duvarlarý,
tavanalrý üzerine çökmüþ halde. Nice kullanýlmaz halde býrakýlmýþ su kuyusu, nice
görkemli/süslü/bakýmlý köþk var.
[22.46] Yeryüzünde hiç dolaþmadýlar mý ki, kalpleri olsun da onunla akýllarýný
çalýþtýrsýnlar, kulaklarý olsun da onlarla duysunlar. Þu bir gerçek ki, kafadaki
gözler kör olmaz ama göðüslerin içindeki gönüller körleþir.
[22.47] Senden aceleyle azabý istiyorlar: Allah, vaadine asla ters düþmez. Þu da bir
gerçek ki Rabbinin katýndaki bir gün, sizin saymakta olduðunuzun bin yýlý gibidir.
[22.48] Nice kent/medeniyet var ki, zulme saptýðý halde, ona süre tanýdým. Ama sonra
kendisini yakalayýverdim. Dönüþ yalnýz banadýr.
[22.49] De ki: "Ey insanlar, ben sizin için, açýklayýcý bir uyarýcýdan baþkasý
deðilim."
[22.50] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlar için bir baðýþlanma ve bol
bir rýzýk vardýr.
[22.51] Ayetlerimizi iþe yaramaz kýlmak için gayret gösterenlere gelince, onlar
cehennemin dostlarýdýr.
[22.52] Biz senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki, o birþey dilediðinde,
þeytan onun düþünce ve dileði içine birþey atmýþ olmasýn. Ama Allah, þeytanýn
attýðýný siler, sonra kendi ayetlerini muhkemleþtirir. Allah Alim'dir, Hakim'dir.
[22.53] Bu, Allah'ýn; þeytanýn attýðýný, kalplerinde hastalýk olanlara, gönülleri
katýlaþanlara bir fitne yapmasý içindir. Zalimler, geri dönülmez bir ayrýlýk ve
kopuþ içindedirler.
[22.54] Kendilerine ilim verilenler onun, senin Rabbinden bir hak olduðunu
bilsinler, ona inansýnlar da kalpleri ona saygý duysun diye böyle yapýlmýþtýr. Þu
bir gerçek ki Allah Hadi'dir, iman edenleri dosdoðru yola mutlaka ulaþtýracaktýr.
[22.55] Ýnkar edenler ise kýyamet ansýzýn baþlarýna patlayýncaya kadar, yahut kýsýr
bir günün azabý kendilerine gelip çatýncaya kadar, o Kur'an'dan yana kuþku içinde
olmaya devam edecekler.
[22.56] O gün mülk ve yönetim Allah'ýndýr. Aralarýnda O hüküm verecektir. Ýman edip
hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardýr.
[22.57] Ýnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar için aþaðýlayýcý bir
azap öngörülmüþtür.
[22.58] Allah yolunda hicret edip sonra da öldürülen yahut ölenleri, Allah güzel bir
rýzýkla mutlaka rýzýklandýracaktýr. Allah, rýzýk verenlerin elbette ki en
hayýrlýsýdýr.
[22.59] Onlarý, razý olacaklarý bir yere elbette sokacaktýr. Allah elbette ki,
Alim'dir, Halim'dir.
[22.60] Ýþte böyle. Kim uðratýldýðý cezanýn aynýsýyla ceza edip de zulüm ve
saldýrganlýða uðrarsa, Allah ona mutlaka yardým edecektir. Allah, elbette ki
Afüvv'dür, Gafur'dur.
[22.61] Ýþte böyle. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine
sokar. Allah Semi'dir, Basir'dir.
[22.62] Evet böyledir! Çünkü Allah Hakk'ýn ta kendisidir. O'nun dýþýnda yalvarýp
çaðýrdýklarý ise batýlýn ta kendisidir. Hi kuþkusuz, Allah Aliyy'dir, Kebir'dir.
[22.63] Görmedin mi, Allah, gökten bir su indirdi de, onun sayesinde yer, yemyeþil
hale geliyor! Allah Latif'tir, Habir'dir.
[22.64] Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Allah, Gani olanýn da Hamid olanýn
ta kendisidir.
[22.65] Görmedin mi, Allah yeryüzündekileri ve denizde O'nun emriyle akýp giden
gemileri sizin hizmetinize verdi! O'nun izni olmaksýzýn yerkürenin üstüne düþmemesi
için göðü O tutuyor. Allah, insanlara karþý elbette Rauf, Rahim'dir.
[22.66] Size hayat veren O'dur. Sonra sizi öldürüyor; sonra diriltecektir sizi.
Gerçek olan þu ki, insan tam bir nankördür.
[22.67] Her ümmet için biz, bir ibadet þekli/bir ibadet yeri belirledik; onlar, onu
izler. Artýk bu iþ konusunda seninle çekiþmesinler. Sen de Rabbine davet et/dua et.
Sen, elbette ki þaþýrtmadan yol aldýran bir kýlavuzun ardýndasýn.
[22.68] Seninle mücadele ederlerse þöyle de: "Yapmakta olduklarýnýzý Allah daha iyi
bilir."
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[22.69] Allah, tartýþmakta olduðunuz konuda kýyamet günü aranýzda hüküm verecektir.
[22.70] Bilmedin mi ki: Allah gökte ne var, yerde ne varsa hepsini bilir. Bunlarýn
tümü bir Kitap'tadýr. Bütün bunlar Allah için çok kolaydýr.
[22.71] Allah'tan ayrý olarak, hakkýnda O'nun hiçbir kanýt indirmediði þeye kulluk
ediyorlar. Kendilerinin de onunla ilgili bir ilmi yoktur. O zalimlerin yardýmcýsý
olmayacaktýr.
[22.72] Onlara açýk-seçik ayetlerimiz okunduðunda, o küfre sapanlarýn yüzlerinde bir
hoþnutsuzluk/yadsýma görürsün. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldýracak
olurlar. De ki: "Size þu yaptýðýnýzdan daha kötü birþey haber vereyim mi: Ateþ!
Allah onu inkarcýlara vaat etmiþtir. Ne kötü dönüþ yeridir o!"
[22.73] Ey insanlar! Size bir örnek verildi; onu dinleyin. O Alah'ýn yanýnda yakarýp
durduklarýnýz var ya, hepsi bir araya toplansalar bir sinek bile yaratamazlar. Sinek
onlardan birþey kapacak olsa, bunu bile ondan geri alamazlar. Ýsteyen de aciz,
istenen de...
[22.74] Allah'ý, þanýna yaraþýr biçimde takdir edemediler. Allah elbette Kavi'dir,
Aziz'dir.
[22.75] Allah, meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Þüphesiz ki Allah Semi
ve Basir'dir.
[22.76] Onlarýn önden gönderdiklerini de bilir, arkaya býraktýklarýný da. Ýþ ve
oluþlar Allah'a döndürülür.
[22.77] Ey iman edenler! Rüku edin, secde edin; Rabbinize ibadet edin, hayýr iþleyin
ki kurtulabilesiniz.
[22.78] Allah uðrunda, O'na yaraþýr bir gayretle didinin! O sizi seçmiþ ve dinde
size hiçbir güçlük çýkarmamýþtýr. Babanýz Ýbrahim'in dinini esas alýn. Allah sizi,
önceden de þu Kitap'ta da "müslümanlar" diye adlandýrdý ki, resul sizin üzerinize
bir tanýk olsun, siz de insanlar üzerine tanýklar olasýnýz. O halde, zekatý verin ve
Allah'a sarýlýn. O'dur sizin Mevla'nýz. Ne güzel Mevla'dýr O, ne güzel yardýmcýdýr
O!
@Mü'minûn Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[23.1] Hiç kuþku yok, kurtulmuþtur müminler!
[23.2] Namazlarýnda huþu sahipleridir onlar.
[23.3] Boþ uðraþ ve lüzumsuz sözden yüz çevirmiþlerdir onlar.
[23.4] Zekatý vermek için faaliyettedir onlar.
[23.5] Cinsiyet organlarýný/ýrzlarýný koruyanlardýr onlar.
[23.6] Eþleri yahut akitleri aracýlýðýyla sahip bulunduklarý müstesnadýr. Bu durumda
kýnanmýþ deðillerdir onlar.
[23.7] Kim bundan ötesini isterse, iþte onlar, sýnýrý aþanlardýr.
[23.8] O müminler, emanetlerine, ahitlerine saygý duyup sahip çýkanlardýr.
[23.9] Namazlarýný korumaya devam ederler onlar.
[23.10] Ýþte bunlardýr mirasçý olanlar;
[23.11] Ki, Firdevs cennetine mirasçý olurlar, onda sonsuza dek kalýrlar.
[23.12] Yemin olsun ki, biz insaný topraktan oluþan bir özden yarattýk.
[23.13] Sonra onu çok dayanýklý bir karargahta bir damlacýk yaptýk.
[23.14] Sonra o damlacýðý bir embriyoya dönüþtürdük, sonra o embriyoyu bir et
parçasý haline getirdik, nihayetn o kemiðe de bir et giydirdik. Sonra onu bir baþka
yaratýlýþla yeniden kurduk. Yaratýcýlarýn en güzeli Allah'ýn kudret ve sanatý ne
yücedir!
[23.15] Sonra siz, bütün bunlarýn ardýndan mutlaka öleceksiniz.
[23.16] Sonra siz, kýyamet gününde yeniden diriltileceksiniz.
[23.17] Andolsun, biz sizin üstünüzde yedi yol yarattýk. Ve biz
yaratýlýþtan/yaratýlmýþlardan gafil de deðiliz.
[23.18] Gökten belli ölçüde bir su indirdk de onu yreyüzünde durdurduk. Elbette ki
biz, onu gidermeye de gücü yetenleriz.
[23.19] Onunla size hurmalardan ve üzümlerden bahçeler yetiþtirdik, onlar da sizin
için birçok meyvalar vardýr; onlardan yiyorsunuz.
[23.20] Ve bir aðaç da yetiþdirdk ki, Tur-i Sina'dan çýkar, yaðlý olarak biter;
yiyenlere katýktýr.
[23.21] Davarlarda da sizin için elbette bir ibret vardýr. Onlarýn
karýnlarýndakilerden size içiriyoruz. Onlarda sizin için birçok yarar var. Onlardan
yiyorsunuz da.
[23.22] Hem onlar üzerinde hem de gemiler üzerinde taþýnýyorsunuz.
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[23.23] Andolsun, Nuh'u toplumuna resul olarak gönderdik de o þöyle dedi: "Ey
toplumum! Allah'a kulluk/ibadet edin. O'ndan baþka tanrýnýz yok sizin. Hala
korunmayacakmý sýnýz?"
[23.24] Toplumu içinden inkarcý kodaman grup þöyle dedi: "Bu adam, sizin gibi bir
insandan baþka þey deðil; size üstünlük taslamak istiyor. Eðer Allah dileseydi,
melekler indirirdi. Biz ilk atalarýmýz arasýnda böyle birþey duymadýk."
[23.25] "Cinnet getirmiþ bir adamdan baþkasý deðildir o. Belli bir süreye kadar göz
altýnda tutun onu."
[23.26] Nuh þöyle yakardý: "Rabbim, beni yalanlamalarý karþýsýnda yardým et bana!"
[23.27] Bunun üzerine biz Nuh'a þöyle vahyettik: "Gözlerimizin önünde ve vahyimize
uygun olarak gemiyi yap. Emrimiz gelip tandýr kaynayýnca, ailenle birlikte her
türden iki çifti gemiye sok. Ýçlerinden, haklarýnda daha önce hüküm verilmiþ
olanlarý dýþta býrak. Zulmetmiþ olanlar hakkýnda bana yakarýp durma. Onlar
kesinlikle boðulacaklardýr."
[23.28] Sen, yanýndakilerle birlikte geminin üzerine çýktýðýnda þöyle de: "Zalimler
topluluðundan bizi kurtaran Allah'a hamd olsun!"
[23.29] Þunu da söyle: "Rabbim, beni bereketli bir yere indir. Sen, konuk
aðýrlayanlarýn en hayýrlýsýsýn."
[23.30] Biz onlarý imtihan ediyor idiysek de bunda elbette ibretler vardýr.
[23.31] Sonra onlarýn ardýndan baþka bir nesil oluþturduk.
[23.32] Onlara da içlerinden þu yolda tebliðde bulunan bir resul gönderdik. Allah'a
kulluk/ibadet edin. O'ndan baþka tanrýnýz yok sizin. Hala ürpermiyor musunuz?
[23.33] Toplumunun, dünya hayatýnda servet ve refaha ulaþtýrdýðýmýz halde inkara
sapýp ahiretteki buluþmayý yalanlayan kodaman takýmý þöyle dedi: "Bu adam, sadece
sizin gibi bir insan; yemekte olduðunuzdan yiyor, içmekte olduðunuzdan içiyor."
[23.34] "Kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde mutlaka hüsrana
uðrayanlar olursunuz."
[23.35] "Size, ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra tekrar meydana
çýkarýlacaðýnýzý mý vaat ediyor?"
[23.36] "Heyhat! Size vaat edilen o þey ne kadar uzak!"
[23.37] "Hayat, þu dünya hayatýmýzdan baþkasý deðildir. Ölürüz, yaþarýz ama biz
tekrar diriltilecek deðiliz."
[23.38] "O, yalan düzüp Allah'a iftira eden bir adamdan baþkasý deðil. Biz ona
inanmýyoruz."
[23.39] O peygamber þöyle yakardý: "Rabbim, beni yalanlamalarý karþýsýnda yardým et
bana!"
[23.40] Allah buyurdu: "Biraz sonra kesinlikle piþman olacaklar."
[23.41] Nihayet, o korkunç titreþimli ses onlarý tam bir biçimde yakaladý da hepsini
sel süprüntüsü haline getirdik. Dönmeze gitsin o zalimler topluluðu!
[23.42] Sonra, onlarýn arkasýndan baþka nesiller oluþturduk.
[23.43] Hiçbir ümmet ne süresinden ileri geçebilir ne de geri kalýr.
[23.44] Sonra, resullerimizi ardarda gönderdik. Hangi ümmete reulü geldiyse onu
yalanladýlar. Biz de onlarý birbiri ardýnca yuvarladýk ve hepsini birer efsane
yaptýk. Dönmeze gitsin iman etmeyen bir topluluk!
[23.45] Sonra, Musa ile kardeþi Harun'u mucizelerimizle, açýk bir kanýtla gönderdik;
[23.46] Firavun'a ve kodamanlarýna. Ancak kibre saptýlar, çünkü kendilerini büyük
gören bir topluluktu onlar.
[23.47] Þöyle dediler: "Kendilerine baðlý toplum bize kulluk-kölelik ederken, biz
kalkýp bizim iki insan olan þu adamlara mý inanacaðýz?"
[23.48] Ýkisini de yalanladýlar, böylece helak edilenler arasýna katýldýlar.
[23.49] Yemin olsun, Musa'ya o Kitap'ý vermiþtik ki, hidayete erebilsinler.
[23.50] Meryem'in oðluyla annesini birer ayet kýldýk ve onlarý oturmaya uygun
pýnarlý bir tepeye yerleþtirdik.
[23.51] Ey resuller! Güzel ve temiz þeylerden yiyin ve barýþa, hayra yönelik iþ
yapýn!! Çünkü ben, yapmakta olduklarýnýzý çok iyi bilmekteyim.
[23.52] Ýþte sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim; o halde
benden korkun.
[23.53] Fakat onlar iþlerini aralarýnda parçalayýp çeþitli kitaplara ayýrdýlar. Her
hizip, yalnýz kendi yanýndakiyle sevinip övünmektedir.
[23.54] Artýk sen onlarý bir süreye kadar kendi gafletleri içinde býrak.
[23.55] Sanýyorlar mý ki, kendilerine verdiðimiz mal ve oðullarla güçlendiriyoruz
onlarý,
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[23.56] Ve iyiliklerine koþuyoruz. Hayýr, farkýnda olmuyorlar.
[23.57] Onlar ki, Rablerine saygýdan titrerler,
[23.58] Onlar ki, Rablerinin ayetlerine iman ederler,
[23.59] Onlar ki, Rablerine ortak koþmazlar,
[23.60] Onlar ki, verdiklerini, Rablerine dönecekleri için kalpleri ürpererek
verirler;
[23.61] Ýþte bunlar, hayýrlarda yarýþýrlar. Ve hayýrlarda önde gidenler de onlardýr.
[23.62] Biz, hiçbir benliðe yaratýlýþ kapasitesinin üstünde görev yüklemeyiz. Bizim
katýmýzda, hakký söyleyen bir kitap vardýr. Onlara haksýzlýk edilmez.
[23.63] Fakat onlarýn kalpleri bundan gaflet içindedir. Onlarýn bundan baþka da
iþleri vardýr ki, hep o iþler için çalýþmaktadýrlar.
[23.64] Sonunda, servet ve refahla þýmarýþlarýný azapla yakaladýðýmýzda, hemen
baðýrýp dövünmeye baþlarlar.
[23.65] "Baðýrýp dövünmeyin bugün, bizim karþýmýzda kimseden yardým göremezsiniz."
[23.66] "Ayetlerimiz size okunuyordu da siz ökçeleriniz üzerine gerisin geri
dönüyordunuz."
[23.67] "Ona karþý büyüklük taslayarak, gece boyunca hezeyanlar savuruyordunuz."
[23.68] Sözü gereðince düþünmediler de ondan mý, yoksa kendilerine ilk atalarýna
gelmeyen birþey geldi diye mi?
[23.69] Yoksa resullerini tanýmadýlar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar?
[23.70] Yoksa, "onda bir cinnet mi var" diyorlar! Hayýr, o kendilerine hakký getirdi
ama onlarýn çoðu haktan tiksiniyor.
[23.71] Eðer hak onlarýn keyiflerine uysaydý, göklerde yerde bunlarýn içindekilerde
kesinlikle fesada uðrardý. Hayýr, biz onlar onlara Zikir'lerini/Kur'anlarýný
getirdik ama onlar Zikir'lerinden/Kur'anlarýndan yüz çeviriyorlar.
[23.72] Yoksa onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceði daha hayýrlýdýr.
Rýzýk verenlerin en hayýrlýsý O.
[23.73] Þu bir gerçek ki, sen onlarý dosdoðru bir yola çaðýrýyorsun.
[23.74] Ama ahirete inanmayanlar, o yoldan hep yan çiziyorlar.
[23.75] Eðer biz onlara acýyýp da üstlerindeki sýkýntýyý kaldýrsaydýk, azgýnlýklarý
içinde sersem sersem bocalamaya devam edeceklerdi.
[23.76] Yemin olsun, biz onlarý azapla yakaladýk, ama yine de Rablerine boyun
eðmediler. Sýðýnýp yakarmýyorlar.
[23.77] Nihayet, üzerlerine þiddetli bir azabýn kapýsýný açtýðýmýzda hemencecik
ümitsizliðe düþüverecekler.
[23.78] Allah odur ki; sizin için iþitme gücü, gözler ve gönüller oluþturdu. Ne
kadar da az þükrediyorsunuz!
[23.79] Sizi yeryüzünde yaratýp yayan da O'dur. O'nun huzurunda haþredileceksiniz.
[23.80] O hayat veriyor, O öldürüyor. Geceyle gündüzün birbiri ardýnca geliþi O'nun
için. Hala aklýnýzý kullanmayacak mýsýnýz?
[23.81] Ýþin doðrusu þu: Onlar da öncekilerin söylediði gibi söylediler.
[23.82] Dediler ki: "Ölüp, toprak ve kemik haline geldiðimiz zaman mý, gerçekten o
zaman mý diriltileceðiz?"
[23.83] "Andolsun, biz de bizden önce atalarýmýz da bununla tehdit edildik.
Öncekilerin masallarýndan baþka birþey deðil bu."
[23.84] De ki: "Eðer biliyorsanýz, yeryüzü ve içindekiler kimindir?"
[23.85] "Allah'ýndýr!" diyecekler. De ki: "Hala düþünüp ibret almýyor musunuz?"
[23.86] Sor: "Yedi göklerin Rabbi ve o büyük arþýn Rabbi kimdir?"
[23.87] "Allah'týr!" diyecekler. De ki: "Hala korkmuyor musunuz?"
[23.88] Þunu da sor: "Eðer biliyorsanýz söyleyin. Kimdir o, herþeyin
melekutu/aslý-esasý elinde olan? O koruyup gözeten ama korunup gözetilmeyen?"
[23.89] "Allah'týr!" diyecekler. De ki: "Nasýl oluyor da büyüleniyorsunuz?"
[23.90] Hayýr, hayýr! Biz onlara hakký getirdik ama onlar tam anlamýyla
yalancýdýrlar.
[23.91] Allah, çocuk filan edinmemiþtir. O'nunla beraber herhangi bir ilah da
yoktur. Eðer böyle olsaydý, her ilah kendi yarattýðýný yok ederdi ve mutlaka biri
ötekine üstün gelmeye çalýþýrdý. Allah'ýn þaný onlarýn nitelendirmelerinden yücedir,
arýnmýþtýr.
[23.92] Gözle görülmeyeni de görüleni de bilendir O. Uzaktýr onlarýn ortak
koþtuklarýndan.
[23.93] De ki: "Rabbim, tehdit edildikleri þeyi bana mutlaka göstereceksen,
[23.94] Beni o zalimler topluluðunun içinde tutma Rabbim."
[23.95] Biz, onlarý tehdit ettiðimiz þeyi sana göstermeye elbette kadiriz.
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[23.96] En güzel olan neyse onunla sav kötülüðü. Onlarýn nasýl nitelendirme
yaptýklarýný biz daha iyi biliriz.
[23.97] Ve de ki: "Rabbim, þeytanlarýn dürtüklemelerinden sana sýðýnýrým!"
[23.98] "Onlarýn, baþýma üþüþmelerinden de sana sýðýnýrým Rabbim!"
[23.99] Sonunda onlardan birine ölüm geldiðinde þöyle der: "Rabbim, beni geri
döndürün;
[23.100] Döndürün ki, o arkada býraktýðým yerde iyi bir iþ yapayým." Hayýr, bir
kelime ki bu, o söyler onu. Ötelerinde, dirilecekleri güne kadar bir berzah vardýr.
[23.101] Sura üfürüldüðünde, aralarýnda artýk soy-sop/þuna-buna mensup olmalar söz
konusu edilemez. Birbirlerini soruþturamazlar da.
[23.102] Artýk kimin tartýlarý aðýr gelirse onlar kurtulmuþ olacaklardýr.
[23.103] Tartýlarý hafif gelenler ise kendilerini kayba uðratanlar, sürekli
cehennemde kalanlar olacaklardýr.
[23.104] Ateþ, yüzlerini yalar. Ve onlar da içinde sýrýtýp kalacaklar.
[23.105] "Ayetlerim size okunmadý mý? Ve siz onlarý yalanlamýyor muydunuz?"
[23.106] Derler ki: "Rabbimiz, bahtsýzlýðýmýz bize baskýn çýktý. Sapýp gitmiþ bir
topluluk olduk biz."
[23.107] "Rabbimiz, çýkar bizi oradan. Eðer bir daha aynýsýný yaparsak, gerçekten
zalimler olacaðýz."
[23.108] Buyurur: "Yýkýlýp gidin oraya, konuþmayýn benimle!"
[23.109] Kullarýmdan bir zümre, "Rabbimiz, inandýk; affet bizi, acý bize, sen
merhametlilerin en hayýrlýsýsýn" diyorken,
[23.110] Siz onlarý alaya aldýnýz. Öyle ki, benim zikrimi/Kur'anýmý size
unutturdular. Siz onlara hep gülüyordunuz.
[23.111] Bugün onlara ben, sabretmiþ olmalarýnýn karþýlýðýný verdim. Baþarýya erip
kurtulanlar, onlardýr.
[23.112] Buyurur: "Yeryüzünde, yýllar sayýsýyla ne kadar kaldýnýz?"
[23.113] Derler: "Bir gün yahut günün bir kýsmý kadar; sayanlara sor."
[23.114] Buyurdu: "Sadece birazcýk kaldýnýz. Keþke biliyor olsaydýnýz."
[23.115] "Sizi, boþ yere yarattýðýmýzý ve bize döndürülmeyeceðinizi mi sandýnýz?"
[23.116] Yücelerden yücedir, o hak padiþah olan Allah! Ýlah yok O'ndan baþka! O
þanlý arþýn Rabbidir O!
[23.117] Kim Allah'ýn yanýnda, hakkýnda hiçbir kanýt olmayan bir baþka ilaha
yakarýr/davet ederse, onun hesabý Rabbi katýndadýr. Hiç kuþkusuz, küfre sapanlar
iflah etmezler.
[23.118] Þöyle yakar: "Rabbim! Affet, merhamet et! Sen merhametlilerin en
hayýrlýsýsýn!"
@Nûr Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[24.1] Bir suredir, indirdik onu; farz kýldýk onu... Ve içinde açýk-seçik ayetler
indirdik ki, düþünüp ders alabilesiniz.
[24.2] Zina eden kadýnla zina eden erkek... Yüz vuruþ vurun herbirinin ciltlerine...
Allah'a ve ahiret gününe inanýyorsanýz, Allah'ýn dini konusunda bunlara acýma
duygusu sizi yakalamasýn. Müminlerden bir grup da bunlarýn cezasýna tanýk olsun.
[24.3] Zina eden erkeði zina eden bir kadýn veya putperest bir kadýndan baþkasý
nikahlamaz. Zina eden kadýna gelince, onu da zina eden bir erkek veya putperest bir
erkekten baþkasý nikahlamaz. Müminlere bu, haram kýlýnmýþtýr.
[24.4] Ýffetli kadýnlara iftira atýp da dört tanýk getiremeyenlere gelince, onlara
hemen seksen vuruþ vurun. Ve onlarýn tanýklýklarýný ebediyen kabul etmeyin. Onlar,
fýska batmýþlarýn ta kendileridir.
[24.5] Bu suçtan sonra tövbe edip iyi hal sergileyenler müstesna. Þu bir gerçek ki,
Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[24.6] Kendi eþlerine zina isnat edip de kendilerinden baþka tanýklarý olmayanlarýn
herbirinin tanýklýðý, kendisinin kesinlikle doðru sözlülerden olduðu hususunda
Allah'a yeminden ibaret dört kez tanýklýk ikrarýdýr.
[24.7] Beþincide, eðer yalancýlardansa, Allah'ýn laneti üzerine olsun diye söz
söyler.
[24.8] Ýtham edilen eþin, itham eden kocanýn kesinlikle yalancýlardan olduðuna
iliþkin, Allah adýna dört kez yemin þeklindeki tanýklýðý, ondan cezayý düþürür.
[24.9] Bu durumda kadýnýn beþinci sözü, suçlayan erkek doðru söyleyenlerdense,
"Allah'ýn gazabýnýn kendisi üzerine olmasý" ný söylemekten ibarettir.
[24.10] Allah'ýn lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydý neylerdiniz! V e hiç kuþku
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yok Allah Tevvab'dýr, Hakim'dir.
[24.11] O ifki/yalan haberi getirenler, içinizden bir gruptur. Onu sizin için þer
sanmayýn. Aksine o, sizin için bir hayýrdýr. Onlardan her kiþiye o günahtan
kazandýðý vardýr. Onlarýn, günahýn büyüðünü yönetenine de büyük bir azap vardýr.
[24.12] Onu iþittiðinizde, erkek ve kadýn müminlerin birbirleri için iyi zanda
bulunup, "bu apaçýk bir iftiradýr" demeleri gerekmez miydi?
[24.13] Ona dört tanýk getirselerdi ya! Mademki, tanýklarý getiremediler, o halde
Allah katýnda onlar yalancýlardýr.
[24.14] Eðer dünya ve ahirette Allah'ýn lütfu üzerinizde olmasaydý, içine daldýðýnýz
o yaygarada size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.
[24.15] O zaman siz, onu dillerinizle birbirinize yetiþtiriyordunuz ve
aðýzlarýnýzla, hakkýnda hiçbir bilginiz olmayan þeyi söylüyor, üstelik bunu önemsiz
sanýyordunuz. Oysaki Allah katýnda o, çok büyük bir günahtý.
[24.16] Onu duyduðunuzda, "bu konuda söz söylememiz bize yakýþmaz; haþa, bu büyük
bir iftiradýr" demeniz gerekmez miydi?
[24.17] Eðer iman sahipleri iseniz, Allah sizi böyle birþeye bir daha asla
dönmemeniz hususunda uyarýyor.
[24.18] Allah size ayetleri iyice açýklýyor. Allah Alim'dir, Hakim'dir.
[24.19] Ýman edenler içinde edepsizliðin yayýlmasýn arzu edenler var ya, onlar iin
dünyada da ahirette de korkunç bir azap öngörülmüþtür. Allah bilir ama siz
bilmezsiniz.
[24.20] Ya Allah'ýn lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydý! Allah Rauf'tur,
Rahim'dir.
[24.21] Ey iman edenler! Þeytanýn adýmlarýný izlemeyin. Kim þeytanýn adýmlarýný
izlerse, þeytan ona iðrençlikleri ve kötülüðü emreder. Allah lütuf ve rahmeti
üzerinizde olmasaydý, içinizden tek kiþi bile sonsuza dek temize çýkamazdý. Ama
Allah dilediðini arýtýp temizliyor. Allah herþeyi iþitiyor, herþeyi biliyor.
[24.22] Sizin lütuf ve imkan sahibi olanlarýnýz; akrabaya, çaresizlere, Allah
yolunda hicret edenlere birþey vermemeye yemin etmesinler, affetsinler, hoþ
görsünler. Allah'ýn sizi affetmesini istemez misiniz? Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[24.23] O birþeyden habersiz iffetli mümin kadýnlara iftira atanlar, dünyada da
ahirette de lanete çarptýrýlmýþlardýr. Büyük bir azap vardýr onlar için.
[24.24] Gün gelecek onlarýn kendi dilleri, kendi elleri, kendi ayaklarý, yapýp
ettikleri iþler hakkýnda kendi aleyhlerine tanýklýk edecektir.
[24.25] O gün Allah, onlara hakettikleri cezayý tam verecek ve Allah'ýn apaçýk Hak
olduðunu bilecekler.
[24.26] Murdar karýlar murdar erkeklere, murdar erkekler de murdar karýlara... Temiz
kadýnlar temiz erkeklere temiz erkekler de temiz kadýnlara... Bunlar, ötekilerin
söylediklerinden arýnmýþlardýr. Bunlar için bir baðýþlanma ve bol bir rýzýk vardýr.
[24.27] Ey iman edenler! Kendi evleriniz dýþýndaki evlere, sahipleriyle kaynaþýp
izin almadan, bir de ev sakinlerine selam vermeden girmeyin. Düþünüp taþýnmanýzý
saðlamada bu sizin için daha hayýrlýdýr.
[24.28] Eðer orada kimseyi bulamazsanýz, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin.
Eðer size "geri dönün" denirse, dönün; bu sizin için daha iyi ve temizdir. Allah,
yaptýklarýnýzý çok iyi biliyor.
[24.29] Oturaný bulunmayan ve içinde size ait eþya olan evlere girmenizde bir
sakýnca yoktur. Allah, sizin açýkladýklarýnýzý da sakladýklarýnýzý da bilir.
[24.30] Mümin erkeklere söyle: Bakýþlarýný yere indirsinler. Cinsiyet
organlarýný/ýrzlarýný korusunlar. Bu onlar için daha arýndýrýcýdýr. Kuþkusuz Allah,
yapmakta olduklarýnýzdan haberdardýr.
[24.31] Mümin kadýnlara da söyle: Bakýþlarýný yere indirsinler. Cinsiyet
organlarýný/ýrzlarýný korusunlar. Süslerini/zinetlerini, görünen kýsýmlar müstesna,
açmasýnlar. Örtülerini/baþörtülerini göðüs yýrtmaçlarýnýn üzerine vursunlar.
Süslerini þu kiþilerden baþkasýna göstermesinler: Kocalarý yahut babalarý yahut
kocalarýnýn babalarý yahut oðullarý yahut kocalarýnýn oðullarý yahut kardeþleri
yahut kardeþlerinin oðullarý yahut kendi kadýnlarý yahut ellerinin altýnda
bulunanlar yahut ihtiyaç içinde olmayan erkeklerden kendilerinin hizmetinde
bulunanlar yahut kadýnlarýn mahrem yerlerini henüz anlayacal yaþa gelmemiþ çocuklar.
Süslerinden, gizlemiþ olduklarýnýn bilinmesi için ayaklarýný yere vurmasýnlar. Ey
müminler, hepiniz topluca Allah'a tövbe edin ki kurtuluþa erebilesiniz.
[24.32] Ýçinizden bekarlar/dullarý, bir de erkek hizmetçilerinizden ve
halayýklarýnýzdan durumu uygun olanlarý evlendirin. Eðer yoksul iseler, Allah onlarý
lütfundan zenginleþtirir. Allah Vasi'dir, Alim'dir.
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[24.33] Nikah imkaný bulamayanlar, Allah kendilerini lütfundan zenginleþtirinceye
kadar iffetlerini korusunlar. Size baðýmlý olanlardan, hürriyetini satýn almak
isteyenlerin, kendilerinde iyi hal görürseniz, onlarla yazýlý anlaþma yapýn.
Allah'ýn size verdiði malýndan siz de onlara verin. Hizmetinizdeki genç kýzlarý
iffetli kalmak isteyip dururlarken, iðreti dünya hayatýnýn basit menfaatini elde
etmek için fuhþa zorlamayýn. Kim onlarý baský altýnda tutarsa Allah, fuhþa
zorlanmalarýndan sonra onlarý affedici, esirgeyicidir.
[24.34] Andolsun ki, size, gerçeði açýk-seçik anlatan ayetler, sizden önce gelip
geçmiþ olanlardan örnekler, korunanlar için de bir öðüt indirdik.
[24.35] Allah, göklerin ve yerin Nur'udur. Onun nurunun örneði, içinde çerað bulunan
bir kandile benzer. Kandil, bir sýrça içersindedir. Sýrça, inciden bir yýldýz
gibidir ki, doðuya da batýya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin aðacýndan
yakýlýr. Bu aðacý yaðý, neredeyse ateþ dokunmasa bile ýþýk saçar. Nur üzerine nurdur
o. Allah, diediðini kendi nuruna kýlavuzlar. Allah, insanlara örnekler verir. Allah
herþeyi bilmektedir.
[24.36] Kandil, Allah'ýn yükseltilmesine ve içinde adýnýn anýlmasýna izin verdiði
evlerdedir. Orada sabah-akþam O'nu tespih eder.
[24.37] Öyle erler vardýr ki, bir ticarette bir alýþ-veriþ de onlarý Allah'ýn
Zikri'nden/Kur'an'dan, namaz kýlmaktan, zekat vermekten alýkoyamaz. Onlar, kalplerle
gözlerin döneceði/yer deðiþtireceði günden korkarlar.
[24.38] Ki Allah kendilerine, yapýp iþlediklerinin en güzelini versin ve lütfundan
onlara artýþlar saðlasýn. Allah dilediðini hesapsýzca rýzýklandýrýr.
[24.39] Küfre sapanlara gelince, onlarýn amelleri çöldeki serap gibidir ki,
susuzluktan bunalan onu su sanýr. Ama ona yaklaþýnca hiçbir þey bulamaz; yanýnda
Allah'ý bulur; O da onun hesabýný eksiksiz bir biçimde görür. Allah, hesabý çok
çabuk görendir.
[24.40] Onlarýn amelleri, engin denizdeki karanlýklara da benzer. Üst üste
dalgalarýn kapladýðý bir deniz. Daha üstünde de bulutlar var. Birbiri üstüne
karanlýklar... Elini çýkarsa göremeyecek halde. Allah'ýn ýþýk vermediði kiþiye
hiçbir ýþýk bulunamaz.
[24.41] Görmedin mi göklerdeki ve yerdeki þuurlular da bölük bölük olmuþ kuþlar da
Allah'ý tespih etmektedir. Her biri kendine özgü duasýný, kendine özgü tespihini
bilmiþtir. Allah, onlarýn yapmakta olduklarýný çok iyi bilmektedir.
[24.42] Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi Allah'ýndýr. Dönüþ Allah'adýr.
[24.43] Görmedin mi, Allah, bulutlarý sürüyor, sonra onlarý kaynaþtýrýp içiçe
sokuyor, sonra onlarý birbiri üstüne yýðýyor. Nihayet, onlarýn arasýndan yaðmurun
çýktýðýný görüyorsun. Gökten, ondaki daðlardan bir dolu indiriyor da onunla
dilediðini çarpýyor, dilediðinden de onu yan geçiriyor. Onun þimþeðinin parýltýsý,
neredeyse gözleri alýp götürecek.
[24.44] Allah, geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Gözleri olanlar için bunda elbette
bir ibret vardýr.
[24.45] Allah, tüm canlýlarý sudan yarattý. Onlardan kimileri karný üzerinde yürür,
kimileri iki ayak üstünde yürür, kimileri de dört ayak üstünde... Allah dilediðini
yaratýyor, Allah herþeye kadirdir.
[24.46] Andolsun, biz, açýk-seçik bilgiler veren ayetler indirdik. Allah,
dilediðini/dileyeni dosdoðru yola iletiyor.
[24.47] "Allah'a ve resule inandýk, boyun eðdik!" diyorlar, sonra da içlerinden bir
fýrka bunun hemen ardýndan yüz çeviriyor. Bunlar, inanmýþ insanlar deðiller.
[24.48] Allah'a ve aralarýnda hüküm versin diye elçiye çaðýrýldýklarýnda, içlerinden
bir fýrka hemen yüz çevirip gidiyor.
[24.49] Eðer gerçek, kendi lehlerine olursa boyun bükerek ona gelirler.
[24.50] Kalplerinde maraz mý var bunlarýn, yoksa kuþkuya mý düþtüler, yoksa Allah'ýn
ve resulünün kendilerine haksýzlýk yapacaðýndan mý korkuyorlar? Hayýr, hayýr! Bunlar
zalimlerin ta kendileri...
[24.51] Allah'a ve aralarýnda hüküm vermek üzere O'nun resulüne çaðýrýldýklarýnda,
müminlerin sözleri sadece þunu söylemeleridir: "Ýþittik, itaat ettik!" Ýþte
bunlardýr kurtuluþa erenler.
[24.52] Allah'a ve O'nun resulüne itaat eden, Allah'a saygý duyan ve O'ndan korkan
kiþiler zafere ulaþanlarýn ta kendileridir.
[24.53] Yeminlerinin olanca gücüyle Allah'a ant içtiler ki, sen onlara emredersen
mutlaka savaþa çýkacaklar. De ki: "Ant içmeyin! Örfe uygun bir itaat yeterli! Allah,
yapmakta olduklarýnýzdan haberdardýr."
[24.54] De ki: "Allah'a da itaat edin, resule de. Eðer yüz çevirirseniz/yüz
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çevirirlerse, onun görevi ona yükletilen, sizin göreviniz de size yükletilendir.
Eðer ona itaat ederseniz yolu bulursunuz. Resule düþen, açýk bir tebliðden baþkasý
deðildir."
[24.55] Allah; sizin, iman edip hayra ve barýþa yönelik iyilikler yapanlarýnýza þu
vaatte bulunmuþtur: Onlardan öncekileri halef kýldýðý gibi onlarý da yeryüzünde
mutlaka halef kýlacak. Onlar için beðenip seçtiði dinlerini yine onlar için güç
kaynaðý yapacak, onlarý korkularýnýn arkasýndan mutlaka güvene ulaþtýracak. Bana
kulluk/ibadet edecekler, hiçbir þeyi bana ortak koþmayacaklar. Bundan sonra
nankörlük edenlerse, yoldan sapanlarýn ta kendileridir.
[24.56] Namazý kýlýn, zekatý verin, resule itaat edin ki, rahmete erdirilesiniz.
[24.57] Sakýn o küfre sapanlarýn, yeryüzünde aciz býrakýcý güçler olduklarýný
zannetme. Varacaklarý yer ateþtir onlarýn. Ne kötü dönüþ yeridir o, ne kötü!
[24.58] Ey iman edenler! Ellerinizin altýnda bulunanlarla,erginlik yaþýna gelmemiþ
olanlarýnýz sizden üç durumda izin istesinler: Sabah namazýndan önce, öðlen vaktinde
elbisenizi çýkardýðýnýzda, yatsý namazýndan sonra... Kaygýlanacaðýnýz üç vakittir
bunlar. Bunlar dýþýnda size de onlara da bir günah yoktur. Aranýzda dolaþýrlar,
birbirinize bakabilirsiniz. Allah, ayetleri size iþte böyle açýklýyor. Allah
Alim'dir,Hakim'dir.
[24.59] Çocuklarýnýz erginlik çaðýna ulaþtýðýnda, kendilerinden öncekilerin izin
istediði gibi izin istesinler. Allah size ayetlerini iþte böyle açýklýyor. Allah
herþeyi bilir, hikmeti sýnýrsýzdýr.
[24.60] Artýk nikah arzularý kalmamýþ, hayýzdan ve evlattan kesilen kadýnlarýn,
süslerini göstermek için ortalýkta dolaþmamalarý þartýyla örtülerini býrakmalarýnda
kendileri için bir günah yoktur. Ama sakýnmak için titiz davranmalarý, onlar için
daha hayýrlýdýr. Allah, herþeyi iþtir, herþeyi bilir.
[24.61] Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Sizin için
de gerek kendi evlerinizden gerekse þu kiþilerin evlerinden yemek yemenizde bir
sakýnca yoktur: Babalarýnýzýn evleri yahut annelerinizin evleri yahut
kardeþlerinizin evleri yahut kýzkardeþlerinizin evleri yahut amcalarýnýzýn evleri
yahut halalarýnýzýn evleri yahut dayýlarýnýzýn evleri yahut teyzelerinizin evleri
yahut anahtarý size teslim edilmiþ olan evler yahut arkadaþlarýnýzýn evleri. Hep
birlikte yahut ayrý ayrý yemenizde sizin için hiçbir sakýnca yoktur. Evlere
girdiðinizde, Allah katýndan bir esenlik, bir bereketlilik, bir temizlik dileði
olarak kendinize de selam verin. Allah size ayetleri iþte böyle ayan-beyan
bildiriyor ki, aklýnýzý çalýþtýrabilesiniz.
[24.62] Müminler o insanlardýr ki, Allah'a ve O'nun resulüne inanýrlar. Resulle
beraber, ortaklaþa bir iþ üzerinde bulunduklarý zaman, ondan izin almadan çekip
gitmezler. O senden izin isteyenler var ya, onlar Allah'a ve O'nun resulüne iman
edenlerdir. Bazý uðraþlarý için senden izin istediklerinde, onlardan dilediðine izin
ver ve kendileri için af dile. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[24.63] Aranýzda peygamberi çaðýrmayý, sizin birbirinizi çaðýrmanýza eþ tutmayýn.
Allah sizin, birbirini siper ederek sývýþýp gidenlerinizi bilir. Resulün emrine
aykýrý davrananlar, kendilerine bir fitnenin gelip çatmasýndan yahut acýklý bir
azabýn yakalarýna yapýþmasýndan çekinsinler.
[24.64] Gözünüzü açýn! Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnýz Allah'ýndýr. O sizin
ne hal üzere olduðunuzu bilir. Bir gün O'na döndürülecekler de O onlara, yapýp
ettiklerini haber verecektir. Allah herþeyi iyice bilmektedir.
@Furkân Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[25.1] Þaný yücedir o kudretin ki, hakla batýlý ayýran o Furkan'ý, bütün alemler
için bir uyarýcý olsun diye kuluna indirdi.
[25.2] Ki göklerin ve yerin mülk ve saltanatý yalnýz O'nundur. Çocuk edinmemiþtir O.
Mülk ve saltanatýnda ortak yoktur O'na. Herþeyi yaratmýþ ve herþeye bir ölçü ve oluþ
tarzý takdir etmiþtir.
[25.3] Böyleyken O'nun dýþýnda bir takým ilahlar edindiler. Hiçbir þey yaratamaz
bunlar. Kendileri yaratýlmýþlardýr zaten... Kendi benlikleri için bile ne bir zarara
güç yetirebilirler ne de bir yarara. Ne bir ölüme güçleri yeter ne bir dirime ne de
kabirden çýkarýp hesap sormaya.
[25.4] Küfre batanlar dediler ki: "Bu, onun uydurduðu bir düzmeceden baþka birþey
deðildir. Ve bu düzmecede ona, baþka bir topluluk da yardým etmiþtir." Andolsun ki,
bunu söyleyenler bir zulüm, günah ve iftira sergilemiþlerdir.
[25.5] Dediler ki: "Öncekilerin masallarýdýr bu. Birilerine yazdýrdý onu. O ona
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sabah-akþam birileri tarafýndan yazdýrýlýyor."
[25.6] Þöyle söyle: "Onu göklerde ve yerdeki sýrrý bilen indirmiþtir. Kuþkusuz O,
Gafur'dur, Rahim'dir.
[25.7] Þunu da söylemiþlerdir: "Ne biçim resuldür bu; yemek yiyor, sokaklarda
yürüyor! Üzerine bir melek indirilmeli, beraberinde özel bir uyarýcý olmalý deðil
miydi?"
[25.8] "Yahut ona bir hazine gönderilmeli, yahut ürününden yediði bir bahçesi olmalý
deðil miydi?" O zalimler þunu da söylediler: "Sizler büyülenmiþ bir adamdan
baþkasýnýn ardý sýra gitmiyorsunuz."
[25.9] Bak da gör! Nasýl da örnekler sunuyorlar sana. Sapýttýlar, artýk bir daha yol
bulamazlar.
[25.10] Þaný yücedir o kudretin ki, dilerse sana ondan daha hayýrlýsýný, altýndan
nehirler akan bahçeleri verir ve senin için köþkler de yapar.
[25.11] Ýþ onlarýn söyledikleri gibi deðil. Onlar o kýyamet saatini yalanladýlar. Ve
biz, kýyamet saatini yalanlayanlara alevli bir ateþ hazýrlamýþýzdýr.
[25.12] O, onlarý uzak bir yerden gördüðünde, onlar onun kaynayan öfkesini ve
uðultusunu iþitirler.
[25.13] Elleri boyunlarýna baðlý olarak onun dar bir yerine atýldýklarýnda, orada
haykýrýrlar: "Neredesin ey ölüm!"
[25.14] Bugün bir ölüm çaðýrmayýn, bir çok ölümü davet edin.
[25.15] De ki: "Bu mu daha iyi, yoksa korunanlara vaat edilen o sonsuzluk cenneti
mi? O cennet de bu korunanlarýn ödülü ve dönüþ yeridir."
[25.16] Onlar için orada, diledikleri herþey sürekli vardýr. Bu, Rabbin üzerinde
sorumluluðu üstlenilen bir vaattir.
[25.17] Onlarý ve Allah dýþýndaki taptýklarýný haþredeceði gün þöyle sorar: "Þu
kullarýmý siz mi saptýrdýnýz yoksa onlar mý yoldan çýktýlar?"
[25.18] Derler ki: "Tespih ederiz seni; seni býrakýp da baþka dostlar edinmek bize
yaraþmazdý. Ama sen onlarý ve atalarýný öylesine nimetlendirdin ki, Zikir'i/Kur'an'ý
unuttular ve helake giden bir topluluk oldular."
[25.19] Ýþte haklarýnda söz söyledikleriniz de sizi yalanladýlar. Artýk ne azabý
savabilirsiniz ne de yardýmcý olabilirsiniz. Zulmedenlere zorlu bir azap
tattýracaðýz.
[25.20] Senden önce gönderdiðimiz peygamberler de mutlaka yemek yiyorlar, sokaklarda
yürüyorlardý. Biz sizi birbiriniz için imtihan aracý yaptýk. Rabbin herþeyi
göstermektedir.
[25.21] Bize kavuþmayý ummayanlar dediler ki: "Üstümüze melekler inse, yahut
Rabbimizi görsek olmaz mý?" Yemin olsun ki, kendi benliklerinde büyüklük kuruntusuna
düþtüler ve korkunç bir biçimde azdýlar.
[25.22] Melekleri görecekleri günde, o günahkarlara hiçbir müjde yoktur. Þöyle
diyecekler: "Yasaktýr, yasaklanmýþtýr!"
[25.23] Yaptýklarý her iþin önüne geçmiþ, onu un-ufak hale getirip silmiþizdir.
[25.24] O gün, konakladýklarý yer çok hayýrlý, dinlenip eðlendikleri yer çok güzel
olanlar, cennet halkýdýr.
[25.25] Gün olur, gök, bulutlarla yarýlýr ve melekler ardarda indirilir.
[25.26] O gün gerçek mülk ve yönetim Rahman'ýndýr. Ve o kafirler için çok zorlu bir
gündür.
[25.27] O gün, zalim, ellerini ýsýrarak diyecek ki: "Ne olurdu, resulle birlikte bir
yol tutsaydým!"
[25.28] "Ah, ne olurdu, falancayý dost edinmeseydim!"
[25.29] "Zikir/Kur'an bana geldikten sonra, o saptýrdý beni ondan. Þeytan, insan
için bir rezil edicidir."
[25.30] Resul de þöyle der: "Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kur'an'ý terk
edilmiþ/dýþlanmýþ halde tuttular."
[25.31] Biz böylece her peygambere, günahkarlardan bir düþman musallat ettik.
Kýlavuz ve yardýmcý olarak Rabbin yeter.
[25.32] Ýnkar edenler dediler ki: "Kur'an ona toptan, bir kerede indirilseydi ya!"
Biz böyle yaptýk ki, onunla senin kalbini dayanýklý kýlalým. Biz onu parça
parça/ayet ayet okuduk.
[25.33] Onlar sana bir mesel getirdikçe, biz sana hakký ve en güzel yorumu
getiririz.
[25.34] O yüzleri üstü cehenneme sevk edilecek olanlar, mekan bakýmýndan en þerli,
yol bakýmýndan en sapýk kiþilerdir.
[25.35] Andolsun ki, biz, Musa'ya Kitap'ý verdik. Kardeþi Harun'u da onun yanýnda
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vezir yaptýk.
[25.36] Ardýndan, þöyle dedik ki: "Ayetlerimizi yalanlayan topluluða gidin." Biraz
sonra da o topluluðu yerle bir ettik.
[25.37] Ve Nuh kavmi... Resulleri yalanladýklarýnda hepsini boðup, insanlara bir
ibret yaptýk. Zalimleriçin insanlara acýklý bir azap hazýrladýk.
[25.38] Ad'ý, Semud'u, Ress, halkýný ve bunlar arasýnda birçok nesilleri yere
batýrdýk.
[25.39] Bunlarýn her birine türlü türlü örnekler verdik. Ve bunlarýn hepsini periþan
batýrdýk.
[25.40] Yemin olsun, onlar o kötülük yaðmuruna tutulan kente vardýlar. Peki onu
görmüyorlar mýydý? Hayýr, onlar dirilip hesap vermeyi ummuyorlardý.
[25.41] Seni gördüklerinde, þu þekilde alaya almaktan baþka þey yapmazlar: "Allah'ýn
resul olarak gönderdiði, þu mu?"
[25.42] "Eðer biz kendilerine baðlýlýkta sabýrlý olmasaydýk, bu bizi ilahlarýmýzdan
saptýracaktý."Azabý gördüklerinde, yolca kimin daha sapýk olduðunu bilecekler.
[25.43] Ýðreti arzusunu ilah edinen kiþiyi gördün mü? Þimdi ona sen mi vekil
olacaksýn?
[25.44] Yoksa sen bunlarýn çoðunun iþittiðini, akledip düþündüðünü mü sanýyorsun!
Onlar hayvanlar gibidirler, hatta yolca, hayvanlardan da þaþkýndýrlar.
[25.45] Görmedin mi Rabbini, nasýl uzatmýþtýr gölgeyi. Eðer dileseydi,onu elbette
hareketsiz kýlardý. Sonra nsýl güneþi ona delil yapmýþýz!
[25.46] Sonra nasýl tutup onu aðýr aðýr kendimize çekmiþiz.
[25.47] O'dur sizin için geceyi elbise, uykuyu dinlence yapan. Gündüzü, daðýlýp
yayýlma zamaný yapan da O'dur.
[25.48] O gönderdi rüzgarý bir müjde olarak rahmetinin önünden. Biz indirdik gökten
tertemiz bir su.
[25.49] Ki onunla ölü bir beldeyi diriltelim ve onunla, yarattýklarýmýzdan bir takým
hayvanlarý ve birçok insanlarý suvaralým.
[25.50] Andolsun, onu aralarýnda çeþitli biçimlerde ifade ettik ki öðüt
alabilsinler. Ama insanlarýn çoðu sadece nankörlükte ýsrar etmektedir.
[25.51] Eðer dileseydik, her kente bir uyarýcý gönderirdik.
[25.52] Artýk inkarcýlara boyun eðme, onlra karþý Kur'an ile zorlu bir cihat aç.
[25.53] Ýki denizi birbiri üstüne salan O'dur. Bu, tatlý ve yürek ferahlatýcý; þu,
tuzlu ve acý. Ve ikisinin arasýna bir berzah, geçiþi engelleyen bir perde koymuþtur.
[25.54] Sudan bir insan yaratýp, onu nesep ve sýhriyet akrabalýklarý halinde
oluþturan O'dur. Rabbin çok güçlüdür.
[25.55] Allah'ýn berisinden, kendilerine yarar saðlamayacak, zarar da vermeyecek
þeylere ibadet/kulluk ediyorlar. Ýnkarcý, Rabbi aleyhine baþkalarýna arka çýkar.
[25.56] Biz seni sadece müjdeci ve uyarýcý olarak gönderdik.
[25.57] De ki: "Onun karþýlýðýnda sizden bir ücret istemiyorum; ancak Rabbine varmak
için bir yol tutmayý dileyenler istiyorum."
[25.58] O hiç ölmeyecek diriye, o Hayy olana dayanýp güven, onu överek tespih et!
Kullarýnýn günahlarýndan onun haberdar olmasý yeter.
[25.59] Gökleri, yeri ve bunlar arasýndakileri altý günde yaratýp sonra arþ üzerinde
egemenlik kuran O'dur. Rahman'dýr O. Haberdar olana sor onu.
[25.60] Onlara, "Rahman'a secde edin!" dendiðinde þöyle derler: "Rahman da neymiþ?
Senin emrettiðin þeye secde eder miyiz hiç?" Ve bu söz onlarýn nefretini artýrdý.
[25.61] Þaný yücedir o kudretin ki; gökte burçlar yarattý, orada bir kandil ve ýþýk
yansýtýcý bir ay oluþturdu.
[25.62] Geceyle gündüzü, öðüt almak isteyenlerle þükretmek isteyenler için,
birbirini izler hale getiren O'dur.
[25.63] Rahman'ýn kullarý, yeryüzünde böbürlenmeden/rahatsýa etmeden yürüyen
kiþilerdir. Cahiller onlara hitap edince, "selam" derler.
[25.64] Geceleri, Rableri huzurunda secde ederek, ayakta durarak geçirirler.
[25.65] Ve þöyle yakarýrlar: "Rabbimiz, cehennem azabýný bizden uzak tut! Doðrusu,
onun azabý inatçý ve yapýþkandýr."
[25.66] Ne kötü bir durak yeridir o, ne kötü bir dinlenme yeri!
[25.67] Onlar, harcadýklarý zaman ne savurganlýða saparlar ne de cimrilik ederler. O
ikisi arasýnda bir dengedir bu.
[25.68] Onlar, Allah'ýn yanýnda bir baþka ilaha yakarmazlar/davet etmezler. Allah'ýn
saygýya layýk kýldýðý caný haksýz yere almazlar. Zina etmezler. Bunlarý yapan,
cezaya çarpýlýr.
[25.69] Kýyamet günü azap kendisi için katkat artýrýlýr da hor ve ezik halde onun
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içinde sürekli kalýr.
[25.70] Tövbe ederek inanan ve barýþa yönelik iyi bir iþ yapan müstesna. Allah,
böylelerinin kötülüklreini güzelliðe dönüþtürür. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[25.71] Kim tövbe edip hayra ve barýþa yönelik iþ yaparsa, hiç kuþkusuz, tövbesi
kabul edilmiþ olarak Allah'a döner.
[25.72] Onlar, yalana tanýklýk etmezler/yalan söze kulak vermezler. Boþ lakýrdýya
rastladýklrýnda soylu bir tavýrla geçip giderler.
[25.73] Rablerinin ayetleri kendilerine hatýrlatýldýðýnda, kör ve saðýrlar gibi
onlar üzerine kapanmazlar.
[25.74] Onlar, þöyle yakarýrlar: "Rabbimiz, eþlerimizden ve çocuklarýmýzdan bize göz
aydýnlýðý baðýþla. Bizi takvaya sarýlanlara önder kýl."
[25.75] Ýþte bunlar, sabretmiþ olmarýna karþýlýk yüksek konaklarla
ödüllendirilirler. Ve konaklarda saðlýk dileðitle ve selamla karþýlanýrlar.
[25.76] Orada sürekli kalacaklardýr. Ne güzel konak yeri, ne güzel dinlenme yeri!
[25.77] De ki: "Duanýz/davetiniz yoksa, Rabbim sizi ne yapsýn! Yalanladýnýz; bu
yüzden azap kaçýnýlmaz olacaktýr."
@Þuarâ Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[26.1] Ta, Sin, Mim!
[26.2] Ýþte sana gerçeði apaçýk gösteren Kitap'ýn ayetleri...
[26.3] Onlar iman etmiyorlar diye kendini üzüntüden tüketir gibisin.
[26.4] Eðer istersek gökten üzerlerine bir mucize indiririz de boyunlarý onun önünde
periþanlýkla eðilip kalýr.
[26.5] O Rahman'dan kendilerine sözü bürünmüþ yeni bir hatýrlatma gelmeye dursun,
ondan mutlaka yüz çevirirler.
[26.6] Andolsun, yalanladýlar ama yakýnda gelecektir onlara alaya alýp durduklarý
þeyin haberleri.
[26.7] Bakmadýlar mý yere, neler fýþkýrtmýþýz ondan cömert ve bereketli her çiftten.
[26.8] Bunda elbette bir mucize var, fakat onlarýn çoðu mümin deðiller.
[26.9] Ve hiç kuþku yok, senin Rabbin gerçekten mutlak Aziz, mutlak Rahim'dir.
[26.10] Rabbinin Musa'ya, "zulüm sergileyenler topluluðuna git" diye sesleniþini
hatýrla.
[26.11] "Firavun'un toplumuna git. Hala korkup korunmayacaklar mý?"
[26.12] Demiþti ki Musa: "Rabbim doðrusu ben, beni yalanlamalarýndan korkuyorum."
[26.13] "Göðsüm daralýyor, dilim açýlmýyor. Görev emrini Harun'a gönder."
[26.14] "Hem, benim üzerimde onlar aleyhine iþlenmiþ bir suç var; bu yüzden beni
öldürmelerinden korkuyorum."
[26.15] "Hayýr, olmaz!" dedi. "Ayetlerimizi götürün. Biz sizinleyiz, herþeyi
dinlemekteyiz."
[26.16] "Hemen Firavun'a gidin, þöyle deyin: 'Alemlerin Rabbinin resulleriyiz biz."
[26.17] "Ýsrailoðullarýný bizimle gönder."
[26.18] Firavun dedi: "Biz seni aramýzda, bir çocuk olarak koruyup beslemedik mi?
Ömrünün nice yýllarýný aramýzda geçirdin."
[26.19] "Ve sonunda o yaptýðýný da yaptýn. Nankörlerden birisin sen."
[26.20] Musa dedi: "Onu yaptýðým zaman þaþkýnlardandým."
[26.21] "Sizden korkunca aranýzdan kaçtým. Daha sonra Rabbim bana hükmetme gücü
baðýþladý ve beni peygamberlerden biri yaptý."
[26.22] "O baþýma kaktýðýn nimet, Ýsrailoðullarýný köle yapmana karþýlýktý."
[26.23] Firavun dedi: "Peki, alemlerin Rabbi kim?"
[26.24] Dedi: "Göklerin, yerin ve bunlar arasýndakilerin Rabbi! Eðer iyice anlayýp
inanýyorsanýz."
[26.25] Firavun, çevresindekilere dedi: "Duyuyor musunuz?"
[26.26] Musa dedi: "O hem sizin Rabbinizdir hem de önceki atalarýnýzýn Rabbidir."
[26.27] Firavun dedi: "Þu size gönderilmiþ bulunan resulünüz gerçekten tam bir
deli."
[26.28] Musa dedi: "Eðer aklýnýzý iþletirseniz O, doðunun, batýnýn ve bunlar
arasýndakilerin de Rabbidir."
[26.29] Dedi: "Benden baþka ilah edinirsen, yemin olsun seni zýndýklar arasýna
atarým."
[26.30] Musa dedi: "Ya sana gerçeði gösteren bir þey getirmiþsem!"
[26.31] Dedi: "Hadi getir onu ortaya, eðer doðru sözlülerden isen."
[26.32] O da asasýný attý. Bir de ne görsünler,asa korkunç bir ejderha oluvermiþ.
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[26.33] Elini çýkardý, o da anýnda, seyredenler önünde bembeyaz kesildi.
[26.34] Firavun, çevresindeki kodamanlar konseyine þöyle dedi: "Bu adam gerçekten
bilign bir büyücü;
[26.35] Büyüsüyle sizi topraðýnýzdan çýkarmak istiyor. Ne buyurursunuz!"
[26.36] Dediler: "Onu kardeþiyle birlikte alýkoy ve kentlere toplayýcýlar gönder,
[26.37] Ki, tüm bilgili büyücüleri huzuruna getirsinler."
[26.38] Nihayet büyücüler belirlenen bir günün, belirlenen bir vaktinde bir araya
getirildi.
[26.39] Halka da: "Siz de toplanýr mýsýnýz?" denildi.
[26.40] "Sanýyoruz ki, büyücülere uyacaðýz, eðer galip gelirlerse."
[26.41] Büyücüler geldiklerinde, Firavun'a dediler ki: "Eðer biz galip gelirsek bize
gerçekten ödül var, deðil mi?"
[26.42] "Evet, dedi, siz o zaman benim yakýnlarýmdan olacaksýnýz."
[26.43] Musa onlara dedi ki: "Atacaðýnýz þeyi atýn!"
[26.44] Bunun üzerine onlar, iplerini ve deðneklerini ortaya attýlar ve dediler:
"Firavun'un onur ve yüceliði aþkýna biz, evet biz galip geleceðiz."
[26.45] Musa da asasýný attý. Bir de ne görsünler, o onlarýn hüner olarak ortaya
getirdikleri þeyleri yalayýp yutuyor.
[26.46] Bunun üzerine büyücüler, secdelere kapandýlar.
[26.47] Dediler: "Ýnandýk alemlerin Rabbine."
[26.48] "Musa'nýn ve Harun'un Rabbine."
[26.49] Firavun haykýrdý: "Ben size izin vermeden ona inandýnýz ha! Anlaþýldý, o
sizin hepinize sihirbazlýðý öðreten büyüðünüz. Yakýnda bileceksiniz. Yemin olsun,
ellerinizi, ayaklarýnýzý çaprazlama keseceðim ve yemin olsun sizi toptan asacaðým."
[26.50] Dediler: "Zararý yok, biz nasýl olsa Rabbimize döneceðiz,
[26.51] Ümidimiz odur ki, Rabbimiz hatalarýmýzý, baðýþlar çünkü biz ilk inananlar
olduk."
[26.52] Musa'ya þunu vahyettik: Kullarýmý geceleyin yola çýkar. Mutlaka peþinize
takýlacaklar.
[26.53] Bunun üzerine Firavun, kentlere toplayýcýlar gönderdi.
[26.54] "Kuþkusuz bunlar, küçücük bir topluluktur."
[26.55] "Fakat bize gerçekten öfke püskürüyorlar."
[26.56] "Biz ise dikkatli davranan koca bir kitleyiz."
[26.57] Bunun üzerine biz onlarý bahçelerinden, pýnarlarýndan çýkardýk.
[26.58] Hazinelerinden, mutlu-kutlu yerlerinden ettik.
[26.59] Böylece oralara Ýsrailoðullarýný varis kýldýk.
[26.60] Firavun ve adamlarý, gün doðarken onlarý izlemeye baþladýlar.
[26.61] Ýki topluluk birbirini görecek hale gelince, Musa'nýn adamlarý seslendi:
"Ýþte þimdi yakalandýk!"
[26.62] Musa dedi: "Hayýr, asla! Rabbim benimledir, bana kýlavuzluk edecektir."
[26.63] Bunun üzerine Musa'ya, "Asanla denize vur!" diye vahyettik. Deniz hemen
yarýldý, her dalga kümesi kocaman bir dað gibi oldu.
[26.64] Ötekileri de oraya yaklaþtýrdýk.
[26.65] Musa'yý ve beraberindekileri toptan kurtardýk.
[26.66] Sonra ötekileri boðduk.
[26.67] Bunda elbette bir ibret vardýr ama onlarýn çoðu inanmýþ kimseler deðildi.
[26.68] Ve þüphesiz, senin Rabbindir O mutlak Aziz, mutlak Rahim.
[26.69] Ýbrahim'in haberini de oku onlara.
[26.70] Hani babasýna ve toplumuna þöyle demiþti: "Siz neye kulluk/ibadet
ediyorsunuz?"
[26.71] Dediler: "Bir takým putlara tapýyoruz. Onlarýn önünde toplanýp tapýnmaya
devam edeceðiz."
[26.72] Dedi: "Yalvarýp yakardýðýnýzda sizi duyuyorlar mý?"
[26.73] "Size yarar saðlýyor yahut zarar veriyorlar mý?"
[26.74] Dediler: "Hayýr. Ancak atalarýmýzý böyle yapar bulduk."
[26.75] Dedi: "Gördünüz mü neye kulluk ediyormuþsunuz!"
[26.76] "Siz ve eski atalarýnýz!"
[26.77] "Þüphesiz onlar benim düþmaným. Ama alemlerin Rabbi dostum."
[26.78] "O yarattý beni, O yol göteriyor bana."
[26.79] "O'dur beni doyuran, savuran."
[26.80] "Hastalandýðýmda O'dur bana þifa ulaþtýran."
[26.81] "Beni öldürecek, sonra diriltecek O'dur."
[26.82] "Din gününde hatalarýmý affetmesini umup durduðum da O'dur."
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[26.83] "Rabbim, bana hükmetme gücü/hikmet baðýþla, beni hak ve barýþ seven iyiler
arasýna kat."
[26.84] "Sonradan gelecekler arasýnda benimle ilgili doðru/isabetli bir dil
oluþtur."
[26.85] "Beni, nimetlerle dolu cennetinin mirasçýlarýndan kýl."
[26.86] "Babamý da affet. Çünkü o, sapmýþlardandýr."
[26.87] "Herkesin diriltileceði gün beni utandýrma."
[26.88] "Bir gündür ki o, ne mal fayda verir ne oðullar."
[26.89] "Yalnýz temiz bir kalple Allah'a varan kurtulur."
[26.90] Cennet takva sahiplerine yaklaþtýrýlýr.
[26.91] Cehennem de þýmarýp azanlarýn karþýsýna getirilir.
[26.92] Denir ki onlara: "O ibadet ve kulluk ettikleriniz nerede?"
[26.93] "Allah'ýn dýþýndakiler, size yardým ediyorlar mý? Peki, kendilerine
yardýmlarý dokunuyor mu?"
[26.94] Ardýndan onlar ve öteki azgýnlar cehennemin içine týkýlmýþlardýr.
[26.95] Ýblis ordularý toplu haldedir.
[26.96] Onun içinde birbiriyle çekiþirlerken þöyle derler:
[26.97] "Vallahi, biz açýk bir sapýklýðýn ta içindeymiþiz."
[26.98] "Çünkü sizi alemlerin Rabbi'yle ayný düzeyde tutuyorduk."
[26.99] "Bizi saptýran, o suçlulardan baþkasý deðildi."
[26.100] "Artýk ne þefaatçilerimiz var,
[26.101] Ne sýcak-samimi bir dostumuz."
[26.102] "Keþke bir dönüþümüz daha olsaydý da müminlerden olabilseydik."
[26.103] Kuþkusuz, bütün bunlarda mutlak bir ibret vardýr. Ama onlarýn çoðu, inanan
insanlar deðil!
[26.104] Ve kuþkusuz, senin Rabbindir o mutlak Aziz, mutlak Rahim.
[26.105] Nuh kavmi de hak elçilerini yalanladý.
[26.106] Kardeþleri Nuh onlara þöyle demiþti: "Siz hiç korkmuyor musunuz?"
[26.107] "Ben sizin için gelmiþ, güvenilir bir resulüm."
[26.108] "Artýk Allah'tan korkun da bana itaat edin."
[26.109] "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ödülüm sadece alemlerin
Rabbi'ndendir."
[26.110] "Artýk Allah'tan korkun da bana itaat edin."
[26.111] Dediler: "Biz sana inanýr mýyýz? Seni, o bayaðý zavallýlar izliyor."
[26.112] Nuh dedi: "Onlarýn yaptýklarýna iliþkin bir ilmim yok."
[26.113] "Onlarýn hesabý Rabbimden baþkasýna ait deðildir. Bir düþünebilseniz."
[26.114] "Ben iman etmiþ insanlarý kovmam."
[26.115] "Ben sadece açýk bir biçimde uyarmaktayým."
[26.116] Dediler: "Ey Nuh! Eðer bu iþe son vermezsen, vallahi taþlananlardan
olacaksýn."
[26.117] Nuh þöyle yakardý: "Rabbim, toplumum beni yalanladý."
[26.118] "Artýk benimle onlar arasýný iyice aç; beni ve beraberimdeki müminleri
kurtar."
[26.119] Bunun üzerine biz, onu da beraberindekileri de o yüklü gemide kurtardýk.
[26.120] Sonra dýþta kalanlarý boðduk.
[26.121] Bunda elbette bir ibret var. Ama onlarýn çoðu, inanan insanlar deðil!
[26.122] Kuþkusuz, senin Rabbindir o mutlak Aziz, mutlak Rahim.
[26.123] Ad da peygamberleri yalanladý.
[26.124] Kardeþleri Hud onlara: "Siz hiç korkmuyor musunuz?" demiþti.
[26.125] "Ben sizin için, güvenilir bir resulüm."
[26.126] "Artýk Allah'tan korkun da bana itaat edin."
[26.127] "Ben sizden bu iþ için bir ücret istemiyorum. Benim ödülüm alemlerin
Rabbi'ndendir."
[26.128] "Her yüksek tepeye/yola þaþýlacak bir bina kurarak/bir iþaret dikerek mi
eðleniyorsunuz!"
[26.129] "Sanayi üreten yerler edinerek sonsuzlaþmak ümidine mi düþüyorsunuz?"
[26.130] "Yakaladýðýnýz vakit zorbaca yakalýyorsunuz?"
[26.131] "Artýk Allah'tan korkun da bana itaat edin."
[26.132] "O bildiðiniz nimetleri önünüze yayandan korkun."
[26.133] "Size bir yýðýn nimet lütfetti: Davarlar, oðullar,
[26.134] Bahçeler, pýnarlar."
[26.135] "Büyük bir günün azabý üstünüzedir diye korkuyorum."
[26.136] Dediler: "Sen ha öðüt vermiþsin ha öðüt verenlerden olmamýþsýn. Bizim için
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farketmez."
[26.137] "Bu, öncekilerin uydurmalarýndan baþka birþey deðil."
[26.138] "Biz azaba uðratýlacak deðiliz."
[26.139] Onu bu þekilde yalanladýlar, biz de onlarý helak ettik. Bunda elbette bir
ibret var. Ama onlarýn çoðu, inanan kiþiler deðil!
[26.140] Kuþkusuz, senin Rabbin mutlak Aziz, mutlak Rahim'dir.
[26.141] Semud da peygamberleri yalanladý.
[26.142] Kardeþleri Salih onlara demiþti ki: "Siz hiç korkmuyor musunuz?"
[26.143] "Ben sizin için emin bir resulüm."
[26.144] "Artýk Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
[26.145] "Ben bu iþ için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnýz
alemlerin Rabbi'ndendir."
[26.146] "Siz burada güven içinde býrakýlacak mýsýnýz?"
[26.147] "Bahçelerde, pýnarlarda."
[26.148] "Ekinler, salkýmlarý sarkmýþ hurmalýklar içinde."
[26.149] "Keyif içinde, daðlardan evler yontuyorsunuz."
[26.150] "Artýk Allah'tan korkun da bana itaat edin."
[26.151] "Savurganlýk edenlerin/haddi aþanlarýn buyruðuna uymayýn."
[26.152] "Onlar yeryüzünde bozgun çýkarýrlar, barýþ için çalýþmazlar."
[26.153] Dediler: "Sen, adamakýllý büyülenmiþsin."
[26.154] "Sen de bizim gibi bir insansýn. Eðer doðru sözlülerden isen, hadi bir
mucize getir."
[26.155] Dedi: "Þu bir diþi devedir. Onun su içme hakký var. Belli bir günde su içme
hakký da sizin."
[26.156] "Ona kötülükle iliþmeyin. Yoksa büyük bir günün azabý sizi yakalar."
[26.157] Onu yere yatýrýp kestiler. Sonra da piþman oldular.
[26.158] Sonunda azap onlarý yakaladý. Bunda elbette bir ibret var. Ama onlarýn çoðu
inanan kiþiler deðildi.
[26.159] Ve senin Rabbin mutlak Aziz, mutlak Rahim'dir.
[26.160] Lut kavmi de hak elçilerini yalanladý.
[26.161] Kardeþleri Lut onlara þöyle demiþti: "Hala korunmuyor musunuz?"
[26.162] "Ben size gelen emin bir elçiyim."
[26.163] "Artýk Allah'tan korkun da bana itaat edin."
[26.164] "Ben bu iþ için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnýz
alemlerin Rabbi'ndendir."
[26.165] "Alemlerin içinden erkeklere gidiyor da,
[26.166] Rabbinizin sizin için yarattýðý eþlerinizi býrakýyor musunuz? Doðrusu siz
haddi aþmýþ bir kavimsiniz."
[26.167] Dediler: "Eðer bu tavrýný sona erdirmezsen, ey Lut, yemin olsun bu
topraktan sürülenlerden olacaksýn."
[26.168] Lut dedi: "Ben sizin þu yaptýðýnýza öfkelenenlerdenim."
[26.169] "Rabbim, beni ve ailemi bunlarýn yaptýklarýndan koru."
[26.170] Bunun üzerine biz onu ve ailesini kurtardýk.
[26.171] Ancak geridekiler arasýnda bir kocakarý kaldý.
[26.172] Sonra ötekileri mahvedip batýrdýk.
[26.173] Üzerlerine bir de yaðmur yaðdýrdýk. Ne de kötüymüþ uyarýlanlarýn yaðmuru!
[26.174] Elbette bunda bir ayet var am onlarýn çoðu, inanan kiþiler deðil!
[26.175] Ve senin Rabbin mutlak Aziz, mutlak Rahim...
[26.176] Eyke halký da elçileri yalanladý.
[26.177] Þuayb onlara demiþti ki: "Hala sakýnmýyor musunuz?"
[26.178] "Kuþkusuz, ben sizin için güvenilir bir resulüm."
[26.179] "Artýk Allah'tan korkun da bana itaat edin."
[26.180] "Ben bu iþ için sizden herhangi bir ödül de istemiyorum; benim ödülüm
alemlerin Rabbi'nden baþkasýnda deðil."
[26.181] "Ölçüyü tam yapýn; þunun bunun hakkýný çarpanlardan olmayýn;
[26.182] "Doðru-düzgün teraziyle tartýn."
[26.183] "Halkýn eþyasýný, deðerlerini düþürerek almayýn. Yeryüzünde bozgunculuk
yaparak terör estirmeyin."
[26.184] "Sizi ve önceki nesilleri yaratandan korkun."
[26.185] Dediler: "Sen fena halde büyülenmiþsin."
[26.186] "Sen bizim gibi bir insandan baþka þey deðilsin. Biz senin yalancýlardan
olduðunu düþünüyoruz."
[26.187] "Eðer doðru sözlülerdensen, hadi üzerimize gökten parçalar düþür."
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[26.188] Þuayb dedi: "Yapmakta olduðunuzu Rabbim daha iyi bilir."
[26.189] Onu yalanladýlar; bunun üzerine o gölgelik günün azabý onlarý enseledi. O,
gerçekten büyük bir günün azabýydý.
[26.190] Bunda elbette bir ibret var ama onlarýn çoðu inanan kiþiler deðil!
[26.191] Ve senin Rabbin mutlak Aziz, mutlak Rahim'dir.
[26.192] Kesin olan þu ki o, alemlerin Rabbi'nden indirilmiþtir.
[26.193] O güvenilir ruh indirdi onu,
[26.194] Senin kalbine ki uyarýcýlardan olasýn.
[26.195] Açýk-seçik Arapça bir dille indirdi.
[26.196] O, elbette ki öncekilerin kitaplarýnda da var.
[26.197] Beniisrail bilginlerinin de onu bilmesi bunlar için bir belirti/kanýt deðil
mi?
[26.198] Biz onu Arapça konuþmayanlardan birine indirseydik de,
[26.199] O onu onlara okusaydý, yine de ona inanmayacaklardý.
[26.200] Biz onu günahkarlarýn kalplerine iþte böyle yolladýk.
[26.201] Acýklý azabý görünceye deðin ona inanmazlar.
[26.202] O azap onlara ansýzýn gelecek, farkýnda bile olamayacaklar.
[26.203] O zaman þöyle derler: "Acaba bize süre verilir mi?"
[26.204] Bizim azabýmýzý acele mi istiyorlar?
[26.205] Görmüþ gibi bil ki, biz onlar yýllarca nimetlendirsek de,
[26.206] Sonra, tehdit edildikleri þey onlara ulaþsa,
[26.207] O yararlandýklarý nimetler onlarýn hiçbir iþine yaramaz.
[26.208] Biz, uyarýcýlarý olmayan hiçbir kenti/uygarlýðý helak etmemiþizdir.
[26.209] Uyarý/hatýrlatma olacak! Biz zalimler deðiliz.
[26.210] Onu þeytanlar indirmedi.
[26.211] Onlara yaraþmaz, zaten güçleri de yetmez.
[26.212] Çünkü onlar, dinleyiþten azledilmiþlerdir.
[26.213] O halde, Allah'ýn yanýnda bir baþka ilaha daha yalvarma/davet etme. Yoksa
azaba uðratýlanlardan olursun.
[26.214] En yakýn akraba ve hýsýmlarýný uyar!
[26.215] Müminlerin sana uyanlarýna kanadýný indir!
[26.216] Eðer sana isyan ederlerse þöyle de: "Ben, sizin yapmakta olduklarýnýzdan
uzaðým."
[26.217] O Aziz, o Rahim olana güvenip dayan.
[26.218] O ki görüyor seni kýyam ettiðin zaman.
[26.219] Görüyor nasýldýr secde edenler içinde dolaþman.
[26.220] Kuþkusuz, O'dur iyice bilen, iyice duyan.
[26.221] Haber vereyim mi size þeytanlarýn kime iner olduðundan?
[26.222] Herbir iftiracý günahkar üzerine iner onlar.
[26.223] Kulak kabartýrlar ama çoðu yalancýdýr onlarýn.
[26.224] Þairlere gelince, onlara da çapkýnlar-sapkýnlar uyar.
[26.225] Görmez misin onlarý ki, her vadide þaþkýn-tutkun dolaþýrlar.
[26.226] Ve onlar, yapmayacaklarý þeyleri söyleyip dururlar.
[26.227] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlar, Allah'ý çok ananlar ve
zulme uðratýldýktan sonra baþarýya ulaþanlar böyle deðillerdir. Zulmedenler, hangi
devrime uðrayýp baþ aþaðý döneceklerini yakýnda bilecekler.
@Neml Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[27.1] Ta, Sin! Ýþte bunlar Kur'an'ýn ve açýk-seçik beyanda bulunan Kitap'ýn
ayetleridir.
[27.2] Müminlere bir kýlavuz ve muþtudur o.
[27.3] O müminler ki, namazý kýlar, zekatý verirler. Ve ahirete tam bir biçimde
inananlar da onlardýr.
[27.4] Þu bir gerçek ki, ahirete inanmayanlarýn amellerini biz, kendileri için
süsleyip püsledik. Bu yüzden onlar kalpleri körleþmiþ olarak þaþkýnlýk içinde
bocalar dururlar.
[27.5] Ýþte bunlardýr kendilerine azabýn korkuncu öngörülen. Ahirette hüsrana
uðrayacaklar da onlardýr.
[27.6] Emin ol ki, sen bu Kur'an'a Hakim ve Alim bir kudret tarafýndan muhatap
kýlýnýyorsun.
[27.7] Hatýrla o zamaný; Musa, ailesine þöyle demiþti: "Ben bir ateþ farkettim.
Ondan size bir haber getireceðim, yahut parlak bir kor getireceðim ki ateþ yakýp
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ýsýnabilesiniz."
[27.8] Musa ateþe vardýðýnda þöyle çaðýrýldý. "Ateþteki kimse de ateþin
çevresindekiler de kutsal ve bereketli kýlýnmýþtýr. Ve alemlerin Rabbi olan Allah,
bütün eksiklik ve iðretiliklerden arýnmýþtýr."
[27.9] "Ey Musa! Kuþkun olmasýn ki ben, Allah'ým; Aziz olan, Hakim olaným..."
[27.10] "Asaný býrak!" Bunun üzerine Musa, asayý çevik bir yýlan gibi titreyip
kývrýlýr görünce gerisin geri kaçtý ve arkasýna bakmadý. "Korkma ey Musa, benim.
Benim huzurumda, elçi olarak gönderilenler korkmaz."
[27.11] "Zulme bulaþan müstesna. O da bunu kötülüðün arkasýndan güzelliðe çevirirse
hiç kuþkusuz ben Gafur'um, Rahim'im."
[27.12] "Elini koynuna sok; Firavun ve toplumuna yönelik dokuz mucizeden biri olarak
pürüzsüz ve lekesiz, bembeyaz bir biçimde çýkacaktýr. O Firavun ve yandaþlarý
gerçekten fýska batan bir topluluk haline geldiler."
[27.13] Ýþte bu þekilde ayetlerimiz göz ve gönül açar bir biçimde onlara geldiðinde
þunu deyiverdiler: "Açýk bir büyüdür bu..."
[27.14] Zulüm ve böbürlenmeyle, ona karþý çýktýlar. Oysaki öz benlikleri, onun
gerçekliðine kanaat getirmiþti. Bak da gör, nasýl olmuþtur o bozguncularýn sonu!
[27.15] Andolsun biz, Davud'a da Süleyman'a da bir ilim verdik. Onlar þöyle dediler:
"Bizi, mümin kullarýnýn bir çoðundan üstün kýlan Allah'a hamd olsun."
[27.16] Süleyman, Davud'a mirasçý oldu ve þöyle dedi: "Ey insanlar, bize kuþlarýn
dili öðretildi ve bize herþeyden biraz verildi. Kuþkusuz bu, apaçýk lütfun ta
kendisidir."
[27.17] Cinlerden, insanlardan ve kuþlardan ordularý, Süleyman'ýn huzurunda bir
araya getirildi. Onlar, düzenli bir biçimde sevk ediliyorlardý.
[27.18] Karýnca vadisine geldiklerinde, bir karýnca þöyle seslendi: "Ey karýncalar!
Yuvalarýnýza girin ki, Süleyman ve ordularý farkýnda olmayarak sizi ezmesinler."
[27.19] Bunun üzerine Süleyman, karýncanýn sözüne güldü ve dedi: "Rabbim, bana ve
ebeveynime lütfettiðin nimetine þükretmeme, hoþnut olacaðýn hayýrlý ve barýþçýl bir
iþ yapmama imkan ver. Ve rahmetinle beni iyilik ve barýþý seven kullarýnýn arasýna
sok."
[27.20] Kuþlarý teftiþ etti de dedi ki: "Hüdhüd'ü neden göremiyorum, yoksa kayýplara
mý karýþtý?"
[27.21] "Ona acýmasýzca azap edeceðim, belki de onu boðazlayacaðým; yahut da bana
mutlaka açýk bir kanýt getirecek."
[27.22] Az sonra Hüdhüd gelip þöyle dedi: "Senin fark edemediðin birþeyi fark ettim
ve sana Saba'dan parlak bir haber getirdim."
[27.23] "Sabalýlara hükmeden bir kadýn buldum. Kendisine herþeyden bir pay verilmiþ,
kocaman bir tahtý var."
[27.24] "Onu ve toplumunu, Allah'ý býrakýp güneþe secde eder buldum. Þeytan onlara,
yapýp ettiklerini süslü gösterip onlarý yoldan saptýrmýþ. Artýk doðruyu bulamazlar."
[27.25] "Göklerde ve yerdeki sýrrý açýða çýkaran, onlarýn gizlediklerini de
açýkladýklarýný da bilen Allah'a secde etmemek gayretindeler."
[27.26] "O Allah ki, tanrý yok kendinden baþka, o büyük arþýn rabbidir O."
[27.27] Süleyman dedi: "Doðru mu söyledin yoksa yalancýlardan mýsýn, göreceðiz!"
[27.28] "Þu yazýmý götürüp onlara at. Sonra onlardan uzaklaþ da bak bakalým, nasýl
davranacaklar."
[27.29] Melike dedi ki: "Ey ileri gelenler, bana önemli bir mektup býrakýldý."
[27.30] "Süleyman'dan bir mektup. Rahman ve Rahim Allah'ýn adýyla baþlýyor."
[27.31] "Söylediði þu: Bana büyüklük taslamaya kalkmayýn. Teslim olarak huzuruma
gelin."
[27.32] Melike dedi: "Ey danýþmanlarým, bu meselem konusunda bana fikir verin. Siz
onaylamadýkça, hiçbir iþe kesin karar vermem."
[27.33] Dediler ki: "Biz çok güçlüyüz, çok yaman savaþýrýz. Buyruk senin. Ne karar
vereceðini sen bilirsin."
[27.34] Melike dedi: "Þu bir gerçek ki krallar bir kente/bir memlekete girdiler mi,
orada bozgun çýkarýrlar; oranýn onurlu insanlarýný zelil-sefil ederler. Ýþte böyle
yaparlar."
[27.35] "Þimdi ben onlara bir hediye göndereceðim ve bakacaðým elçiler neyle geri
dönecekler."
[27.36] Elçi, Süleyman'a geldiðinde, o dedi ki: "Siz bana bir mal ile mi destek
veriyorsunuz? Allah'ýn bana verdiði, size verdiðinden daha kýymetlidir. Sizin
hediyenizle, benden çok siz ferahlarsýnýz."
[27.37] "Seni gönderenlere dön. Vallahi, karþý koyamayacaklarý ordularla üstlerine
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gelirim ve onlarý oradan, baþlarý eðik, aþaðýlanmýþ bir halde sürer çýkarýrým."
[27.38] Süleyman, kurmaylarýna dedi ki: "Onlar teslim olup huzuruma gelmeden önce, o
kadýnýn tahtýný hanginiz bana getirebilir?"
[27.39] Cinlerden bir ifrit þöyle dedi: "Sen daha makamýndan kalkmadan, onu sana
getirebilirim. Ben bunu yapacak güçteyim ve gerçekten güvenilir biriyim."
[27.40] Kendinde Kitap'tan bir ilim olan kiþi de þöyle dedi: "Ben onu sana, gözünü
açýp yumuncaya kadar getiririm." Derken Süleyman, tahtý, yanýnda kurulmuþ görünce
þöyle konuþtu: "Rabbimin lütfundandýr bu. Þükür mü edeceðim, nankörlük mü diye beni
denemek istiyor. Esasýnda, þükreden, kendi lehine þükretmiþ olur. Kim de nankörlük
ederse bilsin ki, Rabbim Gani'dir, cömerttir."
[27.41] Emir verdi: "Onun tahtýný baþkalaþtýrýn, bakalým tanýyacak mý, tanýmayanlar
arasýna mý girecek?"
[27.42] Melike gelince þöyle denildi: "Senin tahtýn da böyle mi?" Dedi: "Bu sanki o.
Zaten daha önce bize bilgi verilmiþti ve biz müslüman olmuþtuk."
[27.43] Daha önce Allah dýþýnda ibadet ettikleri, onu engellemiþti. Çünkü o, küfre
sapmýþ bir topluluktandý.
[27.44] Ona denildi: "Köþke gir!" Melike onu görünce su sandý ve baldýrlarýný açtý.
Süleyman dedi ki: "O, cilalý sýrçadan yapýlmýþ parlak bir avlu/zemindir." Melike
dedi: "Rabbim, doðrusu ben öz benliðime zulmetmiþim. Artýk Süleyman'la birlikte,
alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oluyorum."
[27.45] Andolsun, Semud'a da kardeþleri Salih'i, þunu teblið etmek üzere gönderdik:
"Allah' kulluk/ibadet edin." Bir de ne görelim, onlar birbiriyle boðuþan iki fýrka
oluvermiþler.
[27.46] Salih dedi: "Ey toplumum! Ýyiliklerden önce kötülüðü istemede aceleniz niye?
Merhamet görebilmeniz için Allah'tan af dileseniz olmaz mý?"
[27.47] Dediler: "Sen ve beraberindekiler yüzünden baþýmýza uðursuzluk geldi/sen ve
beraberindekileri uðursuzluk berirtisi sayýyoruz." Dedi: "Uðursuzluk kuþunuz Allah
katýndadýr. Daha doðrusu siz, imtihana çekilen bir topluluksunuz.
[27.48] O kentte, hep bozgun çýkarýp barýþa hiç yanaþmayan dokuz çete vardý.
[27.49] Allah adýna yeminleþerek þöyle dediler: "Ona ve ailesine bir gece baskýn
yapalým, sonra da velisine þöyle diyelim: Biz onun ailesinin öldürülüþüne tanýk
olmadýk. Vallahi, doðru söyleyenleriz."
[27.50] Onlar bir tuzak kurdular, biz de bir tuzak kurduk, ama þuursuzluk eden
onlardý.
[27.51] Bir baksana nasýl oldu tuzaklarýnýn sonu! Ýþte, onlarý da topluluklarýný da
hep birlikte yere geçirdik.
[27.52] Ýþte sana onlarýn, iþledikleri zulümler yüzünden çöküp ýpýssýz kalmýþ
evleri. Hiç kuþkusuz bunda, ilmi kullanan bir topluluk için kesin bir ibret vardýr.
[27.53] Biz inananlarý, korunup sakýnanlarý kurtardýk.
[27.54] Lut'u da resul olarak gönderdik. Toplumuna þöyle dedi: "Gözünüz göre göre þu
iðrençliði yapýyorsunuz ha!"
[27.55] "Siz þehvetinizi tatmin için kadýnlarý býrakýp da erkeklere mi gidiyorsunuz?
Doðrusu siz cehalete saplanmýþ bir topluluksunuz."
[27.56] Toplumun cevabý sadece þunu söylemek oldu: "Çýkarýn þu Lut ailesini
kentinizden; bunlar temizlik tutkunu olmuþ kiþilerdir."
[27.57] Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardýk. Karýsý hariç. Onu, arkada
kalanlardan biri olarak takdir etmiþtik.
[27.58] Üzerlerine bir de yaðmur yaðdýrdýk. Uyarýlmýþ olanlar üzerine inen yaðmur da
ne kötüdür!"
[27.59] De ki: "Hamd Allah'a, selam O'nun seçip yücelttiði kullarýna! Allah mý
hayýrlý, yoksa onlarýn ortak tuttuklarý mý?"
[27.60] Yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size bir su indiren mi hayýrlý? Biz o
suyla sizin için gözler-gönüller açan bahçeler bitirdik. Sizin, onlarýn bir tek
aðacýný bitirmeniz mümkün deðildi. Allah'ýn yanýnda bir ilah mý var? Hayýr! Ama
onlar döneklik eden bir topluluktur.
[27.61] Yoksa yeri bir karargah yapýp þurasýna-burasýna nehirler serpiþtiren,
üzerine dayanýklý daðlar konduran ve iki deniz arasýna bir engel yerleþtiren mi
hayýrlý? Ýlah mý var Allah'ýn yanýnda!? Hayýr! Ama onlarýn çoklarý ilimden
nasipsizliði sürdürüyorlar.
[27.62] Yoksa zorda kalan yalvardýðýnda, onun imdadýna yetiþip sýkýntý ve kederi
kaldýran, sizi yeryüzünün hükmedenleri kýlan mý hayýrlý? Allah'ýn yanýnda bir ilah
daha var mý!? Ne kadar da az ibret alýyorsunuz!
[27.63] Yoksa size karanýn ve denizin karanlýklarý içinde yol gösteren ve rahmetinin
Page 129

tur2text
önünde rüzgarlarý müjdeci gönderen mi hayýrlý? Allah'ýn beraberinde bir ilah daha mý
var?! Allah, onlarýn ortak tuttuklarýndan uzaktýr, arýnmýþtýr.
[27.64] Yoksa yaratmaya baþlayýp sonra tekrar tekrar yaratan ve sizi gözeten ve
yerden rýzýklandýran mý hayýrlý?Allah'ýn yanýnda bir ilah mý var? De ki: "Getirin
susurucu kanýtýnýzý, eðer doðru sözlüler iseniz."
[27.65] De ki: "Göklerde ve yerde, Allah'tan baþka hiç kimse gaybý bilmez. Ne zaman
dirileceklerini de bilmezler."
[27.66] Hayýr, onlarýn bilgileri ahiret konusunda yetersiz kalmýþtýr. Daha doðrusu
onlar ondan kuþku duymaktadýrlar. Hayýr, hayýr! Onlar, onu göremeyecek kadar
kördürler.
[27.67] Ýnkarcýlar dediler ki: "Biz ve atalarýmýz toprak olduktan sonra, gerçekten
biz bundan sonra ortaya mý çýkarýlacaðýz?"
[27.68] "Yemin olsun, bununla þimdi biz, önceden de atalarýmýz tehdit edildi. Bu,
öncekilerin masallarýndan baþka birþey deðil."
[27.69] De ki: "Yeryüzünde dolaþýn da bir bakýn nice olmuþtur günahkarlarýn sonu!"
[27.70] Onlar yüzünden tasalanma. Kurmakta olduklarý tuzaklardan ötürü de sýkýntýya
düþme.
[27.71] "Eðer doðru sözlülerseniz, bu vaat ne zaman?" derler.
[27.72] De ki: "Acele isteyip durduðunuz bir kýsmý belki de arkanýza takýlmýþtýr."
[27.73] Senin Rabbin, insanlara karþý gerçekten lütufkardýr; fakat çoklarý
þükretmezler.
[27.74] Ve senin Rabbin, onlarýn göðüslerinin sakladýðýný da açýða vurduðunu da çok
iyi bilir.
[27.75] Yerde ve gökte hiçbir gayb yoktur ki, açýklayýcý bir Kitap'ta olmasýn.
[27.76] Hiç kuþkunuz olmasýn ki bu Kur'an, Ýsrailoðullarýna, ihtilafa düþtükleri
þeylerin birçoðunu anlatýyor.
[27.77] Ve elbette o, inananlara bir kýlavuz ve rahmettir.
[27.78] Rabbin, o Ýsrailoðullarý arasýnda hükmünü verip gereðini yapacaktýr.
Aziz'dir, Alim'dir O.
[27.79] Allah'a dayanýp güven, çünkü sen apaçýk gerçeðin üzerindesin.
[27.80] Sen, ölülere iþittiremezsin. Eðer dönüp giderlerse, saðýrlara da çaðrýyý
duyuramazsýn.
[27.81] Ve sen, düþtükleri sapýklýktan körleri de çýkaramazsýn. Teslim olmuþ kiþiler
halinde ayetlerimize inananlardan baþkasýna sesini duyuramazsýn.
[27.82] O söz tepelerine indiðinde, yerden onlar için bir dabbe çýkarýrýz da onlara,
insanlarýn bizim ayetlerimize gereðince inanmadýklarýný söyler.
[27.83] O gün her ümmetin içinden ayetlerimizi yalanlayanlardan bir zümre derleriz
de onlar, toplu halde ortaya sürülürler.
[27.84] Geldiklerinde Allah onlara: "Ayetlerimizi, onlara ilminiz yeterli olmadýðý
için mi inkar ettiniz yoksa baþka bir iþ mi yaptýnýz?" der.
[27.85] Ýþledikleri zulümler yüzünden o söz tepelerine inmiþtir; artýk tek kelime
söyleyemezler.
[27.86] Görmediler mi; biz geceyi, içinde dinlensinler diye, gündüzü de gösterici
bir ýþýk olsun diye oluþturduk. Ýþte bunda, inanan bir topluluk için elbette
ibretler vardýr.
[27.87] Sura üfürüleceði gün, Allah'ýn dilediði dýþýnda herkes, göklerdekiler,
yerdekiler dehþet içinde kalacaktýr. Hepsi boynunu bükmüþ bir halde O'nun huzuruna
gelir.
[27.88] Sen daðlara bakar da onlarý donuk-durgun görürsün. Oysaki onlar, bulutlarýn
dolaþtýðý gibi dolaþmaktadýr. Herþeyi güzel ve mükemmel yapan Allah'ýn sanatýdýr bu.
Yaptýklarýnýzdan gereðince haberdardýr O.
[27.89] Ýyilik ve güzellik getirene, getirdiðinde daha hayýrlýsý vardýr. Onlar o gün
korkudan güvene çýkmýþlardýr.
[27.90] Kötülük getirenlerin ise yüzleri ateþte sürtülür. Sadece yapýp
ettiklerinizle cezalandýrýlýrsýnýz.
[27.91] "Ben, sadece, bu beldenin Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Orayý saygýya
layýk kýlmýþtýr O. Herþey O'nundur. Ben, müslümanlardan olmakla emrolundum."
[27.92] "Ve Kur'an okumakla emrolundum. Artýk kim yola gelirse kendi nefsi için
gelir. Sapmýþa gelince, böylesine de ki: 'Ben uyarýcýlardan biriyim. Hepsi bu!"
[27.93] Ve þöyle yakar: "Hamd olsun Allah'a! O size ayetlerini gösterecek de siz
onlarý tanýyacaksýnýz. Senin Rabbin, yapmakta oldukarýndan habersiz deðildir."
@Kasas Sûresi
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Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[28.1] Ta, Sin, Mim!
[28.2] Ýþte sana, açýk-seçik beyanda bulunan Kitap'ýn ayetleri.
[28.3] Ýman edecek bir toplum için, Musa ve Firavun'un haberinden bir kýsmýný sana
hak olarak okuyacaðýz.
[28.4] Gerçek þu: Firavun o yerde egemenlik kurmuþ ve ora halkýný gruplara
ayýrmýþtý. Onlardan bir topluluðu horlayýp eziyordu: Bu topluluðun erkek çocuklarýný
doðruyor, kadýnlarýný hayata salýyor. O gerçekten fesadý yayanlardandý.
[28.5] Ve biz istiyoruz ki, yeryüzünde ezilip horlananlara baðýþta bulunalým, onlarý
önderler yapalým, onlarý mirasçýlar haline getirelim.
[28.6] Ve yeryüzünde onlara imkan ve kudret verelim. Firavun'a Haman'a ve onlarýn
ordularýna da korkmakta olduklarý þeyleri gösterelim.
[28.7] Musa'nýn annesine þunu vahyettik: "Emzir onu! Onun aleyhinde bir korku
hissedince de nehire býrakýver onu! Korkma, üzülme. Kuþkun olmasýn ki, biz onu sana
geri döndüreceðiz ve onu resullerden biri yapacaðýz."
[28.8] Nihayet, Firavun ailesi onu kayýp bir þey olarak bulup aldý. O, kendileri
için bir düþman ve tasa olacaktý. Gerçek olan þu ki Firavun, Haman ve bunlarýn
ordularý yanlýþ yoldaydýlar.
[28.9] Firavun'un karýsý þöyle dedi: "Benim için de senin için de bir göz
aydýnlýðýdýr bu. Öldürmeyin onu, bize yararý olabilir, yahut onu çocuk ediniriz."
Onlar iþin farkýnda olmuyorlardý.
[28.10] Musa'nýn annesinin kalbi ise bomboþ bir halde sabahladý. Eðer inananlardan
olmasý için kalbine bir bað vermeseydik, onu açýða vuracak bir durumdaydý.
[28.11] Annesi, Musa'nýn kýzkardeþine, "onu izle" dedi. O da onu kenardan gözledi.
Onlarsa iþin farkýnda olmuyorlardý.
[28.12] Biz daha önce ona, süt emziren kadýnlarý haram kýlmýþtýk. Bu sýrada
kýzkardeþi dedi ki: "Onun bakýmýný sizin için üstlenecek, onu eðitip öðretmeyi
yüklenecek bir ev halkýný size tanýtayým mý?"
[28.13] Nihayet Musa'yý öz anasýna geri çevirdik ki, o ananýn gözü aydýn olsun,
kederlenmesin ve Allah'ýn vaadinin hak olduðunu bilsin. Fakat çoklarý bunu
bilmezler.
[28.14] Musa, yiðitlik çaðýna ulaþýp olgunlaþýnca ona hikmet ve ilim verdik. Biz
güzel düþünüp güzel davrananlarý böyle ödüllendiririz.
[28.15] Halkýnýn habersiz olduðu bir sýrada kente girdi. Orada iki adam buldu,
dövüþüyorlardý. Bu, Musa'nýn halkýndan, þu da düþmanlarýndan. Kendi halkýndan olan,
düþmanýndan olana karþý Musa'dan yardým istedi. Musa ona bir yumruk indirip iþini
bitirdi. Dedi: "Bu yaptýðým, þeytanýn amelindendir. Ýnsaný saptýran açýk bir
düþmandýr o."
[28.16] "Rabbim, öz benliðime zulmettim, beni affet" diye yakardý da Allah onu
affetti. Gafur O'dur, Rahim O'dur.
[28.17] Dedi: "Rabbim, bana lütfettiðin nimete yemin ederim ki, bir daha suçlulara
asla arka çýkmayacaðým."
[28.18] Kentte, korku içinde sabahladý, göz-kulak kesiliyordu. Bir de baktý ki, dün
ondan yardým isteyen adam yine onu yardýma çaðýrýyor. Musa ona dedi ki: "Anlaþýldý,
sen, tam azmýþ bir adamsýn."
[28.19] Musa, ikisinin de düþmaný olan admý yakalmak isteyince o þöyle dedi: "Dün
bir adamý öldürdüðün gibi, bugün de beni mi öldürmek istiyorsun. Sen yeryüzünde
zorba olmaktan baþka bir þey istemiyorsun. Barýþseverlerden olmak gibi bir niyetin
yok."
[28.20] Þehrin öbür ucundan bir adam koþarak geldi. Dedi: "Ey Musa, kentin ileri
gelenleri seni öldürmeyi planlýyorlar. Çýk buradan! Ben sana öðüt verenlerdenim."
[28.21] Bunun üzerine Musa, oradan korka korka çýktý. Her yaný gözlüyordu. Þöyle
yakardý: "Rabbim, beni þu zalimler topluluðundan kurtar!"
[28.22] Medyen tarafýna yönelince þöyle dedi: "Umarým Rabbim beni isabetli bir yola
kýlavuzlar."
[28.23] Medyen suyuna ulaþtýðýnda, su baþýnda halktan bir grup gördü. Hayvanlarýný
suluyorlardý. Biraz ötelerinde çekingen bir halde duran iki kadýn farketti.
"Derdiniz nedir?" dedi. "Þu çobanlar çekilip gidinceye kadar biz hayvanlarýmýzý
sulayamayýz. Üstelik babamýzda ileri yaþta bir ihtiyardýr." Dediler.
[28.24] Bunun üzerine Musa, onlarýn sulama ,iþini yaptý. Sonra gölgeye çekilip
þöyle dedi: "Rabbim, bana indireceðin her nimeti bekleyen bir çaresizim."
[28.25] Tam o sýrada kadýnlardan biri utangaç bir tavýrla yürüyerek ona geldi. Dedi:
"Babam, bizim için yaptýðýn sulamaya karþýlýk sana birþeyler vermek üzere seni
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çaðýrýyor." Musa gelip ihtiyara hikayeyi anlatýnca, o dedi ki: "Korkma, artýk
zalimler topluluðundan kurtuldun."
[28.26] Kadýnlardan biri þöyle dedi: "Babacýðým, ücretle tut onu. Her halde ücretle
çalýþtýrdýklarýnýn en hayýrlýsý olacak; güçlü, güvenilir biri."
[28.27] Ýhtiyar dedi ki: "Bana sekiz yýl çalýþman þrtýyla þu iki kýzýmdan birini
sana nikahlamak istiyorum. Eðer on yýla tamamlarsan seni zora sürmek gibi bir
niyetim yok. Ýnþallah beni, barýþ ve iyilik seven insanlardan bulacaksýn."
[28.28] Musa dedi: "Bu seninle benim aramda. Ýki süreden hangisini tamamlasam bana
kýzýp darýlmak yok. Allah, bizim þu konuþtuðumuza Vekil'dir."
[28.29] Musa süreyi bitirip ailesiyle yola çýkýnca, Tur tarafýnda bir ateþ fark
etti. Ailesine dedi ki: "Bekleyin, bir ateþ fark ettim. Belki ondan size bir haber
getiririm, beilki de bir ateþ koru getiririm de ýsýnýrýz."
[28.30] Oraya vardýðýnda o bereketli toprak parçasýndaki vadinin sað tarafýndan, bir
aðaçtan þöyle seslenildi: "Ey Musa! Alemlerin Rabbi benim, ben!"
[28.31] "Asaný at!" Asanýn çevik bir yýlan gibi titreyip kývrýldýðýný görünce
gerisin geri döndü; arkaya bile bakmadý. "Geri dön ey Musa, korkma! Güven içinde
olanlardansýn."
[28.32] "Elini koynuna sok, lekesiz bembeyaz çýkýversin.Korkudan açýlan kollarýný
kendine çek. Ýþte bunlar, Firavun ve kodamanlarýna karþý Rabbinden sana güçlü iki
kanýt. Firavun ve yardakçýlarý yoldan çýkmýþ bir güruhtur."
[28.33] Musa dedi: "Rabbim, ben onlardan birini katlettim, bu yüzden beni
öldürürler diye korkuyorum."
[28.34] "Kardeþim Harun var ya, o benden lisanca daha etkilidir/benden daha güzel
konuþur. Onu da benimle yardýmcý olarak gönder ki beni tasdiklesin; beni
yalanlamalarýndan korkuyorum."
[28.35] Allah buyurdu: "Pazunu kardeþinle kuvvetlendireceðiz; size öyle bir
güç/kanýt vereceðiz ki size ulaþamayacaklar. Ayetlerimize yemin olsun ki, siz ve
size uyanlar, galip gelenler olcaksýnýz."
[28.36] Bunun ardýndan Musa onlara açýk-seçik ayetlerimizi getirdiðinde onlar þöyle
dediler: "Uydurulmuþ bir büyüden baþkasý deðil bu. Ýlk atalarýmýz arasýnda bunu hiç
duymadýk."
[28.37] Musa dedi ki: "Katýndan kimin hidayet getirdiðini ve yurdun, sonunda kimin
olacaðýný Rabbim daha iyi bilir. Þu bir gerçk ki zalimler iflah etmezler."
[28.38] Firavun dedi: "Ey seçkinler topluluðu! Ben sizin için benden baþka bir tanrý
tanýmýyorum. Ey Haman! Benim için çamurun üzerinde ocaðý yakýp bana bir kule yap ki
Musa'nýn tanrýsýna ulaþayým. Aslýnda ben onun yalancýlardan olduðunu sanýyorum."
[28.39] O ve ordularý yeryüzünde haksýz yer büyüklük tasladýlar ve sandýlar ki, bize
döndürülmeyecekler.
[28.40] Biz de onu ve askerlerini yakalayýp hepsini suyun içine fýrlattýk. Bak,
nasýl oldu zalimlerin sonu!
[28.41] Biz onlarý, ateþe çaðýran önderler yapmýþtýk. Kýyamet günü yardým
göremeyeceklerdir.
[28.42] Bu dünya hayatýnda da arkalarýna bir lanet taktýk. Kýyamet günü onlar,
çirkinleþtirilenler arasýnda olacaklar.
[28.43] Andolsun biz, ilk nesilleri helak ettikten sonra Musa'ya Kitap'ý; insanlar
için basiretler, kýlavuz ve rahmet olarak verdik ki, düþünüp öðüt alabilsinler.
[28.44] Biz Musa'ya o emri vahyettiðimizde, sen batý tarafýnda deðildin; olayý
izleyenlerden de deðildin.
[28.45] Ancak biz, birçok nesil oluþturduk da bunlar üzerinden ömürler akýp gitti.
Sen Medyen halký içinde oturarak onlara ayetlerimizi okuyor deðildin. Biz,
peygamberler gönderiyoruz, hepsi bu.
[28.46] Ve sen, biz seslendiðimizde, Tur tarafýnda da deðildin. Sen, senden önce
kendilerine uyarýcý gelmemiþ bir toplumu uyarmak için Rabbinden bir rahmetsin. Bu
sayede onlarýn düþünüp öðüt almalarý umuluyor.
[28.47] Kendi ellerinin önden hazýrladýklarý yüzünden baþlarýna bir musibet
geldiðinde hemen þöyle diyorlar: "Rabbimiz, bize bir resul gönderseydin de senin
ayetlerine uyup müminlerden olsaydýk ne olurdu!"
[28.48] Fakat hak, katýmýzdan kendilerine geldiðinde þöyle dediler: "Musa'ya
verilenin aynýsý buna da verilseydi ya!" Bunlar daha önce Musa'ya verileni inkar
etmemiþler miydi? Þöyle demiþlerdi: "Birbirini destekleyen iki büyü/sýrt sýrta
vermiþ iki büyücü." Ve dediler: "Biz bunlarýn ikisine de inanmýyoruz."
[28.49] De ki: "Eðer doðru sözlü iseniz, Allah katýndan, bu ikisinden daha aydýnlýk
bir kitap getirin, ben ona uyayým."
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[28.50] Bunun üzerine sana cevap veremezlerse bil ki, onlar sadece iðreti arzularýna
uyuyorlar. Allah'tan bir kýlavuzluk olmaksýzýn, kendi arzusuna uyandan daha sapýk
kim vardýr. Allah, zalimler topluluðunu hidayete erdirmez.
[28.51] Yemin olsun, biz onlar için sözü ardarda getirdik ki, düþünüp öðüt
alabilsinler.
[28.52] Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona da iman ederler.
[28.53] O, onlara okunduðu zaman þöyle derler: "Ýnandýk buna, Rabbimizden gelmiþ
haktýr o. Biz, ondan önce de müslümanlardýk."
[28.54] Ýþte böylelerine ödülleri, sabrettikleri için iki kez verilir. Onlar,
kötülüðü güzellikle karþýlayýp savarlar. Ve onlar, kendilerine verdiðimiz rýzýktan
infak ederler.
[28.55] Boþ lakýrdýyý duyduklarýnda, ondan yüz çevirir þöyle derler: "Bizim
amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Selam olsun hepinize. Biz cahilleri
önemsemeyiz."
[28.56] Þu bir gerçek ki, sen istediðin kiþiyi doðru yola iletemezsin. Ama Allah,
dilediðine kýlavuzluk eder. Hidayete erecekleri O daha iyi bilir.
[28.57] Dediler ki: "Eðer seninle birlikte yol alýrsak, yerimizden, yurdumuzdan
oluruz." Biz onlarý, katýmýzdan rýzýk olarak gelen tüm ürünlerin derlenip toplandýðý
güvenli, saygýdeðer bir mekana yerleþtirmedik mi? Ama onlarýn çoklarý bilmiyorlar.
[28.58] Yaþayýþý þýmarýklýk ve gösteriþe yol açmýþ nice kenti helak ettik biz. Ýþte
yerleri yurtlarý! Onlardan sonra oralarda çok az oturuldu. Biziz mirasçýlar, biz.
[28.59] Senin Rabbin, memleketleri/medeniyetleri, ana merkezlerinde kendilerine
ayetlerimizi okuyan bir resul göndermedikçe helak etmez. Biz ülkeleri, halklarý
zulme sapmadýklarý sürece helak etmeyiz.
[28.60] Nasiplendirildiðiniz þeyler þu iðreti hayatýn yararýndan ve süsünden
ibarettir. Allah'ýn katýndaki ise daha hayýrlý ve daha süreklidir. Hala aklýnýzý
iþletmeyecek misiniz?
[28.61] Kendisine güzel bir vaatte bulunduðumuz, ardýndan da ona kavuþan kimse, þu
iðreti hayatýn yararýyla nimetlendirdiðimiz, sonra kýyamet gününde huzurumuza
dikilecekler arasýna giren kimse gibi midir?
[28.62] O gün onlara seslenerek þöyle diyecek: "O kendilerini birþey sandýðýnýz
ortaklarým nerede?"
[28.63] Üzerlerine hüküm hak olanlar þöyle diyecekler: "Rabbimiz, azdýrdýklarýmýz
iþte þunlar. Kendimiz azdýðýmýz gibi onlarý da azdýrdýk. Onlardan uzak olduðumuzu
sana arz ediyoruz. Zaten onlar bize kulluk/ibadet etmiyorlardý."
[28.64] Þöyle denilir: "Çaðýrýn ortak koþtuklarýnýzý!" Onlar da çaðýrýrlar. Fakat
ötekiler bunlara cevap vermezler; azabý görmüþlerdir. Önceden yola gelselerdi ne
olurdu!
[28.65] Allah o gün onlara seslenir de þöyle der: "Hak elçilerine ne cevap
verdiniz?"
[28.66] Artýk o gün onlara karþý tüm haberler kör olmuþtur. Birbirlerine de birþey
soramazlar.
[28.67] Ama tövbe eden, inanýp hayra ve barýþa yönelik iþ yapan kiþinin, kurtuluþa
erenlerden olmasý ümidi vardýr.
[28.68] Rabbin dilediðini yaratýr ve seçer. Seçim onlarýn deðil/onlarýn seçme hakký
yok. Allah, onlarýn ortak koþtuklarýndan yücedir, arýnmýþtýr.
[28.69] Ve Rabbin onlarýn göðüslerinin neyi sakladýðýný, neyi açýða vurduðunu da
bilir.
[28.70] O, Allah'týr. Tanrý yoktur O'ndan baþka. Ýlkte de sonda da hamd O'nadýr.
Hüküm de O'nundur. Ve siz O'na döndürüleceksiniz.
[28.71] De ki: "Söyleyin bakalým, Allah geceyi, kýyamet gününe kadar üzerinizde
sürekli kýlsa, Allah'tan baþka hangi ilah size ýþýk getirebilir? Hala dinlemeyecek
misiniz?"
[28.72] De ki: "Söyleyin bakalým, eðer Allah kýyamet gününe kadar, gündüzü
üzerinizde sürekli tutsa, Allah'tan baþka hangi tanrý, içinde sukunet bulacaðýnýz
bir gece sunabilir size? Hala görmeyecek misiniz?"
[28.73] Rahmetinin bir eseri olarak geceyi ve gündüzü sizin için oluþturdu ki, onda
sukunet bulasýnýz, O'nun lütfundan birþeyler dileyesiniz ve þükredebilesiniz.
[28.74] Gün olur, seslenir onlara da þöyle der: "O, birþey zannettiðiniz ortaklarým
nerede?"
[28.75] Her ümmetten bir tanýk çýkarmýþ da þöyle demiþizdir: "Getirin susturucu
kanýtýnýzý!" Bunun üzerine onlar hakkýn Allah'a ait olduðunu bilmiþlerdir. O iftira
aracý yaptýklarý þeyler de onlarý yüzüstü koyup kaybolmuþlardýr.
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[28.76] Þu da bir gerçek ki Karun, Musa kavmindendi. Onlara karþý
þýmarýklýk/azgýnlýk yaptý. Ona öyle hazineler vermiþtik ki, anahtarlarýný taþýmak,
kuvvetli bir grubu bile zorluyordu. Kavmi ona þöyle demiþti: "Þýmarma, çünkü Allah,
þýmaranlarý sevmez."
[28.77] "Allah'ýn sana verdikleri içinde ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini
unutma. Allah'ýn sana güzel davrandýðý gibi sen de güzel davran/Allah'ýn lütufta
bulunduðu gibi sen de lütufta bulun. Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah
fesat peþinde koþanlarý sevmez."
[28.78] O dedi: "Bu servet bana, bendeki bir ilim sayesinde verildi." Peki o bilmedi
mi ki Allah, önceki nesiller içinden ondan kuvvettçe daha zorlu, sayýca daha çok
olanlarý bile helak etmiþtir. Günahlarýnýn ne olduðu, günahkarlardan sorulmaz.
[28.79] Karun, süsü-püsü içinde toplumunun karþýsýna çýktý. Þu iðreti dünya hayatýný
amaçlayanlar dediler ki: "Ah, Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi.
Gerçekten o, çok nasipli bir adam!"
[28.80] Kendilerine ilim verilmiþ olanlar þöyle demiþti: "Yazýklar olsun size! Ýman
edip hayra ve barýþa yönelik iþ yapan kiþi için Allah'ýn vereceði karþýlýk daha
üstündür. Ama buna, sadece sabredenler ulaþtýrýlýr."
[28.81] Nihayet, Karun'u da sarayýný da yere geçirdik. Allah'a karþý kendisine
yardým edecek yandaþlarý da yoktu. Kendi kendisine yardým edebileceklerden de
deðildi.
[28.82] Akþam onun mevkiine/konumuna imrenenler sabah þöyle diyorlardý: "Vay be!
Allah, kullarýndan dilediðine rýzký açýp yayýyor, dilediðini de ölçüyle
veriyor/kýsýyor. Allah bize lütufta bulunmasaydý, vallahi bizi de batýrmýþtý. Demek
ki, inkarcýlar asla iflah etmiyorlar."
[28.83] Ýþte ahiret yurdu! Biz onu, yeryüzünde üstünlük taslayanlarla bozgunculuk
peþinde koþmayanlara veririz. Sonuç, takva sahiplerinindir.
[28.84] Ýyilik/güzellik getirene ondan daha hayýrlýsý var. Kötülük getirenlere
gelince, kötülükleri yapanlar yapmýþ olduklarýndan fazlasýyla
cezalandýrýlmayacaklardýr.
[28.85] Bu Kur'an'ý sana farz kýlan, elbette ki seni vaat edilen yere/belirlenen
sona götürecektir. De ki: "hidayeti getireni de açýk bir sapýklýk içinde olaný da en
iyi Rabbin bilir."
[28.86] Sen bu Kitap'ýn sana indirileceðini ummuyordun; Rabbinden bir rahmet olarak
geldi. O halde küfre sapanlara sakýn destekçi olma.
[28.87] Allah'ýn ayetleri sana indirildikten sonra sakýn seni geri çevirmesinler.
Rabbine yakar/Rabbine çaðýr. Sakýn þirke bulaþanlardan olma.
[28.88] Allah'ýn yanýnda diðer bir tanrýya daha kulluk etme! Ýlah yok O'ndan baþka.
O'nun yüzü dýþýnda herþey helak olacaktýr. Hüküm yalnýz O'nundur ve O'na
döndürüleceksiniz.
@Ankebût Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[29.1] Elif, Lam, Mim!
[29.2] Ýnsanlar, inandýk demeleriyle kendi hallerine býrakýlacaklarýný ve hiç bir
imtihana çekilmeyeceklerini mi sandýlar!
[29.3] Yemin olsun ki biz, onlardan öncekileri de fitne yoluyla denemiþizdir. Allah,
özüyle sözü bir olanlarý elbette bilecektir. Ve O, yalancýlarý da elbette
bilecektir.
[29.4] Yoksa o kötülükleri sergileyenler bizi geçeceklerini mi sandýlar! Ne kötü
hüküm veriyorlar!
[29.5] Allah'a kavuþmayý umanlara gelince, þu bir gerçek ki, Allah'ýn belirlediði
vakit mutlaka gelecektir. O, Semi'dir, Alim'dir.
[29.6] Ve kim didinir, gayret sarfederse hiç kuþkusuz kendi benliði lehine gayret
sarfetmiþ olur. Gerçek olan þu ki, Allah, alemlere muhtaç olmaktan uzak, mutlak bir
Gani'dir.
[29.7] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik hareketler sergileyenlere gelince, biz
onlarýn çirkinliklerini elbette ki örteceðiz. Ve biz onlarý, yapmakta olduklarý
iþlerin en güzeliyle elbette ödüllendireceðiz.
[29.8] Biz insana, anne-babasýna en güzel bir biçimde davranmasýný, þunu söyleyerek
önerdik: "Eðer onlar, hakkýnda hiçbir bilgin olmayan birþeyle bana ortak koþman için
seninle çekiþirlerse, o takdirde onlara itaat etme. Yalnýz banadýr dönüþünüz.
Nihayet, be size yapýp-ettiðiniz þeylerin haberini bildireceðim."
[29.9] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik ameller sergileyenlere gelince, biz onlarý
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elbette ki barýþseverler arasýna koyacaðýz.
[29.10] Ýnsanlar içinden öylesi vardýr ki, "Allah'a inandýk" der fakat Allah uðrunda
bir eziyete uðratýlýnca, insanlardan gelen fitneyi Allah'ýn azabý gibi tanýtýverir.
Ve eðer Rabbinden bir yardým gelirse kesinlikle þöyle diyeceklerdir: "Biz sizinle
beraberdik." Allah, alemlerin göðüslerindekini en iyi þekilde bilmiyor mu?
[29.11] Allah iman edenleri elbette bilecektir. Ve münafýk olanlarý da elbette
bilecektir.
[29.12] Ýnkar edenler, iman edenlere dediler ki: "Bizim yolumuzu izleyin, sizin
günahlarýnýzý biz taþýrýz." Oysa onlar, iman edenlerin günahlarýndan hiçbir þeyin
taþýyýcýsý deðillerdir. Gerçek þu ki, onlar tamamen yalancýdýrlar.
[29.13] Onlar hem kendi yüklerini hem de kendi yükleriyle beraber baþkalarýnýn
yüklerini taþýyacaklar. Bunda kuþku yok. Kýyamet günü de iftira edip davrandýklarý
þeylerden zorlu bir sorguya mutlaka çekilecekler.
[29.14] Andolsun, biz, Nuh'u toplumuna gönderdik de o onlarýn arasýnda bin yýldan
elli yýl eksik kaldý. Sonunda onlarý tufan yakaladý. Çünkü zalimlerdi onlar.
[29.15] Biz Nuh'u ve gemi halkýný kurtardýk ve o gemiyi alemlere ibret yaptýk.
[29.16] Ýbrahim'i de gönderdik. Toplumuna þöyle demiþti: "Allah'a kulluk/ibadet
edin, O'ndan korkun. Eðer bilirseniz bu sizin için daha hayýrlýdýr."
[29.17] "Allah'ýn berisinden, birtakým putlara tapýyorsunuz, yalan/iftira
üretiyorsunuz. Sizin Allah dýþýnda kulluk ettikleriniz size hiçbir rýzýk vermezler.
Rýzký Allah katýnda arayýn; O'na kulluk edin, O'na þükredin! O'na
döndürüleceksiniz."
[29.18] "Eðer yalanlarsanýz bilin ki, sizden önceki ümmetler de yalanlamýþtý. Resule
düþen, açýk bir tebliðden baþka deðildir."
[29.19] Hiç görmediler mi, Allah, yaratmayý nasýl baþlatýyor, sonra onu
tekrarlýyor/yeni baþtan yapýyor. Kuþkusuz, bu, Allah için çok kolaydýr.
[29.20] De ki: "Yeryüzünde dolaþýn da yaratýlýþýn nasýl baþladýðýna bir bakýn.
Ýleride Allah öteki oluþmaya da vücut verecektir. Allah, herþeye Kadir'dir.
[29.21] Dilediðine/dileyene azap eder, dilediðine/dileyene rahmet eder. O'na
döndürüleceksiniz.
[29.22] Siz ne yerde ne de gökte kimseyi aciz býrakamazsýnýz. Ve sizin, Allah'tan
baþka ne bir dostunuz vardýr ne de bir yardýmcýnýz.
[29.23] Allah'ýn ayetlerini ve Allah'a varmayý inkar edenler, iþte onlar,
rahmetimden ümidi kesmiþlerdir. Ve bunlar için acýklý bir azap öngrülmüþtür.
[29.24] Toplumunun Ýbrahim'ecevabý sadece þunu söylemeleri oldu: "Bunu öldürün,
yahut yakýn." Ama Allah onu ateþten kurtardý. Ýnanan bir toplum için bunda elbette
ibretler vardýr.
[29.25] Ýbrahim dedi: "Þu bir geçek ki, siz dünya hayatýnda aranýzda sevgi
oluþturmak için Allah'ý býrakýp putlara kulluk ediyorsunuz. Sora kýyamet gününde
birbirinizi tanýmaz olacaksýnýz, biriniz ötekine lanet edecek. Hepinizin varacaðý
yer cehennemdir; hiçbir yardýmcýnýz da olmayacaktýr."
[29.26] O'na Lut iman etti. Ve dedi: "Ben Rabbime hicret edeceðim. Kuþkusuz O,
mutlak Aziz, mutlak Hakim'dir."
[29.27] Biz Ýbrahim'e Ýshak'ý ve Yakub'u armaðan ettik. Onun soyu içine
peygamberliði ve Kitap'ý yerleþtirdik ve onun ödülünü dünyada verdik. Ahirette de o,
elbette ki iyilik ve barýþ sevenler arasýnda olacaktýr.
[29.28] Lut'u da gönderdik. Toplumuna þöyle demiþti o: "Öyle bir iðrençliðe
bulaþýyorsunuz ki, sizden önce alemlerden bir tek kiþi bunu yapmamýþtýr."
[29.29] "Erkeklere gidiyorsunuz, yol kesiyorsunuz, toplantýlarýnýzda çirkinlikler
sergiliyorsunuz, öyle mi?" Toplumunun cevabý sadece þunu söylemek oldu: "Eðer doðru
sözlülerdensen, hadi getir bize Allah'ýn azabýný."
[29.30] Lut dedi: "Rabbim, þu bozguncular topluluðuna karþý bana yardým et."
[29.31] Elçilerimiz, Ýbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde þöyle dediler: "Biz þu kentin
halkýný helak edeceðiz. Çünkü ora halký zalim oldular."
[29.32] Ýbrahim dedi: "Ama orada Lut var ." Dediler: "Orada kim olduðunu biz daha
iyi biliyoruz. Elbette ki onu ve ailesini kurtaracaðýz. Karýsý hariç. O, geride
kalanlardan olacak."
[29.33] Elçilerimiz Lut'a gelince, onlar yüzünden fenalaþtý, eli-kolu birbirine
dolandý. "Korkma, tasalanma dediler, biz seni de aileni de kurtaracaðýz. Ama karýn
azaba terk edilenlerden olacaktýr."
[29.34] "Þu kent halký üstüne, yaptýklarý fenalýklardan ötürü gökten bir felaket
indireceðiz."
[29.35] Yemin olsun, biz o kentten, aklýný iþleten bir topluluk için geriye apaçýk
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bir iþaret býraktýk.
[29.36] Medyen'e de kardeþleri Þuayb'ý gönderdik. Þöyle dedi: "Ey toplumum, Allah'a
kulluk/ibadet edin. Ahiret gününe umut baðlayýn. Bozgunculuk yaparak ülkenin
huzurunu kaçýrmayýn."
[29.37] Onu hemen yalanladýlar. Bunun üzerine kendilerini korkunç bir sarsýntý
yakaladý da öz yurtlarýnda diz üstü çömelenler haline geldiler.
[29.38] Ad'ý, Semud'u da böyle yaptýk. Bu, onlarýn yurtlarýndan/meskenlerinden
açýkça belli olmaktadýr. Þeytan onlara amellerini süsleyip püslemiþti de kendilerini
yoldan çýkarmýþtý. Oysaki, bakýp görebilen insanlardý.
[29.39] Karun'u, Firavun'u, Haman'ý da öyle yaptýk. Yemin olsun Musa onlara
açýk-seçik kanýtlarla geldiði halde, yeryüzünde büyüklük tasladýlar. Ama öne
geçemezlerdi.
[29.40] Herbirini kendi günahý ile yakaladýk.Bazýlarýnýn üstüne taþ yaðdýran bir
kasýrga gönderdik. Bir kýsmýný, o korkunç titreþimli ses yakaladý. Onlardan, yere
batýrdýklarýmýz da oldu. Bazýlarýný da boðduk. Allah onlara zulmedecek deðildi.
Fakat onlar kendi benliklerine zulmediyorlardý.
[29.41] Allah'tan baþkalarýný velilerden edinenlerin durumu, bir ev edinen diþi
örümceðin durumuna benzer. Ve evlerin en güvensizi/en zayýfý elbette ki diþi
örümceðin iþidir. Keþke bilselerdi!
[29.42] Allah onlarýn, kendisinden baþka ne gibi birþeye yalvardýklarýný/kulluk
ettiklerini bilir. O'dur Aziz, O'dur Hakim.
[29.43] Bunlar bizim, insanlara verdiklerimiz örneklerdir. Ancak ilim sahiplerinden
baþkasýnýn aklý onlara ermez.
[29.44] Allah gökleri de yeri de hak olarak yaratmýþtýr. Kuþkusuz bunda iman
sahipleri için mutlak bir mucize vardýr.
[29.45] Kitap'tan sana vahyedileni oku. Namaz da kýl. Çünkü namaz , çirkinliklerden
ve kötülüklerden alýkoyar. Elbette ki Allah'ýn Zikri/Kur'an'ý daha büyüktür. Allah,
neler yaptýðýnýzý biliyor.
[29.46] Ehlikitap'la, en güzel yöntem dýþýnda bir yolla mücadele etme. Onlarýn zulme
sapanlarý müstesna. Þöyle deyin: "Bize indirilene de size indirilene de iman ettik;
tanrýmz ve tanrýnýz bir. Ve biz O'na teslim olanlarýz."
[29.47] Kitap'ý sana iþte böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona
inanýrlar. Þunlar içinden de ona inanlar vardýr. Bizim ayetlerimize, gerçeði
örtenlerden baþkasý kafa tutamaz.
[29.48] Sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun; ona sað elinle de
yazmýyorsun. Eðer öyle olsaydý batýla saplananlar mutlaka kuþku duyacaklardý.
[29.49] Hayýr, o, kendilerine ilim verilenlerin içinde ayan-beyan ayetlerdir. Bizim
ayetlerimizi, zalimlerden baþka kimse inkar etmez
[29.50] Dediler ki: "Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!" De ki: "Mucizeler
Allah katýndadýr. Bana gelince, ben açýkça uyaran biriyim. Hepsi bu."
[29.51] Karþýlarýnda okunup duran bir kitabý sana indirmiþ olmamýz onlara yetmiyor
mu? Bunda, inanan bir toplum için elbetteki bir rahmet ve bir öðüt vardýr.
[29.52] De ki: "Sizinle benim aramda tanýk olarak Allah yeter. Göklerde ne var,
yerde ne var biliyor O. Batýla iman edip Allah'ý inkar edenlere gelince, iþte onlar
hüsrana uðramýþlarýn ta kendileridir."
[29.53] Azabý senden çarçabuk istiyorlar. Eðer belirlenmiþ bir süre olmasaydý, azap
onlara elbette gelmiþ olacaktý. Fakat o, hiç farkýnda olmadýklarý bir sýrada
kendilerine ansýzýn geliverecektir. Bunda kuþku yok.
[29.54] Azabý senden acele istiyorlar. Oysa cehennem, o küfre sapanlarý çepeçevre
kuþatmýþ bulunuyor.
[29.55] Gün olur, azap onlarý tepelerinden, ayaklarýnýn altýndan sarýverir ve der:
"Tadýn bakalým, yapýp ettilerinizi."
[29.56] Ey benim iman eden kullarým! Hiç kuþkusuz, benim yerkürem geniþtir. O halde
yalnýz bana kulluk/ibadet edin.
[29.57] Her can, ölümü tadacaktýr; sonra bize döndürüleceksiniz.
[29.58] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlarý, altlarýndan ýrmaklar akan
cennetin görkemli odalarýna yerleþtireceðiz. Sürekli kalacaklardýr orada. Ne
güzeldir iþ yapýp deðer üretenlerin ödülü!
[29.59] Onlar ki sabrettiler ve yalnýz Rabbine dayanýp güvenmektedirler.
[29.60] Nice hayvanlar var, kendi rýzkýný taþýyamaz. Allah onlarý da
rýzýklandýrýyor, sizi de Semi'dir O, Alim'dir.
[29.61] Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattý, güneþi ve ayý kim boyun eðdirdi?" diye
sorarsan, mutlaka þöyle diyecekler: "Allah!" Peki nasýl döndürülüyorlar?
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[29.62] Allah, klularýndan dilediðine rýzkýaçýp yarar da ölçülü verip kýsar da.
Allah herþeyi çok iyi bilir.
[29.63] Onlara, "Gökten suyu kim indirdi de onunla topraðý ölümünden sonra
canlandýrdý?" diye sorarsan mutlaka "Allah!" derler. De ki: "Hamd Allah' adýr. Fakat
onlarýn çoklarý akletmiyorlar."
[29.64] Þu iðreti dünya hayatý, bir eðlence ve oyundan baþka þey deðil. Ahiret
yurduna gelince, asýl hayat iþte odur. Ah, bilebilselerdi!
[29.65] Gemiye bindiklerinde, dini Allah'a özgüleyerek yalvarýp yakarýrlar. Fakat
Allah onlarý kurtarýp karaya çýkardýðýnda, bir bakmýþsýn ortak koþuyorlar;
[29.66] Verdiklerimize karþý nakörlük etsinler ve birazcýk zevklensinler diye...
Yakýnda bilecekler.
[29.67] Görmediler mi ki, çevrelerinde insanlar çarpýlýp götürülürken Harem'i güven
içinde tuttuk. Hala batýla inanýp Allah'ýn nimetine nankörlük mü ediyorlar?
[29.68] Yalan düzüp Allah'a iftira eden, yahut kendisine geldiði zaman hakký
yalanlayan kiþiden daha zalim kim vardýr? Cehennemde deðil midir kafirlerin
barýnaðý?
[29.69] Bizim uðrumuzda didinenleri biz, yollarýmýza elbette ulaþtýracaðýz. Allah,
güzel düþünüp güzel davrananlarla mutlaka beraberdir.
@Rûm Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[30.1] Elif, Lam, Mim!
[30.2] Yenilgiye uðratýldý Rum...
[30.3] Yeryüzünü çok yakýn bir yerinde. Ama onlar yenigilerinin ardýndan galip
duruma geçecekler,
[30.4] Birkaç yýl içinde. Ýþ/oluþ/hüküm önünde de sonunda da Allah'ýndýr. Onlarýn
galibiyet gününde müminler ferahlayacaklar,
[30.5] Allah'ýn yardýmýyla. Dilediðine yardým eder O... Aziz'dir, Rahim'dir O.
[30.6] Allah'ýn vaadi bu... Allah kendi vaadine ters düþmez. Ne var ki, insanlarýn
çoklarý bilmiyorlar.
[30.7] Onlar basit ve iðreti hayattan, bir dýþ görünüþü bilirler. Ama ahiretten tam
bir gaflet içindedirler onlar...
[30.8] Kendi benliklerinin içinde olup bitinleri de mi düþünmediler! Allah gökleri,
yeri ve bu ikisi arasýndakileri ancak hak üzere ve belirlenmiþ bir süreye baðlý
olarak yaratmýþtýr. Þu da bir gerçek ki, insanlardan çoklarý Rablerine kavuþmayý
gerçekten inkar ediyorlar.
[30.9] Yeryüzünde dolaþýp bir bakmýyorlar mý ki, nasýl oldu kendilerinden
öncekilerin sonu? Onlar kuvvet yönünden bunlardan daha aðýr ve baskýndýlar. Topraðý
eþip deþip didik didik etmiþlerdi. Ve yeryüzünü, bunlarýn imar ettiklerinden çok
daha fazla imar etmiþlerdi. Ve resulleri onlara açýk-seçik deliller getirmiþti. O
halde, Allah onlara zulmediyor deðildi. Doðrusu, onlardý öz benliklerine zulmedip
duranlar.
[30.10] Sonra o çirkinlik ve kötülük sergileyenlerin sonu, çirkinlik ve kötülüðün en
beteri oldu. Çünkü Allah'ýn ayetlerini yalanlamýþlardý ve o ayetlerle alay
ediyorlardý.
[30.11] Allah yaratýþa baþlar, sonra onu varlýk alanýndan çekip tekrar yaratýr. En
sonunda O'na döndürülürsünüz.
[30.12] Kýyametin kopacaðý gün, günahkarlar sus-pus olacaklardýr.
[30.13] Allah'a ortak tuttuklarý arasýndan, kendileri için þefaatçýlar
çýkmayacaktýr. Kendi yandaþlarýna nankörlük etmektedir onlar.
[30.14] Saat gelip çattýðý gün, o gün, hepsi birbirinden ayrýlacaktýr.
[30.15] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlara gelince, onlar bir bahçe
içinde mutlu kýlýnýrlar.
[30.16] Ýnkar edip ayetlerimizi ve ahiret buluþmasýný yalanlayanlara gelince, onlar
azabýn içinde hazýr bulundurulurlar.
[30.17] O halde tespih Allah için. Akþama erdiðinizde de sabaha erdiðinizde de...
[30.18] Göklerde ve yerde hamd da O'na, gün sonunda da öðleye erdiðinizde de...
[30.19] Diriyi ölüden çýkarýr O, ölüyü diriden çýkarýr. Ölümünün ardýndan topraða
hayat verir. Siz de iþte böyle çýkarýlacaksýnýz.
[30.20] Onun ayetlerinden biri de sizi, topraktan yaratmýþ olmasýdýr. Sonra siz bir
insan türü oldunuz, her tarafa yayýlýyorsunuz.
[30.21] Onun ayetlerinden biri de sizin için, kendilerine ýsýnasýnýz ve aranýza
sevgi ve rahmet koysun diye nefislerinizden eþler yaratmasýdýr. Bunda, iyice düþünen
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bir toplum için elbette ayetler vardýr.
[30.22] Göklerin ve yerin yaratýlmasýyla dillerinizin ve renklerinizin farklý olmasý
da O'nun ayetlerindendir. Bunda, ilim sahipleri için elbette ibretler vardýr.
[30.23] Gece ve gündüz uyumanýz, onun lütfundan nasip aramanýz da O'nun
ayetlerindendir. Bunda, iþitebilen bir toplum için elbette ibretler vardýr.
[30.24] Yine O'nun ayetlerindendir ki O size, korku ve ümit olmak üzere þimþeði
gösteriyor; gökten bir su indiriyor da ölümünden sonra topraðý onunla canlandýrýyor.
Bunda, aklýný iþleten bir topluluk için elbette mucizeler vardýr.
[30.25] Göðün ve yerin O'nun emriyle ayakta durmasý da O'nun ayetlerindendir. Sonra
sizi bir çaðrýyla davet ettiðinde siz yerden hemen çýkacaksýnýz.
[30.26] Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Hepsi O'na boyun eðmektedir.
[30.27] Yaratmaya ilk baþlayan/yaratýlanlarý ilk yaratan O'dur. Sonra onlarý çevirip
yeniden yaratacaktýr. Bu O'nun için çok da kolaydýr. Göklerde ve yerde en yüce
örnekler/en yüce sýfatlar O'nundur. O'dur Aziz, O'dur Hakim...
[30.28] Size öz benliklerinizden bir örnek verdi: Ellerinizin altýnda bulunanlarda,
size verdiðimiz rýzýklarda, sizinle ayný haklara sahip, birbirinizden çekindiðiniz
gibi kendilerinden çekineceðiniz ortaklarýnýz var mý? Ýþte biz, aklýný iþletecek bir
topluluk için ayetleri böyle açýk açýk sýralýyoruz.
[30.29] Zulme sapanlarsa ilimsiz bir biçimde keyiflerine uymuþlardýr. Allah'ýn
saptýrdýðýna kim yol gösterecek? Böylelerinin yardýmcýlarý yoktur.
[30.30] O halde, sen yüzünü, bir hanif olarak dine, Allah'ýn insanlarý üzerinde
yarattýðý fýtrata çevir. Allah'ýn yaratýþýnda deðiþtirme olamaz. Doðru ve eskimez
din iþte budur. Fakat insanlarýn çoklarý bilmiyorlar.
[30.31] O'na yönelmiþ kiþiler olarak O'ndan korkun. Namazý kýlýn ve sakýn þirke
sapanlardan olmayýn;
[30.32] Onlardan ki, dinlerini parçalayýp hizipler/fýrkalar haline geldiler. Her
hizip kendi elindekiyle sevinip övünür.
[30.33] Ýnsanlara bir zorluk dokunduðunda, Rablerine yönelerek O'na yalvarýrlar.
Sonra onlara bir rahmet tattýrýnca bakarsýn ki, içlerinden bir grup Rablerine ortak
koþuyor.
[30.34] Kendilerine verdiklerimize karþý nankörlük etsinler diye. Haydi,
yararlanýn/zevklenin! Yakýnda bileceksiniz...
[30.35] Yoksa onlara kesin bir kanýt mý indirdik de o onlara Allah'a ortak
koþmalarýný söylüyor!
[30.36] Ýnsanlara bir rahmet tattýrdýðýmýzda, onunla ferahlar, þýmarýrlar. Kendi
ellerinin hazýrladýklarý yüzünden kendilerine bir kötülük gelip çatsa, hemencecik
ümitsizliðe düþerler.
[30.37] Görmediler mi, Allah, dilediðine rýzký geniþçe veriyor, dilediðine kýsýyor.
Ýnanan bir topluluk için bunda elbette ibretler vardýr.
[30.38] O halde, akrabaya hakkýný ver. Yoksula, yolda kalmýþa da. Allah'ýn yüzünü
isteyenler için bu daha hayýrlýdýr. Ýþte böyleleridir, kurtuluþa erenler.
[30.39] Ýnsanlarýn mallarý içinde, artsýn diye riba olarak verdiðiniz, Allah katýnda
artmaz. Allah'ýn yüzünü isteyerek verdiðiniz zekata gelince, iþte onu verenler kat
kat artýranlarýn ta kendileridir.
[30.40] Allah'týr ki sizi yaratmýþ, sonra rýzýklandýrmýþtýr. Sonra sizi öldürüyor,
sonra diriltiyor. Peki, ortak koþtuklarýnýzdan biri var mý, bunlardan birþey
yapabilecek! Yücedir, arýnmýþtýr onlarýn ortak koþtuklarýndan O.
[30.41] Ýnsanlarýn ellerinin kazanmýþ olduklarý yüzünden denizde ve karada bozgun
çýktý. Allah onlara, yaptýklarýnýn bir kýsmýný tattýrýyor ki geri dönebilsinler.
[30.42] De ki: "Yeryüzünde dolaþýn da öncekilerin sonunun nasýl olduðuna bir bakýn!
Onlarýn çoðu þirke sapan insanlardý."
[30.43] Allah tarafýndan ertelenmesi söz konusu olmayan bir günden önce, yüzünü
güçlü ve eskimez dine döndür. O gün herkes bölük bölük ayrýlacaktýr.
[30.44] kim küfre saparsa inkarý kendisi aleyhinedir. Barýþa ve hayra yönelik bir iþ
yapanlarsa, kendi benlikleri için yer hazýrlarlar.
[30.45] Çünkü Allah, iman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlarý, öz lütfundan
ödüllendirecektir. O, nankörleri sevmez.
[30.46] O'nun ayetlerindendir ki, size rahmetinden tattýrsýn; gemiler, buyruðu ile
akýp gitsin. Lütfundan nasip arayasýnýz ve þükredebilesiniz diye, rüzgarlarý
müjdeciler olarak gönderir.
[30.47] Andolsun, biz, senden önce de resulleri toplumlarýna gönderdik, onlara açýk
kanýtlar getirdiler. Nihayet, günah iþleyenlerden öc aldýk. Ýnsanlara yardým etmek
bizim üzerimizde bir haktý.
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[30.48] O Allah'týr ki, rüzgarlarý gönderir de onlar, bulutu savurur. Sonra Allah o
bulutu gökte dilediði gibi yayýp döþer, onu parça parça eder. Nihayet sen onun
arasýndan yaðmurun çýktýðýný görürsün. Sonra onu kullarýndan dilediðine
ulaþtýrdýðýnda onlar, müjde almýþ gibi sevinirler.
[30.49] Oysaki onlar, yaðmur kendilerine indirilmeden önce iyice suskun ve ümitsiz
idiler.
[30.50] Artýk Allah'ýn rahmetinin eserlerine bak, nasýl diriltiyor topraðý ölümü
ardýndan! Ýþte bu Muhyi, ölüleri elbette diriltir. O, herþeye Kadir'dir.
[30.51] Yemin olsun, bir rüzgar göndersek de o yeri sararmýþ görseler, arkasýndan
hiç þaþmadan nankörlük etmeye baþlarlar.
[30.52] Artýk sen, ölülere iþittiremezsin. Dönüp gittikleri takdirde saðýrlara da
çaðrýyý duyuramazsýn.
[30.53] Ve sen, körleri de sapýklýklarýndan aydýnlýða çýkaramazsýn. Sen ancak
ayetlerimize iman edenlere dinletirsin de onlar müslüman oluverirler.
[30.54] Allah O'dur ki, sizi bir güçsüzlükten yarattý. Sonra o güçsüzlüðün
arkasýndan bir kuvvet oluþturdu. Sonra o kuvvetin arkasýndan bir güçsüzlük ve
ihtiyarlýða vücut verdi. Dilediðini yaratýr. Alim'dir O, Kadir'dir.
[30.55] Saat gelip kýyamet koptuðu gün, günahkarlar dünyada bir saatten baþka
kalmadýklarýna yemin ederler. Onlar iþte böyle çevriliyorlardý.
[30.56] Ýlim ve iman verilenler ise þöyle dediler: "Yemin olsun, siz, Allah'ýn
Kitabý gereðince yeniden dirilme gününe kadar kaldýnýz. Ýþte bu, yeniden dirilme
günüdür. Fakat siz daha önceden bilmiyordunuz."
[30.57] Zulmetmiþ olanlara, özür bildirmeleri o gün yarar saðlamayacak. Onlardan,
Allah'ý hoþnut etmeleri de istenmez.
[30.58] Yemin olsun ki, biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneði verdik. Sen
onlara bir mucize getirsen, o inkar edenler mutlaka þöyle diyeceklerdir: "Siz,
eskiyi hükümsüz kýlanlardan baþkasý deðilsiniz."
[30.59] Ýlimden nasipsizlerin kalpleri üzerine Allah iþte böyle mühür basýyor.
[30.60] O halde, sabret! Kuþkun olmasýn ki, Allah'ýn vaadi haktýr. Ýmaný kemale
ermemiþler sein hafifliðe sevk etmesinler/seni küçümseyemeyeceklerdir.
@Lukmân Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[31.1] Elif, Lam, Mim!
[31.2] Ýþte sana, o hikmetlerle dolu Kitap'ýn ayetleri,
[31.3] Ýyilik ve güzellik sergileyenlere bir rahmet ve bir kýlavuz olarak;
[31.4] Ki onlar namazý kýlarlar, zekatý verirler. Ve onlar ahirete de gözle
görmüþçesine inanýrlar.
[31.5] Ýþte onlardýr Rablerinden bir kýlavuzlanma üzere olanlar; iþte onlardýr
gerçek kurtuluþu bulanlar.
[31.6] Ýnsanlardan öylesi vardýr ki, Allah yolundan bilgisizce saptýrmak ve o yolu
oyalanma aracý yapmak için laf eðlencesi/hadis eðlencesi satýn alýr. Ýþte
böylelerine rezil edici bir azap vardýr.
[31.7] Ayetlerimiz ona okunduðunda, böbürlenerek yüzünü çevirir. Sanki onlarý hiç
iþitmemiþtir, sanki kulaklarýnda bir aðýrlýk vardýr. Ýþte böylesini, korkunç bir
azapla muþtula.
[31.8] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, onlar için
nimetlerle dolu cennetler vardýr.
[31.9] Sürekli kalacaklardýr orada. Allah'ýn hak vaadidir bu. Aziz'dir, Hakim'dir O.
[31.10] Gökleri direksiz-desteksiz yarattý; görüyorsunuz onlarý. Ve yeryüzüne, sizi
çalkalayýp sendeletmesin diye aðýrlýklar, dayanaklar býraktý ve orada her çeþit
hayvaný yaydý. Gökten bir su indirdik de orada her türlü cömert ve bereketli çifti
filizlendirdik.
[31.11] Ýþte Allah'ýn yaratýþý/yarattýklarý! Hadi, gösterin bana onun dýþýndakiler
ne yaratmýþtýr? Hayýr, hayýr, zalimler açýk bir sapýklýk içindeler.
[31.12] Andolsun biz, Lukman'a þu yolda hikmet verdik: "Allah'a þükret." Þükreden
kendisi lehine þükreder. Nankörlük edense þunu bilmeli: Allah Gani'dir, Hamid'dir.
[31.13] Hani, Lukman, oðluna öðüt vererek þöyle demiþti: "Oðulcuðum, Allah'a ortak
koþma! Çünkü Allah'a ortak koþmak, gerçekten büyük bir zulümdür."
[31.14] Biz, insana anne-babasýný önerdik: Annesi onu güçsüzlük üstüne güçsüzlükle
taþýmýþtýr. Sütten kesilmesi de iki yýlda olmuþtur. O halde bana ve ana-babana
þükret. Dönüþ banadýr.
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[31.15] Eðer onlar, hakkýnda hiçbir bilgin olmayan þeyi bana ortak koþman için seni
zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada örfe uygun geçin; ama bana yönelenin
yoluna uy. Sonunda dönüþünüz banadýr. Yapýp ettiklerinizi size haber vereceðim.
[31.16] "Oðulcuðum, þu bir gerçek ki, yaptýðýn, bir hardal danesi aðýrlýðýnda olsa,
bir kayanýn baðrýna veya göklere, yahut yerin baðrýna konsa, Allah onu yine de
ortaya getirir. Çünkü Allah Latif'tir, lütfu sýnýrsýzdýr; Habir'dir, herþeyden
haberdardýr."
[31.17] "Yavrucuðum; namazý kýl, iyiliði emret, kötülüðü yasakla, baþýna gelene
sabret. Çünkü bunu yapabilmek, zorlu/önemli iþlerdendir."
[31.18] "Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme, yeryüzünde kasýlarak yürüme. Çünkü
Allah, kurula-kurula kendini övenlerin hiçbirini sevmez."
[31.19] "Yürüyüþünde doðal ol, sesini alçalt. Þu bir gerçek ki, seslerin en çirkini
eþeklerin sesleridir."
[31.20] Görmediniz mi, Allah, göklerde ve yerde bulunan þeyleri sizin emrinize verdi
ve görünür-görünmez nimetlerini üstünüze saçtý. Ýnsanlardan öylesi var ki, Allah
uðrunda ilimsiz, kýlavuzsuz ve aydýnlatýcý bir kitaba dayanmaksýzýn mücadele eder.
[31.21] Böylelerine, Allah'ýn indirdiðine uyun dendiðinde þu cevabý verirler:
"Hayýr, biz atalarýmýzý üzerinde bulduðumuz þeye inanýrýz." Peki þeytan onlarý,
alevli ateþin azabýna çaðýrmýþ olsa da mý?
[31.22] Güzel düþünüp güzel davranarak yüzünü Allah'a teslim eden, en saðlam kulpa
yapýþmýþtýr. Ýþ ve oluþlarýn sonu Allah'a varýr.
[31.23] Ýnkar edenin küfrü seni tasalandýrmasýn. Onlarýn dönüþü bizedir; yapýp
ettiklerini onlara haber vereceðiz. Kuþkusuz, Allah, göðüslerin içindekini
bilmektedir.
[31.24] Onlarý birazcýk nimetlendiriyoruz. Sonunda hepsini þiddetli bir azaba
süreceðiz.
[31.25] Eðer onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattý?" diye sorarsan yemin olsun,
"Allah!" derler. De ki: "Hamd Allah'adýr!" Ama onlarýn çoklarý bilmiyorlar.
[31.26] Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ýndýr. Kuþkusuz, Allah mutlak
Gani, mutlak Hamid'dir.
[31.27] Eðer yeryüzündeki aðaçlar kalem olsa, deniz de arkasýndan yedi deniz daha
katýlarak yardýmcý olsa, Allah'ýn kelimeleri tükenmez. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.
[31.28] Sizin yaratýlmanýz da diriltilmeniz de bir tek canlýnýnki gibidir. Allah
Semi'dir, Basir'dir.
[31.29] Görmedin mi, Allah geceyi gündüzün içine sokuyor, gündüzü de gecenin içine
sokuyor. Güneþ'i ve Ay'ý bir emre boyun eðdirmiþ. Hepsi belirlenmiþ bir süreye doðru
akýp gidiyor. Kuþkusuz, Allah, yapmakta olduklarýnýzdan haberdardýr.
[31.30] Bu böyledir; çünkü Allah, Hakk'ýn ta kendisidir. O'nun berisinde yalvarýp
yakardýklarýnýz ise batýldýr. Ve Allah Aliyy'dir, yüceliðine sýnýr yoktur;
Kebir'dir, büyüklüðüne sýnýr yoktur.
[31.31] Size, ayetlerinden göstermek için, Allah'ýn nimetiyle gemilerin denizde akýp
gidiþini görmedin mi? Kuþkusuz, bunda, gereðince sabreden, gereðince þükreden herkes
için kesin ibretler vardýr.
[31.32] Kara bulutlar gibi dalga dalga kendilerini kuþattýðý zaman; Allah'a, dini
O'na özgüleyerek yalvarýrlar. Fakat onlarý karaya çýkarýp kurtarýnca, içlerinden
sadece bir kýsmý doðru yolu tutar. Bizim ayetlerimize, gaddar nankörlerin tümünden
baþkasý karþý çýkmaz.
[31.33] Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Herhangi bir þeyde babanýn, evladý; evladýn
da babasý yerine karþýlýk ödemeyeceði günden ürperin! Allah'ýn vaadi haktýr; dünya
hayatý sizi sakýn aldatmasýn. O yaman aldatýcý, sizi Allah hakkýnda/Allah ile
aldatmasýn.
[31.34] O kýyamet saatine iliþkin bilgi Allah katýndadýr. Yaðmuru O yaðdýrýr. O,
rahimlerde olaný da bilir. Hiçbir benlik yarýn ne kazanacaðýný bilmez. Ve hiçbir
kimse hangi yerde öleceðini bilmez. Allah Alim'dir, Habir'dir.
@Secde Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[32.1] Elif, Lam, Mim!
[32.2] Kitap'ýn indiriliþidir bu.Kuþku, çeliþme yok bunda. Alemlerin Rabbi'ndendir
bu.
[32.3] Yoksa, "Onu uydurdu"mu diyorlar?! Hayýr, haktýr o; senin Rabbindendir; senden
önce kendilerine hiçbir uyarýcý gelmemiþ bir toplumu uyarman içindir. Umulur ki,
doðruya ve güzele kýlavuzlanýrlar.
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[32.4] Allah'týr ki gökleri, yeri ve ikisi arasýndakileri altý günde yaratmýþ, sonra
arþ üzerinde egemenlik kurmuþtur. O'nun dýþýndakilerden size ne bir dost vardýr ne
de bir þeffatçý. Hala düþünüp ibret almayacak mýsýnýz?
[32.5] Ýþ ve oluþu gökten yere doðru çekip çevirir; sonra o O'na yükselip çýkar: Bir
günde ki, süresi sizin saymakta olduðunuz günlerden bin yýla denktir.
[32.6] Ýþte budur Allah! Gaybý da, görüneni de bilen O'dur. Aziz'dir O, Rahim'dir.
[32.7] Yarattýðý herþeyi güzel yaratmýþtýr. Ve insanýn yaratýlýþýna çamurdan
baþlamýþtýr.
[32.8] Sonra, onun neslini bir üsareden, hor görülen bir sudan oluþturdu.
[32.9] Sonra, ona bir biçim verdi ve ona kendi ruhundan üfledi. Ýþitme gücü verdi,
gözler ve gönüller verdi. Ne kadar da az þükredersiniz!
[32.10] Þöyle dediler: "Toprakta kaybolup gittiðimiz zaman mý, o zaman mý yeni bir
yaratýlýþ içinde olacaðýz!" Gerçek þu ki, onlar herþeyden önce, Rablerinin huzuruna
varmatý inkar ediyorlar.
[32.11] Söyle onlara: "Size vekil edilen ölüm meleði canýnýzý alýr, sonra doðrudan
doðruya Rabbinize döndürülürsünüz."
[32.12] Günahkarlarý, Rablerinin huzurunda baþlarýný eðmiþ olarak þöyle derken bir
görsen: "Rabbimiz; gördük, duyduk, geri gönder bizi ki hakka ve barýþa yönelik iþ
yapalým. Artýk kesin olarak inanýyoruz."
[32.13] Biz dileseydik, her benliðe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden þu
yolda söz hak olmuþtur: "Yemin olsun, cehennemi tamamen cinler ve insanlardan
dolduracaðým."
[32.14] "Bugününüzü unutmuþ olmanýn karþýlýðýný tadýn. Kuþkusuz, biz de sizi
unuttuk. Yaptýklarýnýza karþýlýk sonsuzluk azabýný tadýn."
[32.15] Bizim ayetlerimize o kimseler inanýr ki, onlarla kendilerine öðüt
verildiðinde, secdelere kapanýrlar ve hiç böbürlenmeyerek Rablerine hamd ile tespih
ederler.
[32.16] Yanlarý yataklardan uzaklaþýr; korku ve ümitle Rablerine dua ederler.
Kendilerine verdiðimiz rýzýklardan da daðýtýrlar.
[32.17] Hiç kimse, yaptýklarýna karþýlýk onlar için hangi göz aydýnlýðýnýn
saklandýðýný bilmez.
[32.18] Hiç, bir mümin, bir fasýk gibi olur mu? Hayýr, eþit olmazlar!
[32.19] Ýnanýp hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlara gelince, onlar için,
yaptýklarýna karþýlýk olarak barýnacaklarý cennet konaklarý vardýr.
[32.20] Fýska sapanlarýn varacaklarý yerse ateþtir. Oradan her çýkmak
istediklerinde, oraya geri çevrilirler. Ve þöyle denir onlara: "Yalanlayýp
durduðunuz ateþ azabýný tadýverin."
[32.21] Belki dönerler diye, onlara o büyük azaptan ayrý olarak, o küçük azaptan da
mutlaka tattýracaðýz.
[32.22] Rabbinin ayetleri kendilerine hatýrlatýldýktan sonra onlardan yüz çevirenden
daha zalim kim vardýr? Biz, günahkarlardan mutlaka intikam alacaðýz.
[32.23] Andolsun ki, Musa'ya Kitap'ý vermiþtik. Böyleyken sen ona kavuþacaðýndan
kuþkuda olma. Biz onu Ýsrailoðullarýna bir kýlavuz yapmýþtýk.
[32.24] Sabrettikleri zaman içlerinden, bizim emrimizle doðru yola ileten önderler
çýkarmýþtýk. Onlar bizim ayetlerimize gereðince inanýyorlardý.
[32.25] Kuþkusuz, Rabbin, evet O, ihtilaf edip durduklarý hususlarda onlarýn arasýný
ayýracaktýr.
[32.26] Evlerinde-yurtlarýnda dolaþýp durduklarý nice nesilleri, kendilerinden önce
helak etmiþ olmamýz onlara yol göstermedi mi? Kuþkusuz, bunda ibretler vardýr. Hala
iþitmiyorlar mý?
[32.27] Görmediler mi ki biz, çorak topraða suyu salýyoruz da onunla ekinler
çýkarýyoruz; hem hayvanlarý yiyor ondan hem kendileri. Hala görmüyorlar mý?
[32.28] Bir de soruyorlar: "Eðer doðru sözlülerseniz, bu fetih ne zaman?"
[32.29] De ki: "Fetih günü, küfre sapanlara imanlarý yarar saðlamayacaktýr. Onlara
göz açtýrýlmaz bile."
[32.30] Artýk onlardan yüz çevir ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar.
@Ahzâb Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[33.1] Ey Peygamber! Allah'tan kork ve küfre batmýþlarla münafýklara boyun eðme!
Kuþkusuz, Allah Alim, ve Hakim'dir.
[33.2] Rabbinden sana vahyedilene uy! Allah, yapmakta olduklarýnýzdan en iyi biçimde
haberdardýr.
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[33.3] Allah'a dayanýp güven! Vekil olarak Allah yeter.
[33.4] Allah, bir adamýn göðüs boþluðunda iki kalp yaratmamýþtýr. Zýhar yaptýðýnýz
eþlerinizi sizin anneniz yapmamýþtýr, evlatlýklarýnýzý da sizin oðullarýnýz
kýlmamýþtýr. Bu konularda söylediðiniz sözler, aðýzlarýnýzýn bir lakýrdýsýdýr.
Allah, hakký söyler ve O, gerçek yola kýlavuzlar.
[33.5] Evlatlýklarýnýzý öz babalarýna nispet ederek çaðýrýn. Böyle yapmanýz Allah
katýnda adalete daha uygundur. Eðer onlarýn babalarýný bilmiyorsanýz, o takdirde
onlar sizin din kardeþleriniz ve dostlarýnýzdýr. Yanýlarak iþlediðiniz þeyde,
üzerinize günah yoktur; fakat kalplerinizin kastetmiþ olduklarý müstesna. Ve Allah
Gafur ve Rahim'dir.
[33.6] O peygamber, müminlere öz benliklerinden daha dost, daha yakýndýr. Onun
eþleri de o müminlerin anneleridir. Anne tarafýndan akraba olanlar da Allah'ýn
Kitabý'nda, birbirlerine diðer müminlerden ve muhacirlerden daha yakýndýrlar. Ancak
yakýn dostlarýnýz için örfe uygun bir vasiyette bulunmanýz müstesnadýr. Bu, Kitap'ta
satýrlara geçirilmiþtir.
[33.7] Biz, peygamberlerden misaklarýný almýþtýk. Senden de misak aldýk. Nuh'tan,
Ýbrahim'den, Musa'dan, Meryem oðlu Ýsa'dan, bunlarýn hepsinden kuvvetli bir
sözleþmeyle misak aldýk;
[33.8] Ki Allah, özüyle sözü bir olanlardan doðruluklarýný sorsun. Küfre batmýþlara
ise korkunç bir azap hazýrlamýþtýr.
[33.9] Ey iman edenler, Allah'ýn üzerinizdeki nimetini hatýrlayýn! Hani, üstünüze
ordular gelmiþti de biz onlarýn üzerine bir rüzgar ve sizin görmediðiniz ordular
salmýþtýk. Allah, yapmakta olduklarýnýzý iyice görmektedir.
[33.10] Hani, onlar, üst yanýnýzdan, alt tarafýnýzdan size saldýrmýþlardý da gözler
kaymýþ, yürekler gýrtlaklara bulaþmýþtý. Allah hakkýnda türlü zanlarda
bulunuyordunuz.
[33.11] Ýþte orada müminler belaya uðratýlarak imtihan edilmiþler ve þiddetli bir
sarsýntýyla sarsýlmýþlardý.
[33.12] Münafýklarla, kalplerinde maraz olanlar þöyle diyorlardý: "Allah ve resulü
bize, bir aldanýþtan baþka birþey vaad etmemiþ."
[33.13] Hani, onlardan bir grup þöyle demiþti: "Ey Yesrib halký, duracak yeriniz
yok, hemen geri dönün." Ýçlerinden bir grup da Peygamber'den izin istiyor: "Ýnan
olsun, evlerimiz kaygý duyulacak durumda." diyorlardý. Oysaki evleri kaygý duyulacak
durumda deðildi; sadece kaçmak istiyorlardý.
[33.14] Eðer Medine'nin her yanýndan üzerlerine gelinseydi de onlardan kent içinde
fitne çýkarmalarý istenseydi, onu mutlaka yaparlardý; o konuda fazla gecikmezlerdi.
[33.15] Andolsun ki, onlar daha önce, geri dönüp kaçmayacaklarýna iliþkin Allah'a
söz vermiþlerdi. Ve Allah'a verilen söz sorumluluk gerektirirdi.
[33.16] De ki: "Eðer ölümden yahut öldürülmekten kaçýyorsanýz, kaçmak size hiçbir
yarar saðlamaz. Böyle bir durumda sadece azýcýk/az bir süre nimetlendirilirsiniz."
[33.17] De ki: "Allah size bir kötülük murat eder yahut bir rahmet dilerse, Allah'la
aranýza kim girebilir?" Onlar kendileri için, Allah'tan baþka ne bir dost
bulabilirler ne de bir yardýmcý.
[33.18] Allah, içinizden hem tembellik edip hem de baþkalarýný geri býrakanlarý ve
kardeþlerine, "hadi bize gelin" diyenleri biliyor. Zaten onlar savaþa/zora çok az
gelirler.
[33.19] Size karþý cimrilik/kýskançlýk ederler. Korku geldiðinde onlarýn, gözleri
dönerek sana baktýklarýný görürsün. Ölümden üzerine baygýnlýk çökmüþ biri
gibidirler. Bunlar iman etmemiþlerdir. Bu yüzden de Allah, amellerini boþa
çýkarmýþtýrç Bunu yapmak Allah için çok kolaydýr.
[33.20] Düþman hiziplerin gitmediðini sanýyorlar. Düþman hizipler gelecek olsalar,
bunlar isterler ki, Bedevi Araplar içinde bulunsunlar da sizinle ilgili haberleri
sorsunlar. Þayet içinizde bulunsalardý, pek azý müstesna, savaþmayacaklardý.
[33.21] Andolsun, Allah resulünde sizin için, Allah'ý ve ahiret gününü arzu
edenlerle Allah'ý çok ananlara güzel bir örnek vardýr.
[33.22] Müminler, düþman hizipleri gördüklerinde þöyle demiþlerdir: "Allah'ýn ve
resulünün bize vaat ettiði iþte budur. Ve Allah da resulü de doðru sözlüdür." Bu
onlarýn sadece iman ve teslimiyetlerini artýrdý.
[33.23] Ýnananlardan öyle erler vardýr ki, Allah'a verdikleri sözde sadakatle
dururlar. Onlardan bazýsý adaðýný yerine getirdi, bazýsý da bekliyor. Sözlerini asla
deðiþtirmediler.
[33.24] Çünkü Allah, doðru sözlülere doðruluklarýnýn karþýlýðýný verecek.
Ýkiyüzlülere de dilerse azap edecek. Belki de onlara tövbe nasip edecek. Allah
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Gafur'dur, Rahim'dir.
[33.25] Allah, küfre sapanlarý öfkeleriyle yüz geri etti; hiçbir hayra ulaþamadýlar.
Allah, çarpýþma sýrasýnda müminler için yeterli oldu. Allah Kavi'dir, Aziz'dir.
[33.26] Allah, Ehlikitap'tan onlara arka çýkanlarý, kulelerinden/kalelerinden
indirdi, kalplerine korku saldý: Bir grubunu öldürüyordunuz, bir grubunu da esir
ediyordunuz.
[33.27] Sizi onlarýn yerlerine-yurtlarýna, mallarýna ve henüz ayak basmadýðýnýz bir
topraða mirasçý kýldý. Allah'ýn herþeye gücü yeter.
[33.28] Ey Peygamber, eþlerine þöyle söyle: "Eðer þu iðreti dünya hayatýný ve onun
süsünü istiyorsanýz, haydi gelin size boþanma bedellerinizi vereyim de sizi
güzellikle serbest býrakayým."
[33.29] "Yok eðer Allah'ý, resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanýz bilin ki, Allah
sizin güzel düþünüp güzel hareket edenlerinize büyük bir ödül hazýrlamýþtýr."
[33.30] Ey peygamber hanýmlarý! Sizden kim açýk/kanýtlanmýþ bir edepsizlik yaparsa
kendisi için azap iki katýna çýkarýlýr. Ve bu, Allah için çok kolaydýr
[33.31] Sizden kim, Allah'a ve resulüne itaat eder, iyilik yaparsa, ona da ücretini
iki katý olarak veririz. Kendisi için bol ve bereketli bir rýzýk da hazýrlamýþýzdýr.
[33.32] Ey peygamber hanýmlarý! Siz, kadýnlardan herhangi biri gibi deðilsiniz. Eðer
korunup takvaya sarýlýyorsanýz sözü kýrýtarak söylemeyin ki, kalbinde maraz bulunan
biri ümide kapýlmasýn. Örfe uygun söz söyleyin.
[33.33] Evlerinizde de vakarlý oturun. Ýlk cahiliye teþhirciliði gibi kendinizi
teþhir etmeyin. Namazý kýlýn, zekatý verin, Allah'a ve resulüne itaat edin. Allah
sizden kiri/lekeyi gidermek istiyor ey Ehlibeyt, sizi tam bir biçimde temizlemek
istiyor.
[33.34] Evlerinizde Allah'ýn ayetlerinden ve hikmetten okunanlarý hatýrlayýn.
Kuþkusuz, Allah Latif'tir, Habir'dir.
[33.35] Allah þu kiþiler için bir affediþ ve büyük bir ödül hazýrlamýþtýr: Müslüman
erkekler, Müslüman kadýnlar, mümin erkekler, mümin kadýnlar, itaat eden erkekler,
itaat eden kadýnlar, özü-sözü doðru erkekler, özü-sözü doðru kadýnlar, sabreden
erkekler, sabreden kadýnlar, Allah korkusuyla ürperen erkekler, Allah korkusuyla
ürperen kadýnlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadýnlar, oruç tutan erkekler,
oruç tutan kadýnlar, ýrz ve iffetlerini koruyan erkekler, ýrz ve iffetlerini koruyan
kadýnlar, Allah'ý çok anan erkekler, Allah'ý çok anan kadýnlar.
[33.36] Allah ve resulü bir iþte hüküm verdiklerinde, inanmýþ bir erkekle inanmýþ
bir kadýnýn, iþlerini kendi isteklerine göre belirleme haklarý yoktur. Allah'a ve
resulüne isyan eden, açýk bir sapýklýða batýp gitmiþ demektir.
[33.37] Hani sen Allah'ýn nimetlendirdiði, senin de lütufta bulunduðun kiþiye "eþini
yanýnda tut, Allah'tan kork!" diyordun ama, Allah'ýn açýklayacaðý birþeyi de içinde
saklýyordun; insanlardan çekiniyordun. Oysaki kendisinden korkmana Allah daha
layýktýr. Zeyd o kadýndan iliþiðini kesince onu sana nikahladýk ki, evlatlýklarý
eþleriyle iliþkilerini kestiklerinde, müminler için o kadýnlarla evlenmede bir
güçlük çýkmasýn. Zaten Allah'ýn emri yerine getirilmiþtir.
[33.38] Allah'ýn kendisine farz kýldýðý þeyde peygambere hiçbir vebal yoktur. Daha
önce gelip geçmiþlerde de Allah'ýn yolu-yöntemi buydu. Allah'ýn emri, belirlenmiþ
bir ölçüdür.
[33.39] Onlar ki Allah'ýn mesajlarýný teblið edip O'ndan korkarlar, Allah'tan gayrý
hiç kimseden korkmazlar. Hesap sorucu olarak Allah yeter.
[33.40] Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinizin babasý deðildir; O, Allah'ýn
resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah herþeyi gereðince biliyor.
[33.41] Ey iman edenler! Allah'ý çok anýn!
[33.42] O'nu sabah-akþam tespih edin!
[33.43] O, odur ki sizi karanlýklardan aydýnlýða çýkarsýn diye üzerinize rahmet
gönderiyor; melekleri de sizin için af diliyor. Zaten O, inananlara karþý çok
merhametlidir.
[33.44] Kendisine kavuþtuklarý gün onlarýn esenlik dilekleri þöyledir: "Selam!" O,
onlar için seçkin ve bereketli bir ödül hazýrlamýþtýr.
[33.45] Ey Peygamber! Hiç kuþkusuz, biz seni bir tanýk, bir müjdeci ve bir uyarýcý
olarak gönderdik.
[33.46] Ve Allah'ýn izniyle bir davetçi, ýþýk saçan bir kandil olarak...
[33.47] Ve muþtula inananlara: Kendilerine Allah'tan büyük bir lütuf vardýr.
[33.48] Ýnkarcýlara, ikiyüzlülere itaat etme, onlarýn ezalarýna aldýrma; Allah'a
tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.
[33.49] Ey iman edenler! Mümin kadýnlarý nikahlayýp da kendilerini, onlara
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dokunmadan boþarsanýz, sizin belirleyeceðiniz bir iddet boyunca onlarý bekletme
hakkýnýz yoktur. O halde, böyle durumlarda onlarý nimetlendirin ve kendilerini
güzelce serbest býrakýn.
[33.50] Ey Peygamber! Biz sana þu hanýmlarý helal kýldýk: Mehirlerini verdiðin
eþlerin, Allah'ýn sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altýnda bulunanlar,
amcalarýnýn, halalarýnýn, dayýlarýnýn, teyzelerinin kýzlarýndan seninle birlikte
hicret edenler. Peygamber kendisiyle evlenmek istediðinde, kendisini Peygamber'e
hibe eden mümin bir kadýný da öteki müminlere deðil, yalnýz sana özgü olmak üzere
helal kýldýk. Onlara eþleri ve elleri altýndakiler hakkýnda neler farz kýldýðýmýzý
biz biliriz. Sana bir zorluk olmasýn diyedir bu...Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[33.51] Onlardan dilediðini geriye býrakýrsýn, dilediðini yanýna alýrsýn. Bir süre
için uzaklaþtýðýn hanýmlarýndan dilediðini yanýna almanda da bir sakýnca yoktur.
Onlarýn gözlerinin aydýnlanmasýnda, tasalanmalarýnda ve kendilerine verdiðinle
hepsinin hoþnut olmasýnda bu daha uygun bir yoldur. Allah sizin kalplerinizde olaný
bilir. Allah Alim'dir, Halim'dir.
[33.52] Bundan sonra sana artýk baþka kadýnlar helal olmaz. Bunlarý, baþka eþlerle
deðiþtirmek de -onlarýn güzellikleri hoþuna gitse bile- jelal olmaz. Elinin sahip
olabilecekleri müstesna. Allah herþey üzerinde bir Rakib'dir, herþeyi
gözetlemektedir.
[33.53] Ey iman edenler! Size bir yemek için izin verilmedikçe Peygamber'in evlerine
girmeyin. Vaktini bekleyip durmaksýzýn çaðýrýldýðýnýzda girin, ancak yemeði yiyince
hemen daðýlýn. Söze dalýp lafý koyulaþtýrmayýn. Çünkü böyle davranmanýz Peygamber'i
rahatsýz eder. Fakat o size birþey söylemekten utanýr. Allah ise hakký dile
getirmekten çekinmez. Peygamber'in eþlerinden birþey istediðinizde, onlardan perde
arkasýndan isteyin. Bu, hem sizin kalpleriniz için hem de onlarýn kalpleri için daha
temiz bir yoldur. Allah'ýn resulüne rahatsýzlýk vermeniz ve kendisinden sonra onun
eþleriyle nikahlanmanýz, size helal kýlýnmamýþtýr. Böyle birþey Allah katýnda büyük
bir vebaldir.
[33.54] Siz birþeyi açýklasanýz da gizleseniz de Allah bunlarýn tümünü bilmektedir.
[33.55] Peygamber'in hanýmlarýna; babalarý, oðullarý, kardeþleri, kardeþlerinin
oðullarý, kýzkardeþlerinin oðullarý, hizmetlerindeki kadýnlar ve anlaþmalarýyla
sahip olduklarýndan ötürü hiçbir günah yoktur. Allah'tan korkun, ey Peygamber
hanýmlarý! Kuþkusuz, Allah herþeye tanýklýk etmektedir.
[33.56] Þu bir gerçek ki, Allah ve melekleri, o Peygamber'e salat ederler/onun
þanýný yüceltirler. Ey inananlar! Siz de ona salat edip içtenlikle selam verin.
[33.57] Allah'ý ve resulünü incitenleri Allah dünyada da ahirette de lanetlemiþtir.
Onlar için, alçaltýcý bir azap da hazýrlanmýþtýr.
[33.58] Mümin erkeklerle mümin kadýnlarý, yapmadýklarý bir þeyden dolayý rahatsýz
edenler, bir iftira ve açýk bir günah yüklenmiþlerdir.
[33.59] Ey Peygamber! Eþlerine, kýzlarýna ve müminlerin kadýnlarýna söyle, dýþ
giysilerini üzerlerine alsýnlar. Bu onlarýn tanýnmalarý ve incitilmemeleri için çok
daha uygun bir yoldur. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[33.60] Ýkiyüzlüler, kalplerinde maraz bulunanlar, þehirde çirkin haberler yayanlar,
bu yaptýklarýna son vermezlerse, seni onlarýn üzerine gitmeye elbette teþvik
edeceðiz. Bundan sonra onlar, orada senin yakýnýnda, çok az kalabilirler.
[33.61] Lanetlenmiþ hale gelirler. Rastlandýklarý yerde enselenir, öldürülür de
öldürülürler.
[33.62] Bu, Allah'ýn daha önce gelip geçmiþlerde iþleyen tavrý-tarzýdýr. Allah'ýn
tavrýnda herhangi bir deðiþiklik asla bulamazsýn.
[33.63] Ýnsanlar sana kýyametin saatinden soruyorlar. De ki: "Ona iliþkin bilgi
Allah katýndadýr." Ne bilirsin, belki de o saat yakýndýr!
[33.64] Hiç kuþkusuz, Allah, inkarcýlarý lanetlemiþ ve onlar için çýlgýn bir ateþ
hazýrlamýþtýr.
[33.65] Sonsuza dek kalacaklardýr onun içinde. Ne bir dost bulacaklardýr ne bir
yardýmcý.
[33.66] Gün olur, yüzleri ateþin içinde evrilip çevirilir þöyle derler: "Vay
baþýmýza! Keþke Allah'a itaat etseydik, keþke resule itaat etseydik."
[33.67] Ve derler ki: "Rabbimiz biz, efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik de
bizi yoldan saptýrdýlar."
[33.68] "Rabbimiz, onlara iki kat azap ver; onlarý büyük bir lanetle lanetle!"
[33.69] Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayýn. Allah, Musa'yý onlarýn
dediðinden uzak tutmuþtur. O, Allah katýnda olumlu, itibarlý bir kul idi.
[33.70] Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve saðlam söz söyleyin!
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[33.71] Ki Allah amellerinizi hayra ve barýþa yarayýþlý kýlsýn, günahlarýnýzý
affetsin. Allah'a ve Onun resulüne itaat eden, büyük bir baþarýyý elde etmiþtir.
[33.72] Biz emaneti göklere, yere, daðlara teklif ettik de onlar onu yüklenmekten
kaçýndýlar, ondan ürktüler. Ýnsan ise çok zalim ve çok cahil olduðu halde onu
yüklendi.
[33.73] Bunun böyle olmasý, Allah'ýn; ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadýnlara, þirke
sapmýþ erkeklerle þirke sapmýþ kadýnlara azap etmesi, mümin erkeklerle mümin
kadýnlarýn tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
@Sebe Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[34.1] Hamd, göklerde ve yerde bulunanlar kendisine ait olan Allah'adýr! Ölüm ötesi
alemde de hamd O'nadýr. Hakim'dir O, Habir'dir.
[34.2] Yerin içine gireni, oradan çýkaný, gökten ineni, oraya yükseleni O bilir.
Rahim'dir O, Gafur'dur.
[34.3] Küfre sapanlar þöyle dediler: "Kýyamet saati bize gelmez!" De ki: "Hayýr,
öyle deðil. Gaybý bilen Rabbime andolsun ki, o size mutlaka ve mutlaka gelecektir!
Göklerde ve yerde zerre miktarý bir þey bile Rabbimden gizli kalmaz. Zerreden daha
küçük veya daha büyük hiçbir þey istisna olmamak üzere, herþey apaçýk bir Kitap'ta
belirlenmiþtir;
[34.4] Ki Allah, iman edip hayra ve barýþa yönelik iþler sergileyenleri
ödüllendirsin. Ýþte bunlar için bir baðýþlanma ve kutlu-bereketli bir rýzýk vardýr."
[34.5] Ayetlerimizi hükümsüz kýlmak uðruna koþuþup duranlar var ya, onlar için
pislikten, inletici bir azap vardýr.
[34.6] Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilenin, hakkýn ta kendisi
olduðunu, Hamid ve Aziz olan Allah'ýn yoluna kýlavuzladýðýný görürler.
[34.7] Küfre batanlar þöyle dedi: "Daðýlýp parçalandýðýnýzda, kesinlikle yepyeni bir
yaratýlýþ içinde olacaðýnýz yolunda, peygamberce haberler veren bir adamý size
gösterelim mi?"
[34.8] "Yalan düzüp Allah'a iftira mý ediyor, yoksa çýldýrmýþ mý bu?" Hayýr,
söyledikleri gibi deðil! Gerçek þu ki, ahirete inanmayanlar, dönüþü olmayan bir
sapýklýk ve bir azap içindedirler.
[34.9] Onlar, önlerinde ve arkalarýnda, gökten ve yerden neler var, görmediler mi?
Dilesek onlarý yere batýrýrýz, ya da üzerlerine gökten parçalar düþürürüz. Hiç
kuþkusuz, bütün bunlarda Allah'a yönelen her kul için mutlak bir ibret vardýr.
[34.10] Yemin olsun, biz, Davud'a katýmýzdan bir lütufta bulunduk. "Ey daðlar,
onunla birlikte tespih edin ve ey kuþlar siz de." dedik. Ve onun için demiri
yumuþattýk.
[34.11] Geniþ ve uzun zýrhlar yap! Dokumasýnda titiz davran! Siz de hayra ve barýþa
yönelik iþ yapýn. Kuþkusuz, ben, yaptýklarýnýzý görüyorum.
[34.12] Süleyman için de sabah gidiþi bir ay, akþam dönüþü bir ay olan rüzgarý
görevlendirdik. Onun için erimiþ katran/bakýr kaynaðýný sel gibi akýttýk. Cinlerden
öylesi vardý ki, Rabbinin izniyle onun önünde iþ yapardý. Onlardan hangisi
buyruðumuzdan yan çizse, alevli ateþ azabýný kendisine tattýrýrdýk.
[34.13] Onlar Süleyman için, mihraplardan/kalelerden, heykellerden, havuzlar gibi
çanaklardan, yerinden kaldýrýlamaz kazanlardan ne dilerse yaparlardý. Ey Davud
ailesi, þükür olarak iþ yapýn. Kullarým içinden þükredenler o kadar az ki!...
[34.14] Sonunda, Süleyman için ölüm hükmünü verdiðimizde, onun ölümünü, deðneðini
yiyen bir aðaç kurdundan baþkasý onlara göstermedi. Süleyman yere yýðýlýnca, açýkça
anlaþýldý ki, eðer cinler gaybý bilmiþ olsalardý, o alçaltýcý azap içinde bekleyip
durmazlardý.
[34.15] Andolsun, Sebe' için kendi meskenlerinde bir ibret vardý. Sað ve soldan iki
bahçe. Rabbinizin rýzkýndan yiyin de O'na þükredin. Tertemiz bir belde ve affeden
bir Rab...
[34.16] Ne var ki onlar yüz çevirdiler; biz de üzerlerine Arim selini gönderdik.
Onlarýn iki bahçesini, buruk yemiþli, acý ýlgýnlý, birazcýk da sedir aðacý bulunan
iki bahçeye çevirdik.
[34.17] Ýþte böyle! Nankörlük ettikleri için onlarý cezalandýrdýk. Nankörlerden
baþkasýna ceza verir miyiz hiç!
[34.18] Biz onlarla, içini bereketle doldurduðumuz kentler arasýnda sýrt-sýrta
vermiþ kasabalar oluþturduk; bunlar arasýnda gidiþ-geliþler belirledik. "Geceleri ve
gündüzleri, güven içinde gezip dolaþýn oralarda." dedik.
[34.19] Ama onlar, tutup þöyle dediler: "Rabbimiz, seferlerimizin arasýný
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uzaklaþtýr!" Böylece kendilerine zulmettiler de biz de onlarý efsaneler haline
getirdik; hepsini darmadaðýn ettik. Ýþte bunda, gereðince sabreden, yeterince
þükreden herkes için elbette ibretler vardýr.
[34.20] Andolsun, Ýblis onlarla ilgili sanýsýnda isabet etti. Ýnsanlardan bir grup
dýþýndakiler ona uydular.
[34.21] Oysaki onun, onlar üzerine hiçbir sultasý yoktu. Sadece biz; ahirete
inananý, onun hakkýnda kuþkuya düþenden ayýrmak için böyle yapýyorduk. Rabbin herþey
üzerinde Hafiz'dir; kollar, korur, gözetir.
[34.22] De ki: "Allah dýþýndaki o birþey sandýklarýnýzý çaðýrýn/onlara yalvarýn! Ama
onlar, göklerde de yerde de zerre kadar birþeye sahip olamazlar. O göklerde ve yerde
onlarýn ortaklýðý da yoktur. Ve O'nun onlardan bir destekçisi de yoktur."
[34.23] O'nun katýnda, bizzat kendisinin izin verdiði kimseden baþkasýnýn þefaatý
yarar saðlamaz. Sonunda, kalplerinden korku giderilince: "Rabbimiz ne dedi?" derler.
"Hakký söyledi, O'dur Aliyy, O'dur Kebir."
[34.24] De ki: "Göklerden ve yerden sizi kim rýzýklandýrýyor?" De ki: "Allah! O
halde biz yahut siz ya tam hidayet üzerindeyiz yahut açýk bir sapýklýk içinde."
[34.25] De ki: "Bizim iþlediðimiz suçlardan siz sorumlu olmayacaksýnýz; biz de sizin
yaptýklarýnýzdan sorguya çekilmeyeceðiz."
[34.26] De ki: "Rabbimiz hepimizi biraraya toplayacak, sonra da aramýzý hak ile
ayýracak. O'dur Fettah, O'dur Alim."
[34.27] De ki: "Ortaklar olarak O'nun yanýna koymaya kalktýklarýnýzý bana gösterin.
Hayýr, iþ sandýðýnýz gibi deðil! O, Allah'týr; Aziz'dir, Hakim'dir."
[34.28] Biz seni, bütün insanlara bir müjdeci ve uyarýcý olarak gönderdik, baþka
deðil. Ama insanlarýn çoklarý bilmiyorlar.
[34.29] Diyorlar: "Doðru sözlülerseniz, bu tehdit ne zaman?"
[34.30] De ki: "Size bir gün vaat edilmiþtir; ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz
ne de ileri geçebilirsiniz."
[34.31] Küfre sapanlar dedi ki: "Biz, bu Kur'an'a da budan öncekine de asla
inanmayacaðýz!" Ah, bir görsen o zalimleri Rableri huzurunda, tutuklanmýþ halde. Bir
kýsmý bir kýsmýna söz atar durur. Basit görülüp horlananlarý, büyüklük taslayanlara
þöyle derler: "Siz olmasaydýnýz, vallahi biz inanacaktýk."
[34.32] Büyüklük taslayanlarý ise basit görülüp horlananlara þöyle derler: "Hidayet
size geldikten sonra, sizi ondan biz mi çevirdik? Hayýr, siz kendiniz
günahkarlardýnýz!"
[34.33] Bu kez, basit görülüp horlananlar büyüklük taslayanlara þöyle derler.
"Hayýr, öyle deðil! Ýþiniz gece gündüz düzenbazlýktý. Siz bize Allah'a nankörlük
etmemizi, O'na eþler-ortaklar tutmamýzý emrediyordunuz." Nihayet, azabý
gördüklerinde, piþmanlýðý içlerine gömerler. Biz ise inkarcýlarýn boyunlarýna
bukaðýlarý vurmuþuzdur. Yapýp ettiklerinden baþka, neyin karþýlýðýný görüyorlar
ki!...
[34.34] Biz, hangi ülkeye bir uyarýcý göndermiþsek, onun servet ve refahla
þýmaranlarý mutlaka þöyle demiþlerdir: "Biz, sizin elçilik yaptýðýnýz þeyi inkar
ediyoruz."
[34.35] Þunu da söylemiþlerdir: "Biz, malca da evlatça da çoðuz. Azaba uðratýlacak
olanlar, bizler deðiliz."
[34.36] De ki: "Rabbim, dilediðine rýzký geniþletip açar, dilediðine ölçülü
verir/kýsar. Fakat insanlarýn çoklarý bilmiyorlar."
[34.37] Sizi bize yaklaþtýrýp, katýmýzda size yakýnlýk saðlayacak olan, ne
mallarýnýzdýr ne de çocuklarýnýz. Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþ yapanlar
müstesna. Onlara, yaptýklarýnýn kat kat fazlasý ödül vardýr. Onlar, seçkin odalarda
güven içindedirler.
[34.38] Ayetlerimizi hükümsüz býrakmak için koþuþanlara gelince, onlar azabýn içinde
hazýr bulundurulacaklardýr.
[34.39] De ki. "Rabbim, kullarýndan dilediðine rýzký bolca-geniþçe verir, dilediðine
de kýsarak verir. Birþey infak ederseniz O, onun yerine baþka birþey lütfeder. Rýzýk
verenlerin en hayýrlýsýdýr O.
[34.40] Gün olur, onlarýn hepsini bir yere toplar, sonra meleklere sorar: "Þunlar,
size mi kulluk/ibadet ediyorlardý?"
[34.41] Melekler derler ki: "Tespih ederiz seni! Bizim velimiz sendin, onlar deðil.
Doðrusu þu ki, onlar cinlere tapýyorlardý. Onlarýn çoðu cinlere iman etmekteydi."
[34.42] Artýk o gün, birinizin diðerine yarar saðlamaya da zarar vermeye de gücü
yetmez. Zulme sapanlara þöyle deriz: "O kendisini yalanlayýp durduðunuz ateþ azabýný
tadýn."
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[34.43] Ayetlerimiz açýk-seçik kanýtlar halinde karþýlarýnda okununca þöyle derler:
"Bu adam, atalarýnýzýn kulluk/ibadet etmekte olduklarýndan sizi vazgeçirmek isteyen
birinden baþkasý deðil." Þunu da söylerler: "Bu, düzenlenmiþ bir yalandan/iftiradan
baþka þey deðildir." Hakký inkar edenler, o kendilerine geldiðinde þöyle
demiþlerdir: "Açýk bir büyüden baþka þey deðil bu!"
[34.44] Oysaki biz onlara, araþtýrýp ders alacaklarý kitaplar vermemiþtik; daha önce
kendilerine bir uyarýcý da göndermemiþtik.
[34.45] Onlardan öncekiler de yalanladýlar. Üstelik bunlar, ötekilerine
verdiklerimizin onda birine bile ulaþamadýlar. Resullerimi yalanladýlar. Peki, benim
azabým nasýl oldu!?
[34.46] De ki: "Size, bir tek þey öðütleyeceðim: Allah için ikiþer ikiþer, teker
teker kalkýn, sonra da iyice düþünün." Arkadaþýnýzda cinnetten eser yok. O, þiddetli
bir azap öncesinde sizi uyaran bir kiþiden baþkasý deðil.
[34.47] De ki: "Ben sizden herhangi bir ücret istemedim; o sizin olsun. Benim ödülüm
yalnýz Allah'tandýr. Ve O, herþey üzerinde bir Þehid, gerçek bir tanýk..."
[34.48] De ki: "Benim Rabbim, gerçeði ortaya koyar. Gayblarý en iyi bilen O'dur."
[34.49] De ki: "Hak geldi, artýk batýl ortaya yeni birþey çýkaramaz; eskiyi de geri
getiremez."
[34.50] De ki: "Eðer saparsam, öz benliðim aleyhine saparým. Doðruyu ve güzeli
bulursam bu, Rabbimin bana vahyettiði sayesindedir. Çünkü O, Semi'dir, Karib'dir."
[34.51] Bir görsen onlarý korku ve telaþa düþtüklerinde. Artýk kaçýþ-kurtuluþ yok.
Çok yakýn bir yerden yakalanmýþlardýr.
[34.52] "Ona inandýk!" dediler. Ama nasýl mümkün olur onlar için imana ulaþmak o
uzak yerden!
[34.53] Daha önce inkar etmiþlerdi onu. Gayba taþ atýp duruyorlardý o uzak yerden.
[34.54] Artýk kendileriyle, iþtahla arzuladýklarý þey arasýna engel konmuþtur. Týpký
daha önce benzerlerine yapýldýðý gibi. Gerçek þu ki onlar, tutarsýzlýða iten bir
kuþku içindeydiler.
@Fâtýr Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[35.1] Hamd,Fatýr olan Allah'adýr; gökleri ve yrei yaratan, melekleri ikiþer, üçer,
dörder kanatlý elçiler yapan O'dur. Yaratýþta/yaratýlmýþlarda dilediðini artýrýr O.
Hiç kuþkusuz, Allah her þeye gücü yetendir.
[35.2] Allah'ýn insanlar için açýp yaydýðý rahmeti hiç kimse tutup kýsamaz.. Onun
tutup kýstýðýný ise O'ndan sonra salýp açacak yoktur. Aziz'dir O, Hakimdir.
[35.3] Ey insanlar, Allah'ýn, üzrinizdeki nimetini anýný! Allah'tan baþka yaratýcý
mý var? Sizi gökten ve yerden rýzýklandýrýr. O'ndan baþka ilah yoktur. Hal böyle
iken nasýl oluyor da yüz geri çevriliyorsunuz?
[35.4] Eðer seni yalanlýyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmýþtýr. Bütün
iþler ve oluþlar Allah'a döndürülür.
[35.5] Ey insanlar, Allah'ýn vaadi haktýr! O halde iðreti dünya hayatý sizi
aldatmasýn.! O aldatýcý, o çok gururlu, sizi Allah ile aldatmasýn.
[35.6] Þu bir gerçek ki, þeytan sizin için bir düþmandýr. O halde siz de onu düþman
tutun. Hiç kuþkusuz, o kendi hizbini cehennem yaranýndan olmarý için çaðýrýr durur.
[35.7] Küfre sapanlar için þiddetli bir azap vardýr. Ýman edip hayra ve barýþa
yönelik ameller iþleyenlere gelince onlar için bir baðýþlanma ve büyük bir ödül
olacaktýr.
[35.8] Ya o kiþi? Yaptýklarýnýn kötülüðü kendisine allanýp pullanmýþ da onu güzel
görüvermiþ. Doðrusu þu: Allah dilediðini/dileyeni saptýrýr, dilediðini/dileyeni de
doðruya ve güzele kýlavuzlar. O halde canýn onlar için üzüntülere dalmasýn. Hiç
kuþkusuz, Allah onlarýn ürettiklrini/ortaya koyduklarý oyunlarý çok iyi bilmektedir.
[35.9] Allah odur ki, rüzgarlarý gönderdi. Rüzgarlar bir bulut kaldýrýr. Derken onu
ölü bir beldeye sevkettik de ölümünden sonra topraða onunla hayat verdik. Ýþte
ölümden sonra dirilme de böyledir.
[35.10] Onur ve yücelik isteyen bilsin ki, onur ve yüceliðin tümü Allah'ýndýr. Temiz
ve güzel kelime O'na yükselir; hayra ve barýþa yönelik amel de o kelimeyi yüeltir.
Kötülülükleri kuranlara/kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için þiddetli bir
azap vardýr. Ve böylelerinin tuzaðý tarumar olur
[35.11] Allah sizi bir topraktan, sonra bir spermden yarattý; sonra sizi çiftler
haline getirdi. O'nun ilmi dýþýnda, bir diþi ne hamile olur ne de doðurur.Yaþayan
bir varlýða daha çok ömür verilmesi de onun ömründen biraz azltýmasý da mutlaka bir
Kitap'a yazýlýdýr. Bu, Allah için gerçekten çok kolaydýr.
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[35.12] Ýki deniz birbirine eþit olmaz. Bu tatlýdýr, susuzluðu giderir, içimi hoþ ve
rahattýr; þu tuzludur, acýdýr. Ama hepsinden de taze et yersiniz; giyip
takýnacaðýnýz bir süs çýkarýrýsýnýz. Allah'ýn lütfundan nasip aramanýz ve
þükredebilmeniz için, gemilerin denizi yara yara gittiðini görürsün.
[35.13] Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneþ'i
ve Ay'ý buyruk altýna almýþtýr. Herbiri belirlenen bir süreye kadar akýp gidiyor.
Ýþte Rabbiniz Allah bu; mülk ve yönetim O'nundur. Onun berisinden yakardýklarýnýz
ise bir çekirdek zarýna bile hükmedemezler.
[35.14] Onlara çaðýrsanýz, çaðrýnýzý duymazlar. Duysalar da size cevap veremezler.
Kýyamet günü de sizin onlarý ortak koþtuðunuzu inkar ederler. Hiç kimse sana, Habir
olan Allah'ýn verdiði gibi haber veremez.
[35.15] Ey insanlar, siz Allah'a yönelmiþ yoksullarsýnýz! Allah ise mutlak Gani,
mutlak Hamid'dir.
[35.16] Dilerse sizi yok eder, yepyeni bir halk getirir.
[35.17] Ve bu, Allah'a hiç de güç gelmez.
[35.18] Hiçbir günahkar, bir baþkasýnýn günahýný yüklenmez. Yükü aðýr gelen, onu
taþýmaya çaðýrsa bile, kendisinden hiçbir þey yüklenilmez. Akraba bile olsa... Sen
ancak Rablerinden için için korkanlarý ve namaz kýlanlarý uyarýrsýn. Arýnýp
temizlenen, kendi benliði için arýnýp temizlenir. Dönüþ Allah'adýr.
[35.19] Körle, gören bir olmaz.
[35.20] Karanlýklarla ýþýk da bir olmaz.
[35.21] Gölge ile sýcaklýk da ayný deðildir.
[35.22] Diriler de eþit olmaz, ölüler de. Allah dilediðine/dileyene iþittirir. Ama
sen, kabirdekilere iþittiremezsin.
[35.23] Sen sadece bir uyarýcýsýn.
[35.24] Þu bir grçek ki, biz seni hak ile bir müjdeci ve uyarýcý olarak gönderdik.
Hiçbir ümmet yoktur ki, içinden bir uyarýcý gelip geçmiþ olsun.
[35.25] Seni yalanlýyorlarsa, onlardan öncekiler de yalanlanmýþtý. Resulleri onlara
açýk-seçik mesajlar, sayfalar ve aydýnlatýcý kitap getirmiþlerdi.
[35.26] Sonra ben, inkar edenleri yakaladým. Ama nasýl oldu benim azabým?!
[35.27] Görmedin mi, Allah, gökten bir su indirdi. Onunla, renkleri çeþit çeþit
meyvalar çýkardýk. Daðlardan da yollar var; beyaz, kýrmýzý, deðiþik renklerde. Ve
simsiyah yollar da var.
[35.28] Ayný þekilde, insanlardan, hayvanlardan, davarlardan da muhtelif renklerde
olanlar var. Kullarý içinde Allah'tan ancak bilginler ürperir. Allah Aziz'dir,
Gafur'dur.
[35.29] Allah'ýn kitabý'ný okuyanlar, namazý kýlanlar, kendilerine verdiðimiz
rýzýklardan gizli ve açýk infak edenler, asla batmayacak bir ticaret umabilirler.
[35.30] Çünkü Allah onlara ücretlerini tam ödeyecek, lütfundan onlara artýrma da
yapacaktýr. Gafur'dur O, çok affeder, Þekur'dur, þükredenlere mutlaka karþýlýk
verir.
[35.31] Kitap'tan sana vahyettiðimiz, kendinden öncekini tasdikleyici hakkýn ta
kendisidir. Allah, kullarýndan tam haberdardýr, onlarý iyice görmektedir.
[35.32] Sonra, kullarýmýz arasýndan seçtiklerimizi Kitap'a mirasçý kýldýk.
Ýçlerinden öz nefsine zulmeden var.Orta yoldan gideni var. Allah'ýn izniyle
hayýrlarda öne geçeni var. Ýþte bu, büyük lütfun ta kendisidir.
[35.33] Adn cennetlrine girerler onlar, orada altýndan bilezikler ve inci
takýnýrlar. Orada giysileri ise ipektir.
[35.34] Þöyle derler: "Hamd olsun, üzüntüyü bizden gideren Allah'a! Rabbimiz mutlak
Gafur, mutlak Þekur'dur.
[35.35] Lütfuyla bizi durulacak yurda kondurdu. Orada bize hiç yorgunluk dokunmaz.
Orada bize hiçbir usanç da dokunmaz
[35.36] Ýnkar edenlere de cehennemateþi var. Ne haklarýnda hüküm verlilir ki
ölsünler ne de azaplarý hafifletilir. Ýþte böyle cezalandýrýrýz tüm nankörleri
biz.
[35.37] Feryat edip dururlar orada: "Rabbimiz, çýkar bizi de önceden yaptýðýmýzdan
baþka þey yapalým. Barýþa ve hayra yönelik iyi bir iþ yapalým." Sizi biz, öðüt
alanýn öðüt alacaðý bir süre ömürlendirmedik mi? Uyarýcý da geldi size. Hadi, tadýn
bakalým azabý! Zalimler için hiçbir yardýmcý yok artýk.
[35.38] Allah, göklerin ve yerin gaybýný bilir. O, göðüslerin özündekini de çok iyi
bilir.
[35.39] Sizi yeryüzünde halefler yapan O'dur. Nankörlük edenin nankörlüðü kendi
aleyhinedir. Kafirlerin küfrü, Rableri katýnda öfkeden baþka birþey artýrmaz.
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Kafirlerin küfrü hüsran ve yýkýmdan baþka birþey artýrmaz.
[35.40] De ki: "Allah'ýn berisinden yakardýðýnýz þu ortaklarýnýzý gördünüz mü?
Gösterin bana topraktan neyi yarattý onlar! Yoksa göklerde bir ortaklarý mý var?
Yoksa onlara bir kitap verdik de kendileri o kitaptan bir kanýt üzerinde midirler?
Hayýr, zalimler birbirlerine aldanýþtan/aldatýþtan baþka hiçbir þey vaat etmezler.
[35.41] Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diyi tutuyor. Andolsun, eðer
çöküp giderse, O'ndan baþka hiç kimse onlarý tutamaz. Halim'dir O, Gafur'dur.
[35.42] Yeminlerini tüm gücüyle Allah'a ant içmiþlerdi ki, eðer kendilerine bir
uyarýcý gelirse, ümmetlerin herhangi birinden çok daha doðru bir gidiþ üzere
olacaklar. Fakat uyarýcý onlara gelince, bu onlara nefretle kaçýþtan baþka bir katký
saðlamadý.
[35.43] Yeryüzünde kibirlendi ve kötülük tezgahladýlar. Oysaki tezgahlanan kötülük,
sahibinden baþkasýný kuþatmaz. Öncekilerin baþýna gelenlerden baþkasýn mý
bekliyorlar? Allah'ýn yol ve yönteminde deðiþme asla bulamazsýn. Allah'ýn yol ve
yönteminde döneklik de bulamazsýn.
[35.44] Yeryüzünde dolaþýp da kendilerinden öncekilerin sonlarýný nasýl olduðunu
görmediler mi? Onlar, kuvvet bakýmýndan bunlardan daha zorluydular. Göklerde de
yerde de Allah'ý aciz býrakacak hiçbir þey yoktur. Alim'dir O, Kadir'dir.
[35.45] Eðer Allah, insanlarý, kazandýklarý yüzünden hesaba çekseydi, yerkürenin
sýrtýnda hiçbir canlý býrakmazdý. Ne var ki, onlarý belirli bir süreye kadar,
ecelleri gelinceye kadar erteliyor. Allah, kullarýný iyice görmektedir.
@Yâsîn Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[36.1] Ya, sin.
[36.2] Andolsun o hikmetlerle dolu Kuran'a ki,
[36.3] Sen hiç kuþkusuz, gönderilen hak elçilerindensin;
[36.4] Dosdoðru bir yol üzerindesin.
[36.5] Aziz ve Rahim olanýn indirdiði üzeresin.
[36.6] Babalarý uyarýlmamýþ, tam gaflet içinde bir toplumu uyarman için gönderildin.
[36.7] Yemin olsun ki, onlarýn çoðuna söz hak olmuþtur, artýk onlar iman etmezler.
[36.8] Biz onlarýn boyunlarýna bukaðýlar geçirdik. Bukaðýlar çenelere dayanmýþtýr da
bu yüzden onlarýn kafalarý yukarý kalkýktýr.
[36.9] Önlerine bir set, arkalarýna da baþka bir set çektik.Böylece onlarý kuþatýp
sardýk; artýk onlar görmezler.
[36.10] Sen ha uyarmýþsýn onlarý ha uyarmamýþsýn, farketmez onlar için: inanmazlar.
[36.11] Sen ancak o zikir'e/ Kuran'a uyan ve görmediði halde Rahman'dan korkan
kimseyi uyarýrsýn.Böylesini, bin baðýþlanma ve seçkin bir ödülle müjdele.
[36.12] Biz, yalnýz biz, ölüleri diriltiriz ve onlarýn önden gönderdiklerini de
eserlerini de yazarýz. Zaten biz herþeyi apaçýk bir kütükte ayrýntýlý olarak
kaydetmiþizdir.
[36.13] Onlara o kent halkýný örnek ver. Hani, elçiler gelmiþti oraya.
[36.14] Hani biz onlara iki kiþi göndermiþtik, onlarý yalanlamýþlardý. Bunun üzerine
biz, üçüncü bir kiþiyle destek vermiþtik. Þöyle demiþlerdi:"Biz, size gönderilen
elçileriz."
[36.15] Kent halký dedi ki:"Siz, bizim gibi birer insandan baþka þey deðilsiniz.
Rahman hiçbir þey indirmemiþtir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."
[36.16] Dediler:"Rabbimiz biliyor ki, biz size gönderilmiþ elçileriz."
[36.17] "Bize düþen, açýk bir tebliðden baþka þey deðildir."
[36.18] Dediler:"Sizin yüzünüzden uðursuzlukla karþýlaþtýk/biz sizi uðursuzluk
sebebi saymaktayýz. Eðer bu iþe son vermezseniz, sizi mutlaka taþlayacaðýz. Ve
bizden size acýklý bir azap kesinlikle dokunacaktýr."
[36.19] Dediler:"Uðursuzluk kuþunuz, sizinle beraberdir.Size öðüt verildi diye mi
bütün bunlar? Hayýr, siz savurganlýða, aþýrýlýða sapmýþ bir topluluksunuz."
[36.20] Kentin öbür ucundan bir adam koþarak gelip þöyle dedi:"Ey topluluk, bu
elçilere uyun."
[36.21] "Sizden herhangi bir ücret istemeyenlere uyun. Onlardýr doðruyu ve güzeli
bulanlar."
[36.22] "Beni yaratana ne diye kulluk etmeyecek miþim ben? Ve sizler de O'na
döndürüleceksiniz."
[36.23] "O'ndan baþka tanrýlar mý edineyim ben?Eðer rahman bana bir zorluk/zarar
dilerse onlarýn þefaati benden hiçbir þeyi savamaz; beni kurtaramazlar."
[36.24] "Bu durumda ben elbetteki açýk bir sapýklýðýn içine düþerim."
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[36.25] "Ben sizin Rabbinize iman ettim, artýk dinleyin beni."
[36.26] "Gir cennete denildi.Dedi:"Kavmim bir bilebilseydi!
[36.27] Ki Rabbim beni affetti;beni, ikram edilenlerden kýldý."
[36.28] Biz onun ardýndan kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de
deðildik.
[36.29] Olan, sadece korkunç titreþimli bir sesti.Ve bir anda sönüverdiler.
[36.30] Yazýk þu kullara! Kendilerine gelen bir Resul'le mutlaka alay ederlerdi.
[36.31] Görmediler mi, kendilerinde önce nice nesilleri helak ettik. Onlar artýk bir
daha bunlara dönmeyecekler.
[36.32] Ancak herkes toplandýðýnda, onlar da huzurumuzda hazýr bulundurulacaklar.
[36.33] Ölü toprak onlar için bir mucizedir. Onu dirilttik,ondan dane çýkardýk; bak
iþte ondan yiyorlar.
[36.34] Onda hurmalardan, üzümlerden bahçeler oluþturduk, ondan pýnarlar fýþkýrttýk.
[36.35] Ki onun ürününden ve ellerinin yapýp ettiðinden yesinler.Hala þükretmiyorlar
mý?
[36.36] Saný yücedir O Allah'ýn ki topraðýn bitirdiklerinden,onlarýn öz
benliklerinden ve nice bilmediklerinden bütün çiftleri yaratmýþtýr.
[36.37] gece de onlar için bir mucizedir. Gündüzü ondan soyup alýrýz da onlar
karanlýða gömülüverirler.
[36.38] Güneþ kendine özgü bir durak noktasýna/bir durma zamanýna doðru akýp
gidiyor.Aziz,Alim olanýn takdiridir bu.
[36.39] Ay'a gelince, biz onun için de birtakým durak noktalarý/birtakým evreler
belirledik.Nihayet o, eski hurma sapýnýn eðrilmiþi gibi geri döner.
[36.40] Güneþ'in Ay'a ulaþýp çatmasý gerekmiyor. Gecenin de gündüzü geçmesi
gerekmez. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
[36.41] Zürriyetlerini o dopdolu gemilerde taþýmamýz da onlar için bir ayettir.
[36.42] Onlar için gemilere benzer, binecekleri baþka þeyler de yarattýk.
[36.43] Eðer dilersek onlarý boðarýz.Bu durumda ne kendileri için feryat eden olur
ne de kurtarýlýrlar.
[36.44] Ancak bizden bir rahmet olarak bir süreye kadar daha nimetlensinler diye
kurtarýlýrlar.
[36.45] Onlara "önünüzdekinden ve arkanýzdakinden sakýnýn ki,size merhamet
edilebilsin" denildiðinde, hiç aldýrmazlar.
[36.46] Çünkü Rablerinin ayetlerinden kendilerine bir ayet gelince, ondan mutlaka
yüz çevirmiþlerdir.
[36.47] Onlara,"Allah'ýn size lütfettiði rýzýklardan daðýtýn" dendiðinde, nankörlüðe
sapanlar, iman edenlere þöyle derler:" Allah'ýn dilediði takdirde yedirip doyuracaðý
kiþiyi biz mi doyuracaðýz?Siz açýk bir sapýklýk içindesiniz, hepsi bu."
[36.48] Bir de þöyle derler,"Eðer doðru sözlüler iseniz, bu tehdit ne zaman?"
[36.49] Sadece korkunç titresimli bir sesi bekliyorlar. Onlar çekiþip dururlarken,o
ses kendilerini enseleyecektir.
[36.50] O zaman ne bir tavsiyede bulunmaya güçleri yetecek ne de ailelerine
dönebilecekler.
[36.51] Süra üfürülmüþtür.Bak iþte kabirlerden, Rablerine doðru akýn akýn
gidiyorlar.
[36.52] Þöyle diyecekler:"Vay baþýmýza gelene!Kim kaldýrdý bizi
mezarýmýzdan?Rahman'ýn vaad ettigi iþte bu, peygamberler doðru söylemiþler."
[36.53] Topu topu korkunç titreþimli birtek ses.Ve bakmýþsýn hepsi birden
huzurumuzda divan durmaktadýr.
[36.54] O gün hiçbir canlýya, hiçbir þekilde haksýzlýk edilmez.Sizler, sadece yapýp
ettiklerinizin karþýlýðý olarak cezalandýrýlýrsýnýz.
[36.55] O gün cennet halký bir uðraþ içinde eðlenip ferahlamaktadýr.
[36.56] Kendileri ve eþleri, gölgeliklerde, koltuklar üzerinde yaslanmýþlardý.
[36.57] Orada kendileri için meyvalar var.Ýstedikleri her þey kendilerinin olacak.
[36.58] Rahim Rab'den bir de sözlü selam...
[36.59] Ey günahkarlar! Bugün, þöyle ayrýlýn.
[36.60] ey Ademoðullarý! Ben size "þeytana kulluk etmeyin, o sizin için açýk bir
düþmandýr" demedim mi?
[36.61] "Bana ibadet edin, dosdoðru yol budur" demedim mi?
[36.62] Yemin olsun, þeytan içinizden birçok nesli saptýrmýþtý. Aklýnýzý hiç
iþletmiyor musunuz?
[36.63] Alýn size tehdit edildiðiniz cehennem!
[36.64] Ýnkar edip durmanýz yüzünden dalýn oraya bugün.
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[36.65] O gün, aðýzlarýný mühürleyeceðiz. Bize elleri konuþacak, ayaklarý da
kazanmýþ olduklarýna tanýklýk edecek.
[36.66] Dilesek, gözlerini siler, onlarý elbette kör ederiz.O zaman yola koyulmak
isterler ama nasýl görecekler?
[36.67] Dilesek, onlarý olduklarý yerde hayvana çeviririz. O zaman ne ileri gitmeye
güçleri yeter ne de geri dönebilirler.
[36.68] Kimi uzun ömürlü kýlarsak, onu yaratýlýþta gerisin geri çeviririz. Hala
akýllarýný iþletmiyorlar mý?
[36.69] Biz o peygambere þiir öðretmedik.Þiir ona yaraþmaz/gerekmez de! Ona
vahyedilen, bir öðütten ve apaçýk bir Kur'an'dan baþka þey deðildir;
[36.70] Diri olaný uyarsýn,ve inkarcýlar üzerine söz hak olsun diye indirilmiþtir.
[36.71] Görmediler mi, ellerimizin yapýp ettiklerinden, kendileri için nice
hayvanlar yarattýk da onlar, bu hayvanlara sahip oluyorlar.
[36.72] O hayvanlarý bunlara boyun eðdirdik. Onlardan binekleri vardýr ve onlardan
bir kýsmýný da yiyorlar.
[36.73] O hayvanlarda bunlar için birçok yararlar var,içecekler var.Hala
þükretmiyorlar mý?
[36.74] Kendilerine yardým edilir ümidiyle Allah'dan baþka ilahlar edindiler.
[36.75] Oysaki, o ilahlar bunlara yardým edemezler.Tam aksine bunlar, o ilahlara
hizmet eden ordular durumundadýr.
[36.76] Artýk onlarýn sözü seni üzmesin.Biz onlarýn sýr olarak tuttuklarýný da
açýkladýklarýný da biliyoruz.
[36.77] Görmedi mi insan, kendisini bir spermden yarattýðýmýzý!Bir de bize açýk bir
hasým kesilmiþtir o.
[36.78] Kendi yaradýlýþýný unutmuþ da bize örnek veriyor. Bir de þöyle diyor:"Þu
çürümüþ kemiklere kim hayat verecek?"
[36.79] De ki:"Onlara hayat verecek olan, onlarý ilk kez yaratandýr.O, bütün
yaratýlmýþlarý/her türlü yaratmayý çok iyi bilmektedir."
[36.80] O size,o yeþil aðaçtan bir ateþ oluþturdu da siz ondan tutuþturup
duruyorsunuz.
[36.81] Gökleri ve yeri yaratan,onlarýn benzerini yaratmaya güç yetiremez mi?
Elbette güç yetirir.Herþeyi bilen Alim, sürekli yaratan Hallak O'dur.
[36.82] O birþeyi istediðinde, buyrugu sadece þunu söylemektir:"Ol!" Artýk o,
oluverir.
[36.83] Herþeyin kaynaðý/egemenliði elinde olan o yaratýcýnýn þaný çok yücedir.
Sonunda O'na döndürüleceksiniz.
@Sâffât Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[37.1] Andolsun o saf baðlayýp dizilenlere/o saflar tutturup sýraya dizenlere/o
kanatlarýný açýp toplayarak uçanlara,
[37.2] O haykýrarak sevk edenlere/o göðüs gererek duranlara,
[37.3] O Zikir okuyanlara,
[37.4] Ki sizin ilahýnýz hiç kuþkusuz bir ve tektir.
[37.5] Göklerin, yerin ve bu ikisi arasýndakilerin Rabbidir O; doðularýn da Rabbidir
O.
[37.6] Biz o yakýn göðü bir süsle, yýldýzlarla süsleyip donattýk.
[37.7] Ve her türlü inatçý-asi þeytandan koruduk.
[37.8] Onlar ne kadar çýrpýnsalar da o yüce konseyi dinleyemezler.Ve her taraftan
atýþa tutulurlar;
[37.9] Kovulurlar. Ve onlar için, yakalarýný býrakmayan bir azap vardýr.
[37.10] Yüce konseyden bir söz çalýp çarpan olabilirse de onun peþine hemen delici,
alevli bir yýldýz takýlýr.
[37.11] Þimdi sor onlara: Yaratýþ ve yaratýlýþ bakýmýndan onlar mý daha güçlüdür,
yoksa bizim yarattýðýmýz þuurlular mý? Gerçek þu ki, biz onlarý bir cývýk çamurdan
yarattýk.
[37.12] Ama sen þaþýrdýn, onlarsa alay ediyorlar.
[37.13] Düþünüp taþýnmaya çaðýrýldýklarýnda düþünmüyorlar.
[37.14] Bir ayetle yüzyüze geldiklerinde, dudak büküp eðleniyorlar.
[37.15] Þöyle dediler: "Bu, apaçýk büyüden baþka þey deðildir."
[37.16] "Öldüðümüz, toprak ve kemik haline geldiðimiz zaman mý? Biz gerçekten
diriltilecek miyiz?
[37.17] "Önceki atalarýmýz da mý?"
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[37.18] De ki: "Evet! Ve, ve siz de! Aþaðýlanmýþ, ezilmiþ olarak."
[37.19] Müthiþ bir komut sesidir O. Onlar öylece bakakalacaklar.
[37.20] Þöyle derler: "Vay baþýmýza! Din günüdür bu!"
[37.21] O yalanlayýp durduðunuz ayrým günüdür bu.
[37.22] Toplayýn o zulmedenleri, eþlerini de. O tapýnýp durmuþ olduklarýný da
toplayýn:
[37.23] Allah'tan baþka tapýnmýþ olduklarýný. Sürün onlarý cehennemin yoluna.
[37.24] Durdurun onlarý, çünkü hepsi sorguya çekilecekler.
[37.25] Neniz var da birbirinize yardým etmiyorsunuz?
[37.26] Edemezler! Bugün hepsi teslim bayraðýný çekmiþ durumdadýr.
[37.27] Birbirlerine dönerek birþeyler sorup duruyorlar.
[37.28] Dediler: "Siz bize sað taraftan geliyordunuz."
[37.29] Ötekiler dediler: "Hayýr, siz zaten inanmýyordunuz?"
[37.30] "Bizim size karþý bir sultanýmýz yoktu. Ýþin esasý þu ki siz azmýþ bir
topluluktunuz."
[37.31] "Rabbimizin sözü üzerimize hak oldu. Tadacaðýmýzý elbette tadacaðýz."
[37.32] "Sizi saptýrýp azdýrmýþtýk. Çünkü biz de sapýp azmýþ kiþilerdik."
[37.33] Onlar o gün azap içinde ortaklýk kurmuþlrdýr.
[37.34] Ýþte böyle yaparýz biz suçlulara/günahkarlara.
[37.35] Onlar, kendilerine, "Allah'tan baþka ilah yoktur" dendiðinde,
kibirleniyorlardý.
[37.36] Ve þöyle diyorlardý: "Mecnun bir þair yüzünden ilahlarýmýzý mý terk
edeceðiz?"
[37.37] Hayýr, öyle deðil! O, hakký getirmiþti. Diðer peygamberleri de tasdik
etmiþti.
[37.38] Yemin olsun, siz o acýklý azabý mutlaka tadacaksýnýz!
[37.39] Ve yalnýz, yapýp ettikleriniz karþýlýðýyla cezalandýrýlacaksýnýz.
[37.40] Allah'ýn ihlasa erdirilmiþ temiz kullarý baþkadýr.
[37.41] Onlar için belirlenmiþ bir rýzýk vardýr.
[37.42] Çeþit çeþit meyvalar vardýr. Ýkramla karþýlanan kiþilerdir onlar.
[37.43] Nimetlerle dolu cennetlerdedirler.
[37.44] Karþýlýklý koltuklar üzerindedirler.
[37.45] Kaynaktan doldurulmuþ kadehler dolandýrýlýr çevrelerinde.
[37.46] Bembeyaz, içenlere lezzet sunan kadehler.
[37.47] Sersemletme/baþaðrýsý yok onda. Sarhoþ da olmazlar ondan.
[37.48] Yanlarýnda, gözlerini onlara dikmiþ, iri gözlü dilberler vardýr.
[37.49] Korunmuþ yumurtalar gibidir onlar.
[37.50] Birbirlerine dönüp birþeyler sorarlar.
[37.51] Ýçlerinden bir sözcü þöyle der: "Benim yakýn bir arkadaþým vardý."
[37.52] Derdi ki: "Sen gerçekten þunu tasdik edenlerden misin?"
[37.53] "Biz, ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra, gerçekten
cezalandýrýlacak mýyýz?"
[37.54] Dedi: "Siz de bir araþtýrýr mýsýnýz?"
[37.55] Araþtýrdý, nihayet onu cehennemin ta ortasýnda gördü.
[37.56] Dedi: "Vallahi, az kalsýn sen beni de buralara düþürecektin."
[37.57] "Rabbimin nimeti olmasaydý, kesinlikle ben de þurada toplananlar arasýna
girmiþ olacaktým."
[37.58] "Peki, biz artýk ölmeyecek miyiz?"
[37.59] "Sadece ilk ölümümüz; azaba da uðratýlmayacaðýz, öyle mi?"
[37.60] Doðrusu bu, büyük baþarýnýn ta kendisidir.
[37.61] Çalýþanlar, böylesi için çalýþsýnlar.
[37.62] Ödül ve ikram olarak, bu mu daha hayýrlý yoksa zakkum aðacý mý?
[37.63] O aðaç ki, zalimler için onu bir fitne yaptýk.
[37.64] Cehennemin ta dibinden çýkan bir aðaçtýr o.
[37.65] Tomurcuklarý týpký þeytanlarýn baþlarýdýr.
[37.66] Onlar ondan mutlaka yiyecekler ve karýnlarýný onunla dolduracaklar.
[37.67] Sonra onlarýn, o yedikleri üzerine, kaynar su karýþtýrýlmýþ bir içecekleri
vardýr.
[37.68] Sonra onlarýn dönüþleri doðrudan doðruya cehennemedir.
[37.69] Çünkü onlar, babalarýný sapýtmýþ kiþiler halinde bulmalarýna raðmen,
[37.70] Kendileri de hala onlarýn eserleri ardýnca koþturuluyorlar.
[37.71] Andolsun, daha önce ilk nesillerin çoðu da sapmýþtý.
[37.72] Andolsun, onlarýn içlerinde uyarýcýlar görevlendirmiþtik.
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[37.73] Bir bak, nasýl oldu uyarýlanlarýn sonu!
[37.74] Ancak Allah'ýn ihlaslý, temiz kullarý kurtuldu.
[37.75] Andolsun, Nuh bize yakarmýþtý da ne güzel karþýlýk vermiþtik biz.
[37.76] Ve kurtarmýþtýk onu da ailesini de o büyük sýkýntýdan.
[37.77] Onun zürriyetini, evet onlarý kalýcýlar yaptýk.
[37.78] Sonrakiler içinde, ona iþaret eden birþey býraktýk.
[37.79] Selam olsun Nuh'a alemler içinde!
[37.80] Ýþte böyle ödüllendiririz biz, güzel davrananlarý.
[37.81] O, bizim inanan kullarýmýzdandý.
[37.82] Sonra ötekileri boðuverdik.
[37.83] Hiç kuþkusuz, Ýbrahim de onun grubundandý.
[37.84] Rabbine, tertemiz bir kalple gelmiþti.
[37.85] Babasýna ve toplumuna sormuþtu: "Siz neye kulluk/ibadet ediyorsunuz?"
[37.86] "Allah'ý býrakýp da bir takým uydurma ilahlarý mý istiyorsunuz?"
[37.87] "Alemlerin Rabbi hakkýnda düþünceniz nedir?"
[37.88] Bu arada Ýbrahim yýldýzlara bir göz attý,
[37.89] Þöyle dedi: "Ben hastayým!"
[37.90] Bunun üzerine ondan gerisin geri kaçtýlar.
[37.91] O da onlarýn ilahlarýnýn yanýna sokulup dedi: "Birþey yemez misiniz?"
[37.93] "Neniz var ki, konuþmuyorsunuz!"
[37.93] Ýyice yanlarýna sokulup sað eliyle bir darbe indirdi.
[37.94] Bir süre sonra, halký koþarak Ýbrahim'e geldi.
[37.95] Ýbrahim dedi: "Elinizle yonttuðunuz þeylere mi tapýyorsunuz?"
[37.96] "Oysaki sizi de yaptýðýnýz þeyleri de Allah yaratmýþtýr."
[37.97] Dediler: "Þunun için bir bina yapýn da bunu ateþin ortasýna fýrlatýn."
[37.98] Ona tuzak kurmak istediler ama, biz onlarý sefiller reziller haline
getirdik.
[37.99] Ýbrahim dedi: "Kuþkunuz olmasýn ki ben Rabbime gideceðim, O bana kýlavuzluk
edecek."
[37.100] "Rabbim, bana barýþ ve iyilik sevenlerden birini lütfet!"
[37.101] Bunun üzerine biz, Ýbrahim'e yumuþak huylu bir oðlan müjdeledik.
[37.102] Çocuk onunla birlikte koþacak yaþa gelince, Ýbrahim dedi: "Yavrucuðum,
uykuda seni kestiðimi görüyorum. Bak bakalým sen ne görürsün/sen ne dersin?"
"Babacýðým, dedi, emrolunduðun þeyi yap! Ýnþallah beni sabredenlerden bulacaksýn."
[37.103] Böylece ikisi de teslim olup Ýbrahim onu alný üzerine yatýrýnca,
[37.104] Biz þöyle seslendik: "Ey Ýbrahim!"
[37.105] "Sen rüyayý gerçekleþtirdin. Ýþte biz, güzel düþünüp güzel davrananlarý
böyle ödüllendiririz."
[37.106] "Bu, hiç kuþkusuz apaçýk imtihanýn ta kendisiydi."
[37.107] Ve ona fidye olarak büyük bir kurbanlýk verdik.
[37.108] Sonra gelenler içinde onu hatýrlatan birþey býraktýk.
[37.109] Selam olsun Ýbrahim'e!
[37.110] Böyle ödüllendiririz biz, güzellik sergileyenleri.
[37.111] O da bizim inanan kullarýmýzdandý.
[37.112] Biz ona, hayrý ve barýþý sevenlerden bir peygamber olan Ýshak'ý müjdeledik.
[37.113] Ona da Ýshak'a da bereketler lütfettik. Onlarýn zürriyetlerinden iyi
düþünüp iyi davranan da var, öz benliðine açýkça zulmeden de var.
[37.114] Yemin olsun, biz Musa ve Harun' da lütufta bulunduk.
[37.115] Onlarý ve toplumlarýný büyük sýkýntýdan kurtardýk.
[37.116] Onlara yardým ettik de galip gelenler kendileri oldular.
[37.117] Onlara, açýk-seçik bilgi sunan Kitap'ý verdik.
[37.118] Her ikisini dosdoðru yola kýlavuzladýk.
[37.119] Sonradan gelenler içinde, her ikisini hatýrlatan birþey býraktýk.
[37.120] Selam olsun Musa'ya ve Harun'a!
[37.121] Güzel düþünüp güzel davrananlarý biz böyle ödüllendiririz.
[37.122] O ikisi de bizim inanan kullarýmýzdandý.
[37.123] Ýlyas da elbette ki peygamberlerdendi.
[37.124] O da toplumuna þöyle demiþti: "Hala korkup sakýnmýyor musunuz?"
[37.125] "Ba'l'e yalvarýp yakarýyor, yaratýcýlarýn en güzelini býrakýyor musunuz?"
[37.126] "Sizin de Rabbiniz, önceki atalarýnýzýn da Rabbi olan Allah'ý terk mi
ediyorsunuz?"
[37.127] Sonunda onu yalanladýlar. Bu yüzden onlar mutlaka huzura getirileceklerdir.
[37.128] Allah'ýn samimi, seçkin kullarý müstesna.
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[37.129] Sonrakiler içinde Ýlyas'ý hatýrlatacak birþey de býraktýk.
[37.130] Selam olsun Ýlyas'a!
[37.131] Güxel düþünüp güzel davrananlarý böyle ödüllendiririz biz.
[37.132] Bizim inanan kullarýmýzdandý o.
[37.133] Hiç kuþkusuz, Lut da peygamberlerdendi.
[37.134] Onu ve ailesini toptan kurtarmýþtýk biz.
[37.135] Ancak terk edilenler içinde kalan kocakarý hariç.
[37.136] Sonra ötekileri yerle bir ettik.
[37.137] Kuþkusuz ki, siz onlarýn yanýndan sabahlarý geçiyorsunuz.
[37.138] Geceleyin de. Hala aklýnýzý iþletmeyecek misiniz?
[37.139] Yunus da gönderilen elçilerdendi.
[37.140] Hani o, dolu bir gemiye kaçmýþtý.
[37.141] Sonra kura çekti de kaybedenlerden oldu.
[37.142] Derken, kendisini balýk yutmuþtu. O kendi kendini kýnayýp duruyordu.
[37.143] Eðer tespih edenlerden olmasaydý,
[37.144] Ýnsanlarýn diriltilecekleri güne kadar onun karnýnda kalacaktý.
[37.145] Bir süre sonra onu, çýplak araziye attýk. Hastalanmýþtý.
[37.146] Üzerine kabak cinsinden bir aðaç bitirdik.
[37.147] Onu yüzbin kiþiye yahut daha fazla olanlara elçi olarak gönderdik.
[37.148] Onlar inandýlar. Biz de onlarý bir vakte kadar nimetlendirdik.
[37.149] Þimdi sor þunlara: "Kýzlar Rabbinin de oðlanlar onlarýn mý?"
[37.150] Yoksa biz, melekleri, bunlarýn tanýklýk ettikleri bir sýrada, diþiler
olarak mý yarattýk?
[37.151] Dikkat edin, onlar, iftiralarýnýn bir eseri olarak mutlaka þöyle
diyecekler:
[37.152] "Allah doðurdu!" Vallahi onlar yalancýdýrlar.
[37.153] Allah, kýzlarý oðlanlara tercih mi etmiþ?
[37.154] Ne oluyor size, o nasýl hüküm veriyorsunuz?
[37.155] Hala düþünüp ibret almýyor musunuz?
[37.156] Yoksa apaçýk bir kanýtýnýz mý var?
[37.157] Eðer doðru sözlülerseniz, hadi getirin kitabýnýzý!
[37.158] Allah'la cinler arasýnda bir nesep oluþturdular. Yemin olsun, cinler de
bilmiþtir kendilerinin Allah huzuruna mutlaka getirileceklerini/cinler de bilmiþtir,
bunlarýn Allah'ýn huzuruna mutlaka çýkarýlacaklarýný.
[37.159] Allah arýnmýþtýr bunlarýn nitelemelerinden.
[37.160] Allah'ýn samimi, seçkin kullarý, bunlarýn yaptýklarýndan uzaktýr.
[37.161] Siz ve kulluk ettiðiniz þeyler,
[37.162] O'na karþý kimseyi fitneye düþüremezsiniz.
[37.163] Cehenneme salýnacak olan müstesna.
[37.164] Bizim, istisnasýz herbirinizin bilinen bir makamý vardýr.
[37.165] O saf saf dizilenler elbette biziz.
[37.166] O durmadan tespih edenler elbette biziz.
[37.167] O inkarcýlar þunu da söylüyorlardý:
[37.168] "Eðer katýmýzda öncekilere verilenlerden bir mesaj olsaydý,
[37.169] Elbette biz de Allah'ýn ihlaslý, seçkin kullarýndan olurduk."
[37.170] Fakat sonradan o mesajý inkar ettiler. Yakýnda bilecekler.
[37.171] Yemin olsun, elçi olarak gönderilen kullarýmýz hakkýnda þu sözümüz
hükümleþmiþti:
[37.172] Onlar, yardým görenlerin ta kendileri olacaklar.
[37.173] Ordularýmýz, galip gelenlerin ta kendileri olacaklar.
[37.174] Bir vakte kadar onlardan yüz çevir.
[37.175] Gözün, üstlerinde olsun; yakýnda görecekler.
[37.176] Azabýmýz gelsin diye acele mi ediyorlar?
[37.177] Azap, yurtlarýna indiðinde, uyarýlanlarýn sabahý ne kötü olacaktýr!
[37.178] Yüz çevir onlardan belli bir vakte kadar.
[37.179] Ve gör neler olacak. Onlar da görecekler.
[37.180] Senin Rabbin, o ululuk ve kudretin Rabbinin þaný yücedir onlarýn verdiði
sýfatlardan...
[37.181] Selam olsun tüm hak elçilerine!...
[37.182] Hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a!...
@Sâd Sûresi
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[38.1] Sad. Zikir, öðüt ve uyarý dolu Kur'an'a andolsun ki,
[38.2] Ýþ, hiç de onlarýn sandýðý gibi deðil! O küfre sapanlar bir gurur, ayrýlýk ve
bütünden kopuþ içindedirler.
[38.3] Onlardan önce nice nesilleri helak ettik biz, baðrýþtýlar onlar, fakat
kurtuluþ yoktu; geçmiþti zaman.
[38.4] Kendi içlerinden kendilerine bir uyarýcý geldi diye þaþýp kaldýlar. Ve þöyle
dedi bu nankörler: "Bu adam yalanlar düzen bir büyücü..."
[38.5] Ýlahlarý bir tek tanrý mý yapmýþ? Bu, gerçekten hayret edilecek birþey!"
[38.6] Ýçlerinden kodaman bir grup öne çýktý: "Haydi, yürüyün! Ýlahlarýnýza sahip
çýkmada kararlý davranýn! Gerçek þu ki, istenip beklenen þey budur."
[38.7] "Öteki millette iþitmedik böyle birþey. Bu bir uydurmadan baþka birþey
deðildir."
[38.8] "Öðüt ve uyarý, içimizden ona mý indirildi?" Hayýr, onlar benim
Zikrim'den/Kur'an'dan kuþkudadýrlar. Hayýr, onlar benim azabýmý henüz tatmadýlar.
[38.9] Yoksa Aziz, Vahhab olan Rabbinin rahmetinin hazineleri onlarýn katýnda mý?
[38.10] Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasýnda bulunanlarýn mülk ve saltanatý
onlarýn mý? Eðer öyleyse sebepler içinde yükselsinler.
[38.11] Kabilelerden oluþmuþ, sözüm ona bir ordudur bu; þurada bozguna
uðratýlacaktýr.
[38.12] Onlardan önce Nuh kavmi ve Ad da yalanlamýþtý. Kazýklar sahibi Firavun da...
[38.13] Semud, Lut kavmi, o sýk aðaçlarý besleyen su kaynaðýnýn sahipleri Eykeliler
de. Ýþte onlar da böyle hiziplerdi.
[38.14] Bunlarýn hepsi, resulleri yalanlamaktan baþka birþey yapmadýlar. Sonunda
azabým hak oldu.
[38.15] Bunlarýn beklediði de sadece, en küçük bir gecikmesi olmayan o müthiþ
titreþimli tek sestir.
[38.16] Þöyle dediler: "Rabbimiz, bizim payýmýzý/hesap defterimizi, hesap gününden
önce çabucak ver!"
[38.17] Onlarýn dediklerine sabret. O kuvvet sahibi kulumuz Davud'u an! O, tespih
naðmeleri döktüren bir kul idi.
[38.18] Daðlarý onunla birlikte buyruk altýna almýþtýk: Akþam-sabah birlikte tespih
ederlerdi.
[38.19] Kuþlar da toplu halde onunla beraberdi. Hepsi, onun tespih namelerine
katýlýrdý.
[38.20] Mülk ve yönetimini güçlendirmiþtik. Kendisine hikmet ve hakla batýlý ayýran
söz etme yeteneði vermiþtik.
[38.21] Geldi mi sana, o çekiþme hikayesinin haberi? Hani, o hasýmlar, duvarý aþarak
mihraba ulaþmýþlardý.
[38.22] Davud'un yanýna girmiþlerdi de onlardan korkmuþtu. "Korkma, dediler, biz iki
davacýyýz. Birimiz ötekinin hakkýný çiðnedi. Þimdi sen, aramýzda hak ile hükmet,
adaletsizlik etme. Bizi yolun denge noktasýna ilet."
[38.23] "Þu benim kardeþimdir. Kendisinin doksandokuz koyunu var. Benimse birtek
koyunum var. Buna raðmen, onu da bana ver dedi ve tartýþmada bana galip geldi."
[38.24] Davud dedi ki: "Vallahi, senin birtek koyununu kendi koyunlarýna katmak
istemekle sana zulmetmiþ. Zaten ortaklardan birçoðu, birbiri aleyhine haksýzlýk ve
zulme sapar. Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlar böyle deðildir. Ama
onlar da pek azdýr." Davud, kendisini imtihan ettiðimizi düþündü; hemen Rabbinden af
diledi, rüku ederek yerlere eðildi ve Allah'a yöneldi.
[38.25] Biz de ondan o günahý affettik. Katýmýzda onun için bir yakýnlýk ve güzel
bir gelecek var.
[38.26] Ey Davud, seni yeryüzünde halife yaptýk. Artýk insanlar arasýnda hakla
hükmet; geçici hevese uyma ki, seni Allah yolundan saptýrmasýn. Allah'ýn yolundan
sapanlar için, hesap gününü unutmuþ olmalarý yüzünden þiddetli bir azap vardýr.
[38.27] Biz þu göðü ve yeri ve ikisi arasýndakileri boþuna yaratmadýk. Böyle
düþünmek, küfre sapanlarýn sanýsýdýr. Vay hallerine o inkarcýlarýn, ateþ yüzünden!
[38.28] Yoksa biz, iman edip hakka ve barýþa yönelik iþler yapanlarý, yeryüzünde
fesat çýkaranlarla ayný mý tutacaðýz? Yoksa takva sahiplerini, arsýz sapýklar gibi
mi yapacaðýz?
[38.29] Kutsal/bereketli bir Kitap bu; sana indirdik ki onu, ayetlerini derin derin
düþünsünler ve öðüt alabilsin temiz özlüler.
[38.30] Davud'a Süleyman'ý armaðan ettik. Ne güzel kul! Hep Allah'a sýðýnýr,
yakarýrdý.
[38.31] Akþam üstü kendine, üç ayak üzerine basýp bir ayaðýný týrnak üstüne diken
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saf kan koþu atlarý sunulmuþtu.
[38.32] Dedi: "Servet sevgisini Rabbimi anmak için benimsedim." Nihayet güneþ perde
ardýna çekildi.
[38.33] "Geri getirin bana onlarý." dedi. Bacaklarýný, boyunlarýný sývazlamaya
baþladý.
[38.34] Andolsun ki, biz, Süleyman'ý imtihan ettik, tahtýnýn üstüne bir ceset
býraktýk da o, tövbe ile Allah'a yöneldi.
[38.35] Þöyle yakardý: "Rabbim, affet beni! Benden sonra kimseye yaraþmayacak bir
mülk/saltanat ver bana! Kuþkusuz sensin, evet sensin Vahhab!
[38.36] Bunun üzerine, rüzgarý onun emrine verdik; onun emriyle onun istediði yere
uysal uysal/tatlý tatlý akýp giderdi.
[38.37] Þeytanlarý da onun emrine verdik. Hepsi bina ustasý ve dalgýçtý.
[38.38] Ve demirlerle birbirine baðlý diðerlerini...
[38.39] Bu, bizim lütfumuzdur; ister ver, ister elinde tut. Hesap yok...
[38.40] Ve gerçekten, katýmýzda onun bir yakýnlýðý ve güzel bir geleceði vardý.
[38.41] Kulumuz Eyyub'u da an! Hani, Rabbine þöyle seslenmiþti: "Þeytan bana bir
yorgunluk ve azap dokundurdu."
[38.42] "Ayaðýný yere vur! Ýþte yýkanacak bir yer, iþte içilecek soðuk bir su!..."
dedik.
[38.43] Ona bizden bir rahmet ve özü temizlere bir hatýrlatma olarak, ailesini ve
beraberlerinde, benzerlerini baðýþladýk.
[38.44] "Eline bir demet sap al da onunla vur ve yeminine ters düþmüþ olma." dedik.
Biz onu sabýrlý bulduk. Ne güzel kuldu o! Bize yönelen yakaran biriydi o.
[38.45] Güçlü- kuvvetli, bakýþ ve görüþ sahibi kullarýmýz Ýbrahim, Ýshak ve Yakub'u
da an!
[38.46] Biz onlarý, yurdu düþünme özellikleriyle yücelen tertemiz kullar yaptýk.
[38.47] Ve bizim katýmýzda onlar seçkin, hayýrlý kimselerdendi.
[38.48] Ýsmail'i, Elyese'i, Zülkifl'i de an! Hepsi seçkinlerdendi.
[38.49] Bir hatýrlatmadýr bu. Korunup sakýnanlar için elbette güzel bir gelecek
vardýr:
[38.50] Kapýlarý kendilerine açýlmýþ Adn cennetleri.
[38.51] Orada, yaslanmýþ olarak birçok meyva ve içecek isterler.
[38.52] Yanlarýnda, bakýþlarýný eþlerine yöneltmiþ yaþýt dilberler vardýr.
[38.53] Hesap günü için size vaat edilen iþte budur.
[38.54] Ýþte bu, bizim verdiðimiz rýzýktýr elbette. Bitip tükenmesi yoktur onun.
[38.55] Bu, budur! Azgýnlara da kötü bir gelecek vardýr elbette.
[38.56] Ýçine dalacaklarý, cehennem. Ne kötü döþektir o!
[38.57] Ýþte burada. Hadi tatsýnlar onu: Kaynar su, kokuþmuþ irin.
[38.58] Ve o türden bir baþkasý daha: Çifter çifter.
[38.59] Þöyle denilir: "Ýþte sizinle birlikte direniþe geçen bir grup. 'Merhaba' yok
onlara! Onlar ateþe salýnýyorlar."
[38.60] Dediler: "Hayýr, size merhaba yok. Onu siz önümüze çýkardýnýz. Ne kötü durak
yeridir o!"
[38.61] Þöyle yakardýlar: "Rabbimiz, bunu bizim önümüze çýkaranýn ateþteki azabýný
bir kat daha artýr."
[38.62] Þöyle dediler: "Þer temsilcilerinden saydýðýmýz adamlarý, acaba neden
görmüyoruz?"
[38.63] "Onlarý alaya alýrdýk; yoksa gözler onlardan kaydý mý?"
[38.64] Ýþte bu, kesin gerçektir. Ateþ halkýnýn çekiþmesi gerçekleþecektir.
[38.65] De ki: "Ben, sadece bir uyarýcýyým. O Vahid ve Kahhar Allah'tan baþka ilah
yoktur."
[38.66] "Göklerin, yerin ve bunlar arasýndakilerin Rabbi'dir O. Aziz ve Gaffar..."
[38.67] De ki: "Büyük bir haberdir o."
[38.68] "Yüz çevirip duruyorsunuz ondan."
[38.69] "Onar tartýþýrlarken, o yüce konsey hakkýnda benim hiçbir bilgim yoktu."
[38.70] "Bana, sadece açýk bir uyarýcý olduðum vahyediliyor."
[38.71] Hani Rabbin meleklere þöyle demiþti: "Ben çamurdan bir insan yaratacaðým."
[38.72] "Onu kývama erdirip içine ruhumdan üflediðimde, önünde secde ederek eðilin."
[38.73] Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etmiþlerdi.
[38.74] Ýblis etmemiþti. O, kibre sapmýþ ve inkarcýlardan olmuþtu.
[38.75] Allah dedi: "Ey Ýblis, iki elimle yarattýðýma secde etmekten seni alýkoyan
neydi? Burnu büyüklük mü ettin, yoksa yücelenlerden mi oldun?"
[38.76] Ýblis dedi: "Ben ondan hayýrlýyým! Beni ateþten yarattýn, onu çamurdan
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yarattýn."
[38.77] Buyurdu: "Hadi, çýk oradan! Sen kovulmuþ birisin."
[38.78] "Din gününe kadar lanetim üzerindedir."
[38.79] Dedi: "Rabbim, o halde insanlarýn diriltileceði güne kadar bana süre ver."
[38.80] Buyurdu: "Peki, süre verilenlerdensin."
[38.81] "O bilinen güne kadar."
[38.82] Dedi: "Kudret ve þerefine andolsun ki, onlarýn tümünü azdýracaðým."
[38.83] "Ýçlerinden sadece ihlaslý, seçkin kullar dýþta kalacaktýr."
[38.84] Buyurdu: "Ýþte bu doðru! Ben de yalnýz doðruyu söylerim."
[38.85] "Gerçek þu ki, ben cehennemi seninle ve onlardan sana uyanlarla tamamen
dolduracaðým."
[38.86] De ki: "Tebliðime karþýlýk sizden bir ücret istemiyorum. Ben size
kendiliðimden/ zorlamayla yükümlülük getirenlerden de deðilim."
[38.87] Bu, alemler için bir Zikir'den baþka þey deðildir.
[38.88] Yemin olsun, bir süre sonra onun haberini bileceksiniz!
@Zümer Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[39.1] Bu Kitap'ýn indiriliþi Aziz ve Hakim olan Allah'tandýr.
[39.2] Emin ol, bu Kitap'ý biz sana hak olarak indirdik. O halde, dini yalnýz
Allah'a özgüleyerek O'na kulluk/ibadet et!
[39.3] Gözünüzü açýp kendinize gelin! Arý-duru din yalnýz ve yalnýz Allah'ýndýr!
O'ndan baþkasýný veliler edinerek, "biz onlara, bizi Allah'a yaklaþtýrmalarý dýþýnda
bir þey için kulluk etmiyoruz." diyenlere gelince, hiç kuþkusuz Allah onlar
arasýnda, tartýþýp durduklarý konuyla ilgili hükmü verecektir. Þu bir gerçek ki,
Allah, yalancý ve nankör kiþiyi iyiye ve güzele kýlavuzlamaz.
[39.4] Eðer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yaratmakta olduklarýndan dilediðini
seçerdi. Böyle birþeyden arýnmýþtýr O. Allah'týr, Vahid'dir, Kahhar'dýr O.
[39.5] Gökleri ve yeri hak olarak yaratmýþtýr. Geceyi gündüzün üstüne çekip örtüyor;
gündüzü de gecenin üstüne sarýp dürüyor. Güneþ'i ve Ay'ý bir buyruða boyun
eðdirmiþtir. Hepsi, belirlenmiþ bir süreye kadar akýp gider. Gözünüzü açýn; Aziz'dir
O, Gaffar'dýr.
[39.6] Sizi bir tek canlýdan yarattý; sonra o canlýdan onun eþini vücuda getirdi. Ve
sizin için davarlardan sekiz çift indirmiþtir. Sizi annelerinizin karýnlarýnda üç
karanlýk içinde, bir yaratýþtan öbürüne geçirerek oluþturuyor. Ýþte Allah! Budur
sizin Rabbiniz! Yalnýz O'nundur mülk ve saltanat! Ýlah yoktur O'ndan baþka! Hal
böyle iken nasýl oluyor da gerçeðin tersine döndürülüyorsunuz?!
[39.7] Eðer nankörlüðe saparsanýz þu bir gerçek ki, Allah size muhtaç olmayacak bir
Gani'dir. O, kullarý için inkar ve nankörlüðe razý olmaz. Eðer þükrederseniz bunu
sizin için rýzasýna uygun bulur. Hiçbir günahkar bir baþkasýnýn günahýný yüklenmez.
Sonunda dönüþünüz ancak Rabbinizedir. O size, iþlemiþ olduklarýnýzý haber
verecektir. O, göðüslerin saklamakta olduklarýný çok iyi bilir.
[39.8] Ýnsana bir zarar/zorluk dokununca, Rabbine yönelerek O'na dua eder. Sonra ona
bir nimet lütfettiðinde, önceden O'na yalvarmakta olduðunu unutur, O'nun yolundan
saptýrmak için Allah'a eþler, ortaklar isnat eder. De ki: "Birazcýk nimetlen
küfrünle! Hiç kuþkusuz, sen, ateþ halkýndansýn."
[39.9] Böyle birisi; gece saatlerinde secde ederek, ayakta durarak ibadet eden,
ahiretten korkan, Rabbinin rahmetini uman biri gibi midir? De ki: "Hiç bilenlerle
bilmeyenler eþit olur mu? Ancak gönül ve akýl sahipleri düþünüp ibret alýr."
[39.10] Tarafýmdan söyle: "Ey iman eden kullarým, Rabbinizden korkun! Bu dünya
hayatýnda güzel düþünüp güzel davrananlara güzellik vardýr. Allah'ýn topraðý/yeryüzü
geniþtir. Sadece sabredenlere, ücretleri hesapsýz ödenecektir."
[39.11] De ki: "Bana, dini yalnýz Allah'a özgüleyerek, O'na ibadet/kulluk etmem
emredildi."
[39.12] "Ve bana, müslümanlarýn ilki olmam emredildi."
[39.13] De ki: "Eðer Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabýndan korkarým."
[39.14] De ki: "Ben, dinimi yalnýz kendisine özgüleyerek, Allah'a ibadet ediyorum."
[39.15] "Siz O'nun dýþýnda dilediðinize kulluk/ibadet edin." De ki: "Hüsrana
uðrayanlar, kýyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana atanlardýr.
Dikkat edin! Apaçýk hüsranýn ta kendisi iþte budur."
[39.16] Onlarýn üstlerinde ateþten gölgeler, altlarýnda da gölgeler vardýr. Ýþte
Allah, kullarýný bundan korkmaya çaðýrýyor. "Ey kullarým, benden korkun!"
[39.17] Taðuttan, ona kulluk etmekten kaçýnýp Allah'a yönelenlere müjde var. Muþtula
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kullarýna!
[39.18] Onlar ki, sözü dinler de en güzeline uyarlar. Ýþte bunlardýr, Allah'ýn
kýlavuzladýklarý; iþte bunlardýr, akýl ve gönül sahipleri.
[39.19] Üzerine azap sözü hak olaný, ateþe dalmýþ olaný sen mi kurtaracaksýn?
[39.20] Hayýr, kurtaramazsýn! Rablerinden korkanlara gelince, onlar için üstüste
bina edilmiþ odalar var; altlarýndan ýrmaklar akar. Allah'ýn vaadidir bu, Allah
vaadine ters düþmez.
[39.21] Görmedin mi, Allah gökten bir su indirdi de onu toprak içindeki kaynaklara
ulaþtýrdý. Sonra onunla çeþitli renklerde ekinler çýkarýyor. Sonra ekin kurur da sen
onu sararmýþ görürsün. Sonra da onu kuru ufantý haline getirir. Ýþte bunda, akýl ve
gönül sahipleri için mutlak bir ibret var.
[39.22] Allah'ýn, göðsünü Ýslam'a açtýðý kimse, Rabbinden bir ýþýk üzerinde olmaz
mý? Allah'ýn Zikri'ne/Kur'an'a karþý kalpleri katýlaþmýþ olanlara yazýklar olsun!
Ýþte onlardýr, açýk sapýklýk içindekiler.
[39.23] Allah, sözün en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili manalar ifade eden
bir Kitap halinde indirmiþtir. Rablerinden korkanlarýn ondan derileri ürperir. Sonra
da hem derileri hem de kalpleri, Allah'ýn Zikri/Kur'an'ý karþýsýnda yumuþar. Bu,
Allah'ýn kýlavuzudur ki, onunla dilediðini/dileyeni hidayete erdirir. Allah'ýn
saptýrdýðýna gelince, ona kýlavuzluk edecek yoktur.
[39.24] Zalimlere, "kazanmýþ olduðunuzu tadýn!" denildiðinde, kýyamet günü o kötü
azaptan yüzünü kim koruyabilir?
[39.25] Onlardan öncekiler de yalanlamýþtý. Fakat azap kendilerine, hiç farkýnda
olmadýklarý bir yerden geldi.
[39.26] Allah; onlara dünyada rezilliði tattýrdý. Ahiretin azabý ise elbette daha
büyüktür. Bir bilselerdi!...
[39.27] Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlara her türden örnekler verdik ki düþünüp
öðüt alabilsinler.
[39.28] Bunu, eðri-büðrüsü olmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki, korunup
sakýnabilsinler.
[39.29] Allah; hakkýnda birbiriyle didiþen ortaklarýn bulunduðu bir adamla, bir tek
ere teslim olan bir adamý örnek verdi. Örnek olarak bu ikisi eþit olur mu? Hamd,
yalnýz Allah'adýr. Ama onlarýn çoklarý bilmiyorlar.
[39.30] Hiç kuþkusuz sen de öleceksin, onlar da ölecekler.
[39.31] Sonra siz, kýyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaþacaksýnýz.
[39.32] Allah hakkýnda yalan düzenden ve kendisine gelen doðruyu yalanlayandan daha
zalim kim vardýr? Cehennemde kafirler için bir barýnak yok mu?
[39.33] Doðruyu getirene ve onu tasdikleyene gelince, iþte böyleleri, korunanlarýn
ta kendileridir.
[39.34] Rableri katýnda onlar için diledikleri herþey vardýr. Ýþte güzel düþünüp
güzel davrananlarýn ödülü budur.
[39.35] Böylece, Allah onlarýn yaptýklarýnýn en kötülerini örtecek, ödüllerini,
yaptýklarýnýn en güzeliyle verecek.
[39.36] Allah, kuluna Kafi deðil mi, yetmiyor mu? Seni O'ndan baþkalarýyla
korkutuyorlar. Allah kimi saptýrýrsa artýk ona kýlavuzluk edecek yoktur.
[39.37] Allah'ýn kýlavuzluk ettiðini ise saptýran olamaz. Allah Aziz ve intikam
alýcý deðil mi?
[39.38] Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattý?" diye sorsan, yemin olsun "Allah!"
diyecekler. De onlara: "Peki Allah dýþýndaki yakardýklarýnýz hakkýnda ne diyorsunuz?
Allah bana bir zarar vermek istese, O'nun vereceði zararý uzaklaþtýrabilirler mi?
Yahut bana bir rahmet dilese, O'nun rahmetini tutabilirler mi?" De ki: "Bana Allah
yeter! Tevekkül edenler O'na dayanýp güvenirler."
[39.39] De ki: "Ey toplumum! Yapabildiðinizi yapýn; ben de kendi iþimi yapacaðým.
Yakýnda bileceksiniz,
[39.40] Kime geliyor rezil edici azap, kime iniyor bitip tükenmeyen azap!"
[39.41] Kuþkusuz, bu Kitap'ý biz sana insanlar için hak olarak indirdik. Artýk kim
doðru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa kendi aleyhine sapmýþ olur. Sen
onlar üzerine vekil deðilsin.
[39.42] Allah, canlarý, ölümleri sýrasýnda alýr, ölmeyenleri de uykularý sýrasýnda.
Sonra, haklarýnda ölüm hükmü verdiklerimi alýkoyar; ötekileri, belirlenen bir süreye
kadar salýverir. Bunda, iyice düþünen bir toplum için elbette ibretler vardýr.
[39.43] Yoksa Allah'tan baþka þefaatçýlar mý edindiler? De ki: "Onlar hiçbir þeye
sahip olmayan/hiçbir þeye gücü yetmeyen, aklýný da iþletmeyen varlýklar olsalar da
mý?"
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[39.44] De ki: "Þefaat, tümden ve sadece Allah'ýndýr. Göklerin ve yerin
mülkü/yönetimi O'nundur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz."
[39.45] Allah yalnýz baþýna anýldýðýnda, ahirete inanmayanlarýn kalpleri nefretle
ürperir; O'nun dýþýndakiler anýldýðýnda ise hemen müjdelenmiþ gibi sevinirler.
[39.46] De ki: "Ey Allah'ým! Ey gökleri ve yeri yaratan, ey görülemeyeni ve görüleni
bilen! Sen hüküm vereceksin kullarýn arasýnda, ihtilaf ettikleri þeyler hakkýnda."
[39.47] Eðer yerdekilerin tamamý ve beraberinde bir o kadarý, zulmedenlerin olsa,
kýyamet günü azabýn kötülüðünden kurtulmak için tümünü mutlaka fidye verirlerdi.
Çünkü hiç hesaba katmadýklarý þeyler, Allah tarafýndan karþýlarýna çýkarýlmýþtýr.
[39.48] Kazanmýþ olduklarýnýn çirkinlikleri, önlerinde belirmiþ; alay edegeldikleri
þey kendilerini sarývermiþtir.
[39.49] Ýnsana bir zorluk/zarar dokunduðunda bize yalvarýr-yakarýr; sonra ona bizden
bir nimet lütfettiðimizde þöyle der: "Bu bir ilim sayesinde verildi bana!" Hayýr,
öyle deðil; o bir fitnedir ama onlarýn çoklarý bilmiyorlar.
[39.50] Onlardan öncekiler de bunu söylemiþlerdi ama kazandýklarý þeyler kendilerine
hiçbir yarar saðlamamýþtý.
[39.51] Sonunda, kazanmýþ olduklarýnýn çirkinlikleri yakalrýna yapýþmýþtý. Þunlarýn
zulmedenlerine de kazandýklarýnýn kötülükleri gelip çatacaktýr. Ve onlar kimseyi
aciz de býrakamayacaklar/onlar bunu etkisiz de býrakamazlar.
[39.52] Bilmediler mi ki Allah, rýzký dilediðine açýp yayar da kýsýp daraltýr da.
Ýman eden bir toplum için bunda elbette ibretler vardýr.
[39.53] De ki: "Ey öz benlikleri aleyhine sýnýrý aþan/aþýrý giden kullarým! Allah'ýn
rahmetinden ümit kesmeyin! Allah, günahlarý tümden affeder. Çünkü O, mutlak Gafur,
mutlak Rahim'dir.
[39.54] Azap yakanýza yapýþmadan Rabbinize dönüp O'na teslim olun. Sonra size yardým
edilmez.
[39.55] Farkýnda olmadýðýnýz bir sýrada, azap ansýzýn karþýnýza çýkmadan önce size
Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun!
[39.56] Benlik þöyle diyecektir o zaman: "Allah'a karþý aþýrý gitmem yüzünden baþýma
gelenlere bak! Alay edip duranlardan biriydim doðrusu!..."
[39.57] Yahut þöyle diyecektir: "Allah bana kýlavuzluk etseydi elbette ben de
korunanlardan olurdum."
[39.58] Azabý gördüðünde þöyle de konuþacaktýr: "Bana bir kez daha imkan verilseydi
de güzel düþünüp güzel davrananlardan olsaydým!"
[39.59] Hayýr, olmaz! Ayetlerim sana geldi de onlarý hemen yalanlayýverdin; büyüklük
tasladýn ve kafirlerden oldun.
[39.60] Allah'a yalan isnat edenleri, kýyamet günü yüzleri simsiyah halde görürsün.
Kibirliler için cehennemde bir barýnak mý yok!
[39.61] Korunup sakýnanlarý Allah, kendi baþarýlarý yüzünden kurtarýr. Ne kötülük
dokunur onlara ne de kederlenirler.
[39.62] Allah Haalik'tir, herþeyin yaratýcýsýdýr. Herþey üzerine vekil olan da
O'dur.
[39.63] Göklerin ve yerin kilitleri/anahtarlarý O'nundur. Allah'ýn ayetlerini inkar
edenler, hüsrana uðrayanlarýn ta kendileridir.
[39.64] De ki: "Bana, Allah'tan baþkasýna kulluk etmemi mi emrediyorsunuz, ey
cahiller!?"
[39.65] Andolsun, sana da senden öncekilere de þu vahyedilmiþtir: Eðer þirke
saparsan amelin kesinlikle boþa çýkar ve mutlaka hüsrana düþenlerden olursun.
[39.66] Baþkasýna deðil, sadece Allah'a kulluk/ibadet et; þükredenlerden ol!
[39.67] Allah'ý, kadrine/þanýna yaraþýr þekilde tanýyamadýlar. Oysaki kýyamet günü,
yeryüzü tamamen O'nun avucudur/avucundadýr; gökler de O'nun sað elinde/kudretinde
dürülmüþ haldedir. Þaný yücedir O'nun; arýnmýþtýr onlarýn ortak koþtuklarýndan.
[39.68] Sura üflenmiþtir; Allah'ýn dilediði kimseler dýþýnda göklerde kim var, yerde
kim varsa çarpýlýp yere yýkýlmýþtýr. Sonra sura bir daha üflenmiþtir. Ýþte hepsi
ayaða kalkmýþ bakýyorlar.
[39.69] Yeryüzü, Rabbinin nuruyla parýldamýþ, Kitap ortaya konmuþ, peygamberler,
tanýklar getirilip aralarýnda hakla hüküm verilmiþtir. Onlar asla haksýzlýða
uðratýlmazlar.
[39.70] Herkesin yapýp ettiðinin karþýlýðý tam verilir. O, onlarýn neler
yaptýklarýný daha iyi bilmektedir.
[39.71] Ýnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldiklerinde onun
kapýlarý açýlýr ve cehennem bekçileri onlara þöyle derler: "Size, içinizden resuller
gelmedi mi ki, Rabbinizin ayetlerini karþýnýzda okusunlar ve sizi þu gününüze
Page 159

tur2text
kavuþmanýz hususunda uyarsýnlar?" Onlar: "Evet, derler, geldiler ama inkarcýlar
hakkýnda azap hükmü hak oldu."
[39.72] Þöyle denilir: "Girin cehennemin kapýlarýndan! Orada sürekli kalacaksýnýz.
Büyüklük taslayanlarýn barýnaðý ne de kötüymüþ!"
[39.73] Rablerinden korkanlar da bölükler halinde cennete sevk edilirler. Oraya
geldiklerinde, cennet kapýlarý da kendilerine açýldýðýnda, oranýn bekçileri onlara
þöyle derler: "Selam size! Tertemizsiniz. Hadi girin þuraya, sürekli kalýcýlar
olarak!"
[39.74] Onlar da þöyle derler: "Hamd olsun o Allah'a ki bize vaadini yerine getirdi,
bizi yeryüzüne mirasçýlar yaptý. Ýþte cennetten istediðimiz yerde konaklýyoruz. Ýþ
yapýp deðer üretenlerin ödülü ne de güzelmiþ!
[39.75] Melekleri de arþýn çevresini kuþatarak Rablerinin hamdiyle tespih eder halde
görürsün. Aralarýnda hakla hüküm verilmiþtir. Nihayet þöyle denir: Hamd alemlerin
Rabbi'ne özgüdür!
@Mü'min Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[40.1] Ha, Mim!
[40.2] Bu kitabýn indiriliþi, Aziz ve Alim olan Allah'tandýr.
[40.3] Ðafir'dir, günahý affedendir. Tövbeyi kabul eden, azabý çetin, lütfu bol
olandýr O. Ýlah yoktur O'ndan gayrý. Yalnýz O'nadýr varýþ ve dönüþ.
[40.4] Allah'ýn ayetleri hakkýnda, küfre sapmýþ olanlardan baþkasý çekiþip didiþmez.
Onlarýn beldelerde dolaþýp durmasý seni aldatmasýn.
[40.5] Onlardan önce Nuh kavmi yalanlamýþtý. Onlardan sonra gelen oymaklar da. Her
ümmet kendilerine gelen elçiyi yakalasýnlar diye uðraþtý. Ve hakký iþlemez kýlmak
için yanlýþý/tutarsýzlýðý esas alarak mücadele ettiler; nihayet onlarý yakaladým.
Nasýl olmuþtu azabým?!
[40.6] Ýþte böyle! Rabbinin, nankörlüðe sapanlar hakkýndaki, "onlar ateþ yaranýdýr"
sözü tam gerçekleþti.
[40.7] Arþý yüklenip taþýyanlar ve onun çevresindeki þuurlular Rablerinin hamdi ile
tespih ederler ve ona inanýrlar. Ýman sahipleri için de þöyle af dilerler:
"Rabbimiz! Sen herþeyi rahmet ve ilim halinde kuþattýn. Tövbe edip senin yoluna
uymuþ olanlarý baðýþla. Ve onlarý cehennem azabýndan koru!"
[40.8] "Ey Rabbimiz, onlarý kendilerine vaat etmiþ olduðun Adn cennetlerine koy!
Atalarýndan, eþlerinden, zürriyetlerinden barýþa yönelenleri de. Aziz ve Hakim olan,
hiç kuþkusuz sensin, sen!"
[40.9] "Koru onlarý kötülüklerden! O gün kötülüklerden koruduðuna mutlaka rahmet
etmiþsindir sen. Ýþte budur o en büyük kurtuluþ ve eriþ."
[40.10] Küfre batmýþ olanlara þöyle haykýrýlýr: "Allah'ýn öfkesi, sizin kendi
benliklerinize öfkenizden elbette ki daha büyüktür. Hani, siz imana çaðrýlýyordunuz
da inkar ediyordunuz!"
[40.11] Dediler: "Rabbimiz! Bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Artýk
günahlarýmýzý itiraf ettik. Buradan çýkmak için bir yol daha var mý?"
[40.12] Bu halinizin sebebi þu: Allah'a, yalnýz O'na çaðrýldýðýnýzda inkar
etmiþtiniz. O'na ortak koþulduðunda ise iman ediyordunuz. Artýk hüküm o en yüce, o
en büyük olan Allah'ýn...
[40.13] O odur ki size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten bir rýzýk
indiriyor. O'na yönelenden baþkasý öðüt alamaz.
[40.14] Kafirler hoþlanmasa da siz, dini yalnýz O'na özgüleyerek, Allah'a dua edin!
[40.15] O Refi'dir, dereceleri yükseltendir; arþýn sahibidir. Buluþma günü hakkýnda
uyarmak için emrinden olan Ruh'u kullarýndan dilediðine indirir.
[40.16] O gün onlar ortaya çýkarlar. Hiçbir þeyleri Allah'a gizli kalmaz. Kimindir
bugün mülk/saltanat? O Vahid ve Kahhar olan Allah'ýn!
[40.17] Bugün, her benlik kazandýðýyla cezalandýrýlýr. Zulüm yok bugün! Allah,
hesabý çabucak görür.
[40.18] Onlarý, yaklaþan felaket günü hakkýnda uyar! Yürekler gýrtlaklara
dayanmýþtýr; habire yutkunurlar. Zalimlerin ne bir dostu vardýr ne de sözü dinlenir
bir þefaatçýlarý.
[40.19] O bilir gözlerin hain bakýþýný ve göðüslerin sakladýðýný.
[40.20] Allah, hak ile hükmeder! O'nun dýþýnda yakardýklarý ise hiçbir þeyle
hükmedemezler. Allah'týr mutlak Semi', mutlak Basir...
[40.21] Yeyüzünde gezip dolaþmadýlar mý ki kendilerinden öncekilerin sonlarý nice
olmuþ görsünler? Onlar, hem kuvvetçe hem de yeryüzündeki eserler bakýmýndan
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bunlardan daha zorlu idiler. Ama Allah onlarý günahlarý yüzünden yakaladý. Ve
Allah'a karþý bir koruyanlarý da olmadý.
[40.22] Sebep þuydu: Resulleri onlara açýk-seçik mesajlar getirirdi de onlar inkar
ederlerdi. Sonunda Allah hepsini yakaladý. O çok güçlüdür, azabý da þiddetlidir.
[40.23] Andolsun, Musa'yý da ayetlerimizle ve apaçýk bir kanýtla göndermiþtik.
[40.24] Firavun'a, Haman'a ve Karun'a göndermiþtik de onlar þöyle demiþlerdi: "Tam
yalancý bir sihirbazdýr bu."
[40.25] Musa, katýmýzdan hakký onlara getirince, þöyle dediler: "Onunla beraber iman
edenlerin erkek çocuklarýný öldürün, kadýnlarýný sað býrakýn." Ama inkarcýlarýn
tuzaðý hep boþa çýkmýþtýr.
[40.26] Firavun dedi ki: "Býrakýn, þu Musa'yý öldüreyim de Rabbine yalvarsýn. Çünkü
onun, dininizi deðiþtirmesinden yahut yeryüzünde fesat çýkarmasýndan korkuyorum."
[40.27] Musa dedi: "Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim
sizin de Rabbiniz olana sýðýndým."
[40.28] Firavun hanedanýndan, imanýný gizleyen bir adam þöyle konuþtu: "Rabbim
Allah'týr, dediði için bir adamý öldürüyor musunuz? Üstelik size, Rabbinizden
açýk-seçik deliller de getirdi. Eðer yalancýysa yalancýlýðý kendi aleyhinedir. Eðer
doðru sözlü ise size vaat ettiklerinin bir kýsmý baþýnýza gelir. Kuþkusuz, Allah,
haddi aþan yalancýlarý doðruya ulaþtýrmaz."
[40.29] "Ey toplumum, bugün bu toprakta, birbirine destek veren insanlar olarak mülk
ve yönetim sizin! Peki, karþýmýza dikildiði zaman Allah'ýn azabýndan bizi kim
kurtaracak?" Firavun þöyle dedi: "Ben size kendi fikrimden baþkasýný gösteremem. Ve
ben, aydýnlýk/doðruluk yolundan baþkasýna da kýlavuzlamam."
[40.30] Ýman etmiþ olan bir adam dedi: "Ey toplumum, sizin üzerinize, diðer
topluluklarýnki gibi bir günün gelmesinden korkuyorum;
[40.31] Nuh kavminin, Ad'ýn, Semud'un ve onlarýn ardýndan gelenlerin serüvenleri
gibi. Allah, kullarý için zulüm istemiyor."
[40.32] "Ey toplumum, sizin adýnýza o baðrýþýp-çaðrýþma gününden korkuyorum."
[40.33] "Bir gündür ki o, sýrtýnýzý dönerek kaçmaya çalýþýrsýnýz fakat Allah'a karþý
sizi koruyacak kimse olmaz. Allah'ýn saptýrdýðýnýn, yol göstereni yoktur."
[40.34] Yemin olsun, daha önce Yusuf da size açýk-seçik mesajlar getirmiþti de onun
size getirdikleri hakkýnda hep kuþku duymuþtunuz. Daha sonra o ölünce de þöyle
demiþtiniz: "Allah ondan sonra bir daha asla resul göndermez." Allah, sýnýr tanýmaz
kuþkucularý iþte böyle saptýrýr.
[40.35] Kendilerine gelmiþ bir kanýt olmaksýzýn Allah'ýn ayetleri hakkýnda mücadele
edenlerin durumu, hem Allah katýnda hem de inananlar katýnda büyük bir öfke konusu
olmuþtur. Allah, tüm zorba, kibirli kalpler üzerine iþte böyle mühür basýyor.
[40.36] Firavun dedi ki: "Ey Haman, sebeplere ulaþabilmem için bana yüksek bir kule
yap!"
[40.37] "Göklerin sebeplerine ulaþýrsam, Musa'nýn tanrýsýna da ulaþýrým. Ben onun
yalancý biri olduðunu düþünüyorum." Firavun'a, yaptýðý iþin kötülüðü bu þekilde
süslü gösterildi de yoldan saptýrýldý. Firavun'un tuzaðý hep kayýptadýr.
[40.38] O iman eden kiþi dedi ki: "Ey toplumum! Bana uyun, sizi doðru yola
götüreyim."
[40.39] "Ey toplumum, þu iðreti dünya hayatý, geçici bir nimetlenmeden ibarettir.
Ahiretse sürekli durulacak yurdun ta kendisidir."
[40.40] "Kötü bir iþ yapan, sadece yaptýðý kadarýyla cezalandýrýlýr. Erkek ve
kadýndan mümin olarak iyi bir iþ yapana gelince, iþte böyleleri cennete girerler ve
orada hesapsýz bir biçimde rýzýklandýrýlýrlar."
[40.41] "Ey toplumum! Sebep ne ki; ben sizi kurtuluþa çaðýrýyorum, siz beni ateþe
çaðýrýyorsunuz."
[40.42] "Siz beni, Allah'a nankörlük etmeye ve hakkýnda hiçbir bilgim olmayan þeyi
O'na ortak koþmaya çaðýrýyorsunuz. Bense sizi o Aziz ve Gaffar olana davet
ediyorum."
[40.43] "Sizin beni çaðýrdýðýnýz þeye, ne dünyada ne de ahirette asla ve asla dua
edilemez/onun dünyada ve ahirette çaðrý hakký yoktur. Dönüþümüz-varýþýmýz
Allah'adýr. Aþýrýlýða sapanlarsa ateþ halkýnýn ta kendileridir."
[40.44] "Size söylemekte olduklarýmý yakýnda hatýrlayacaksýnýz. Ben iþimi Allah'a
havale ediyorum. Allah, kullarýný iyice görmektedir."
[40.45] Allah, o adamý ötekilerin kurduklarý tuzaklarýn kötülüklerinden korudu.
Firavun ailesini de azabýn en beteri kuþattý.
[40.46] Sabah-akþam, ateþe arz olunurlar. Kýyamet koptuðu gün de þöyle denir:
"Firavun ailesini azabýn en þiddetlisine sokun!"
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[40.47] O vakit onlar ateþ içinde çekiþir dururlar. Horlanan takým, böbürlenen
takýma þöyle der: "Biz sizin uydularýnýz olmuþtuk. Þimdi þu ateþin bir kýsmýný olsun
bizden uzak tutabilir misiniz?"
[40.48] Böbürlenen takým þöyle konuþur: "Gerçek þu ki, hepimiz ateþin içindeyiz.
Allah, kullar arasýnda hüküm vermiþ."
[40.49] Ateþtekiler, cehennem bekçilerine þöyle der: "Rabbinize yakarýn da azabý
bizden bir gün olsun hafifletsin."
[40.50] Bekçiler derler ki: "Resulleriniz size açýk-seçik mesajlar getirmezler
miydi?" Derler ki: "Elbette getirirlerdi!" Bekçiler: "O halde, yalvarýn durun;
inkarcýlarýn yakarýþlarý çýkmazda kalýp gitmiþtir." diye cevap verirler.
[40.51] Þu bir gerçek ki, biz, resullerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatýnda
hem de tanýklarýn ayaða kalkacaklarý gün mutlaka yardým edeceðiz.
[40.52] O gün ileri sürdükleri özürler, zalimlere yarar saðlamayacaktýr. Lanet var
onlar için ve yurtlarýn en kötüsü onlarýn.
[40.53] Andolsun ki, Musa'ya o hak kýlavuzu verdik ve Ýsrailoðullarýný Kitap'a
mirasçý kýldýk.
[40.54] Akýl ve gönül sahipleri için bir yol gösterici, bir hatýrlatýcýdýr o.
[40.55] Öyleyse sabret! Kuþkun olmasýn ki, Allah'ýn vaadi haktýr. Günahýn için af
dile. Akþam ve sabah, Rabbini överek tespih et!
[40.56] Kendilerine gelmiþ hiçbir kanýt olmadan, Allah'ýn ayetleri hakkýnda tartýþýp
duranlar var ya, onlarýn göðüslerinde, asla ulaþamayacaklarý bir büyüklüðün
kuruntusu var. Artýk Allah'a sýðýn! O'dur Semi, O'dur Basir.
[40.57] Göklerin ve yerin yaratýlýþý/yarattýklarý, insanlarýn
yaratýlýþýndan/insanlar aleminden elbette daha büyüktür. Ne var ki insanlarýn
çoklarý bilmiyorlar.
[40.58] Körle gören, iman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlarla kötülük
üretenler bir olmaz. Ne kadar da az düþünüyorsunuz!
[40.59] O saat elbette gelecektir; kuþku yok bunda. Fakat insanlarýn çoklarý
inanmazlar.
[40.60] Rabbiniz buyurmuþtur ki: Dua edin bana, cevap vereyim size! Kibre saparak
bana ibadetten uzaklaþanlar, aþaðýlanmýþ bir halde cehenneme gireceklerdir.
[40.61] Allah, içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi yarattý. Gündüzü de
aydýnlýk kýldý. Þu bir gerçek ki, Allah, insanlara her halde lütufkar davranýyor
fakat insanlarýn çoklarý þükretmezler.
[40.62] Ýþte o Allah'týr sizin Rabbiniz! Herþeyin yaratýcýsýdýr O. Tanrý yok O'ndan
baþka. Durum bu iken, nasýl oluyor da çevriliyorsunuz?
[40.63] Allah'ýn ayetlerine kafa tutanlar, iþte böyle döndürülürler.
[40.64] Allah odur ki, yeryüzünü sizin için durulacak yer, göðü bir bina yaptý; sizi
yaratýp donattý ve görünüþünüzü güzel yaptý, sizi temiz ve güzel nimetlerle
rýzýklandýrdý. Ýþte bu Allah'týr sizin Rabbiniz! Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar
yücedir!
[40.65] Hayy O'dur! Tanrý yoktur O'ndan baþka. Dini, kendisine özgüleyerek dua edin
O'na. Hamd olsun alemlerin Rabbi'ne!
[40.66] De ki: "Ben, Rabbimden bana açýk-seçik ayetler gelince, sizin, Allah
dýþýndaki yakardýklarýnýza kulluk etmekten yasaklandým. Ben, alemlerin Rabbi'ne
teslim olmakla emrolundum."
[40.67] O O'dur ki; sizi önce topraktan, sonra bir spermden, sonra bir embriyodan
yarattý. Sonra sizi bebek olarak annelerinizin karnýndan çýkarýyor, sonra güçlü
çaðýnýza ulaþasýnýz ve nihayet ihtiyarlar olasýnýz diye sizi yaþatýyor. Ýçinizden
bir kýsmý daha önce vefat ettiriliyor. Tüm bunlar, belirlenen bir süreye ulaþasýnýz
ve aklýnýzý iþletesiniz diyedir.
[40.68] O O'dur ki, hem hayat veriyor hem öldürüyor. Bir iþ ve oluþa hükmedince, ona
sadece "Ol!" der; o hemen oluverir.
[40.69] Bakmadýn mý Allah'ýn ayetleri hakkýnda tartýþananlara, nasýl
döndürülüyorlar!
[40.70] Kitap'ý ve resullerimiz aracýlýðýyla gönderdiðimizi yalanlayanlar, yakýnda
bilecekler.
[40.71] O zaman, boyunlarýnda bukaðýlar, zincirler, sürüklenecekler,
[40.72] Kaynar suyun içine. Sonra da ateþte yakýlacaklar.
[40.73] Sonra onlara þöyle denecek: "Ortak koþtuklarýnýz nerede?"
[40.74] "Allah'ýn berisinden taptýklarýnýz nerede?" Diyecekler ki: "Bizden uzaklaþýp
kayboldular. Doðrusu biz, daha önce hiçbir þeye yakarmýyormuþuz." Allah, inkar
edenleri iþte böyle saptýrýr.
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[40.75] Bütün bunlar, yeryüzünde haksýz yere sevinç þýmarýklýðýna düþmeniz, kasýlýp
kabarmanýz yüzündendir.
[40.76] Girin cehennemin kapýlarýndan; sürekli kalacaksýnýz içeride. Kibirlenenlerin
barýnaðý ne de kötüymüþ!
[40.77] Sen sabret! Çünkü Allah'ýn vaadi haktýr. Onlarý tehdit ettiðimiz þeyin bir
kýsmýný belki sana gösteririz, belki de seni vefat ettiririz. Sonunda onlar bize
döndürülecekler.
[40.78] Andolsun, biz senden önce de resuller gönderdik. Onlarýn bir kýsmýnýn hayat
ve hatýrasýný sana anlattýk, bir kýsmýnýn hayat ve hatýrasýndan sana bahsetmedik.
Hiçbir resulün, Allah'ýn izni olmaksýzýn herhangi bir mucize getirmesi söz konusu
olamaz. Allah'ýn emri geldiðinde, hakla hükmedilir ve gerçeði hükümsüz kýlmaya
çalýþanlar orada hüsrana uðrarlar.
[40.79] Bir kýsmýndan binek edinesiniz, bir kýsmýndan yiyesiniz diye sizin için
hayvanlarý yaratan, O Allah'týr.
[40.80] O hayvanlarda sizin için daha nice faydalar var. Onlarý binek yaparak,
gönüllerinizdeki arzuya ulaþýrsýnýz. Hem onlar üzerinde hem gemiler üzerinde
taþýnýrsýnýz.
[40.81] Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ýn ayetlerinden hangisini inkar
ediyorsunuz?
[40.82] Yeryüzünde dolaþýp da kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuþ diye
bakmýyorlar mý? Öncekiler bunlardan sayýca daha çok, kuvvetçe daha zorlu ve
yeryüzündeki eserler bakýmýndan daha üsütn idiler. Ama kazanmýþ olduklarý þeyler,
kendilerine hiçbir yarar saðlamadý.
[40.83] Resullerimiz onlara açýk-seçik mesajlar getirdiklerinde, onlar, yanlarýndaki
bilgiyle sevinip övündüler. Ve alay edip durduklarý þey kendilerini kuþatýverdi.
[40.84] Hýþmýnýzý gördüklerinde, "Allah'a, yalnýzca O'na inandýk, O'na ortak
koþtuðumuz þeyleri inkar ettik." dediler.
[40.85] Ne var ki, þiddetimizi gördüklerinde, ettikleri iman kendilerine yarar
saðlamadý. Allah'ýn, kullarý hakkýnda iþleyip duran yolu-yöntemidir bu. Ýnkarcýlar
orada hüsrana uðradýlar.
@Fussilet Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[41.1] Ha, Mim!
[41.2] Rahman ve Rahim'den indirilmedir bu...
[41.3] Bilgi ile donanmýþ bir toplum için ayetleri, Arapça Kur'an halinde ayrýntýlý
kýlýnmýþ bir kitaptýr bu.
[41.4] Muþtulayýcý ve uyarýcý olarak. Onlarýn pek çoðu yüz çevirdi; kulak verip
dinlemezler onlar.
[41.5] Dediler ki: "Bizi çaðýrdýðý o þeye karþý kalplerimiz kýlýflar içinde;
kulaklarýmýzda bir aðýrlýk, seninle bizim aramýzda bir perde var. O halde, sen iþini
yap, muhakkak biz de iþimizi yapacaðýz."
[41.6] De ki: "Ben sadece sizin gibi bir insaným. Ýlahýnýzýn bir tek ilah olduðu
bana vahyediliyor. O halde þaþýp sendelemeden O'na yönelin ve O'ndan af dileyin. Vay
haline ortak koþanlarýn!"
[41.7] Onlar zekatý vermezler. Ölüm sonrasý hayatý inkar edenler de onlardýr.
[41.8] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlara gelince, onlar için minnet
altýna sokmayan bir ödül vardýr.
[41.9] De ki: "Siz, yerküreyi iki günde yaratana gerçekten nankörlük edip O'na
ortaklar mý koþuyorsunuz? Alemlerin Rabbi'dir O!"
[41.10] O, yeryüzüne, denge ve dayanýklýlýk saðlayan daðlarý üstünden yerleþtirdi.
Onda bereketlere vücut verdi. Ve onda, azýklarýný dört günde takdir edip düzenledi.
Ýsteyip duranlar için eþit miktarda olmak üzere...
[41.11] Sonra buhar/duman halindeki göðe yöneldi de ona ve yerküreye þöyle seslendi:
"Ýsteyerek veya istemeyerek gelin!" Onlar þöyle dediler: "Ýsteyerek geldik!"
[41.12] Böylece onlarý, iki günde yedi gök halinde takdir edip her göðe kendi iþ ve
oluþunu vahyetti. Ve biz, arza en yakýn göðü kandillerle ve bir korumayla donattýk.
Ýþte bunlar Aziz ve Alim olanýn takdiridir.
[41.13] Yüz çevirirlerse þöyle de: "Sizi, Ad ve Semud'a çarpan yýldýrýma benzer bir
yýldýrýma karþý uyarýyorum."
[41.14] Hani, resuller onlara önlerinden, arkalarýndan gelerek þöyle demiþlerdi:
"Allah'tan baþkasýna ibadet/ kulluk etmeyin!" Þöyle cevap vermiþlerdi: "Eðer
Rabbimiz isteseydi, kesinlikle melekler indirirdi. Bu yüzden biz sizinle gönderileni
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tanýmýyoruz."
[41.15] Ad toplumu yeryüzünde haksýz bir biçimde büyüklük tasladý da þöyle dediler:
"Bizden daha güçlü kim var?" Onlar, kendilerini yaratan Allah'ýn, evet O'nun,
onlardan daha kuvvetli olduðunu görmediler mi? Bunlar, bizim ayetlerimize de karþý
çýkýyorlardý.
[41.16] Biz de onlara dünya hayatýnda zillet azabýný tattýrmak için o uðursuz
günlerde dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiretin azabý elbette ki daha rezil
edicidir. Üstelik onlar hiçbir yardým da görmeyeceklerdir.
[41.17] Semud'a gelince, biz onlara kýlavuzluk ettik ama onlar körlüðü hidayete
tercih ettiler. Bunun üzerine, kazandýklarý yüzünden, alçaltýcý azabýn yýldýrýmý
onlarý yakaladý.
[41.18] Ýnananlarý kurtardýk, onlar korunuyorlardý.
[41.19] Gün olur, Allah'ýn düþmanlarý, düzenli bir biçimde biraraya toplanýp ateþe
sürülürler.
[41.20] Nihayet, oraya geldiklerinde kulaklarý, gözleri, derileri, yapýp-ettikleri
hakkýnda onlar aleyhine tanýklýk edecektir.
[41.21] Derilerine: "Aleyhimizde neden tanýklýk ettiniz?" derler. Derileri derler
ki: "O herþeyi konuþturan Allah konuþturdu bizi. Hani, sizi ilk seferinde de O
yaratmýþtý ya! Ve siz O'na döndürüleceksiniz."
[41.22] Siz, iþitme gücünüzün, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinize yapacaðý
tanýklýktan gizlenmiyordunuz. Tam aksine siz, yaptýklarýnýzdan birçoðunu Allah'ýn
bilmeyeceðini sanýyordunuz.
[41.23] Ýþte, Rabbiniz hakkýnda beslediðiniz bu zannýnýz sizi mahvetti de hüsrana
uðrayanlardan oldunuz.
[41.24] Þimdi eðer dayanabilirlerse, barýnaklarý ateþtir. Yok eðer özür dileyip
hoþnutluk saðlamak istiyorlarsa, özürleri kabul edilmeyecektir.
[41.25] Biz onlarý birtakým yakýnlarla/dostlarla çevreleyip sardýk da onlar,
önlerinde ve arkalarýnda ne varsa bunlara süslü gösterdiler. Kendilerinden önceki
cin ve insan ümmetleri için hak olan söz, bunlar aleyhine de hak oldu. Çünkü bunlar,
hüsrana uðrayanlardandý.
[41.26] Ýnkar edenler dediler ki: "Þu Kur'an'ý dinlemeyin! O okunurken yaygara
koparýn ki, galip gelesiniz."
[41.27] Andolsun, o inkarcýlara þiddetli bir azabý tattýracaðýz ve elbette ki
onlarý, yapýp ettiklerinin en kötüsüyle cezalandýracaðýz.
[41.28] Ýþte bu, Allah düþmanlarýnýn cezasý olan ateþtir. Ayetlerimize karþý
çýkmalarýndan ötürü, orada kendileri için sürekli kalýþ yeri vardýr.
[41.29] O küfre sapanlar þöyle diyecekler: "Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi
saptýranlarý bize göster ki, onlarý ayaklarýmýzýn altýna alalým da en aþaðý da
kalanlardan olsunlar."
[41.30] Þu bir gerçek ki, "Rabbimiz Allah'týr!" deyip sonra hiç þaþmadan yol alanlar
üzerine, melekler habire iner de þöyle derler: "Korkmayýn, üzülmeyin! Size vaat
edilen cennetle sevinin."
[41.31] "Biz sizin, dünya hayatýnda da ahirette de dostlarýnýzýz. Cennette sizin
için nefislerinizin arzuladýðý herþey var. Orada sizin için istediðiniz herþey var."
[41.32] "Gafur ve Rahim Allah'tan bir ikram olarak..."
[41.33] Allah'a çaðýrýp/yakarýp hayra ve barýþa yönelik iþ yapan ve "ben
müslümanlardaným" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardýr.
[41.34] Güzellikle çirkinlik/iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüðü, en güzle tavýrla
sav. O zaman görürsün ki, seninle arasýnda düþmanlýk bulunan kimse, sýmsýcak bir
dost gibi oluvermiþtir.
[41.35] Böyle bir tavra, sabredenlerden baþkasý ulaþtýrýlmaz. Böyle bir tavra, büyük
nasip sahibinden baþkasý ulaþtýrýlmaz.
[41.36] Eðer þeytandan kötü bir dürtü seni dürtecek olursa hemen Allah'a sýðýn!
Çünkü en iyi iþiten O'dur, en iyi bilen O...
[41.37] Gece ve gündüz, Güneþ ve Ay onun ayetlerindendir. Eðer Allah'a kulluk
ediyorsanýz, Güneþ'e, Ay'a secde etmeyin; onlarý yaratan Allah'a secde edin!
[41.38] Eðer büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbin katýndakiler hiç usanmadan,
gece ve gündüz O'nu tespih ederler.
[41.39] Sen, topraðý huþu halinde boynu bükük görüyorsun ya, iþte o da Allah'ýn
ayetlerindendir. Onun üzerine suyu indirdiðimizde, o titrer ve kabarýr. Hiç
kuþkusuz, onu dirilten Muhyi, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, herþey üzerinde
güç sahibidir.
[41.40] Ayetlerimiz hakkýnda eðri ile doðruyu birbirine katanlar, bize gizli
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kalmazlar. Þimdi, ateþin içine atýlan mý hayýrlýdýr, kýyamet günü güven içinde gelen
mi? Dilediðinizi yapýn! O, yapýp ettiklerinizi iyice görmektedir.
[41.41] Onlar, o Zikir'i/Kur'an'ý kendilerine geldiðinde inkar ettiler. Halbuki o,
eþsiz yücelikte bir Kitap'týr.
[41.42] Batýl ona, ne önünden gelebilir ne de arkasýndan. Hakim ve Hamid Allah'tan
bir indirmedir o.
[41.43] Senin için söylenen, senden önceki resuller için söylenenden baþka birþey
deðildir. Hiç kuþkusuz, senin Rabbin hem çok affedicidir hem de acýklý bir azabýn
sahibidir.
[41.44] Eðer biz onu yabancý dilde bir Kur'an yapsaydýk, elbette þöyle diyeceklerdi:
"Ayetleri ayrýntýlý kýlýnmalý deðil miydi?" Ýster yabancý dilde, ister Arapça! De
ki: "O, iman edenler için bir kýlavuz, bir þifadýr. Ýnanmayanlara gelince, onlarýn
kulaklarýnda bir aðýrlýk vardýr. Ve Kur'an, onlar için bir körlüktür. Böylelerine,
çok uzak bir mekandan seslenilmektedir."
[41.45] Yemin olsun, biz Musa'ya Kitap'ý verdik de onda ihtilafa düþüldü! Eðer
Rabbinden bir söz gelmiþ olmasaydý, aralarýnda iþ mutlaka bitirilirdi. Hiç kuþkusuz,
onlar, Kur'an hakkýnda, sürekli iþkillendiren bir kuþku içindedirler.
[41.46] Kim hayra ve barýþa yönelik bir iþ yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük
yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara asla zulmetmez.
[41.47] Kýyamet saatine iliþkin bilgi, Allah'a býrakýlýr. Onun ilmi dýþýnda ne
meyvalar kabuðundan çýkar ne de bir diþi gebe kalýr veya doðurur. "Ortaklarým
nerede?" diye seslendiði gün, þöyle diyeceklerdir: "Bizden hiçbir tanýk olmadýðýný
sana arz ederiz."
[41.48] Daha önce yakarýp durduklarý, onlardan uzaklaþýp kaybolmuþtur. Kaçacak
hiçbir yerleri olmadýðýný anlamýþlardýr.
[41.49] Ýnsan, hayýr istemekten/hayýr için dua etmekten býkýp usanmaz. Kendisine bir
þer dokunmaya görsün; hemen ümidini keser, yýkýlýr.
[41.50] Eðer kendisine dokunan bir zorluktan/zarardan sonra bizden bir rahmet
tattýrýrsak, yemin olsun þöyle diyecektir: "Bu benim hakkým! Kýyametin kopacaðýný da
sanmýyorum. Rabbime döndürülmüþ olsam da þüphesiz, O'nun katýnda benim için þaþmaz
güzellikler vardýr." Andolsun, biz o nankörlük edenlere, yapýp ettiklerini haber
vereceðiz. Andolsun, o çetin azabý onlara tattýracaðýz.
[41.51] Ýnsana nimet verdiðimizde yüz çevirir, yan yatar. Kendisine þer dokununca,
hemen duaya koyulur.
[41.52] De ki: "Söyleyin bakalým, o Kur'an Allah katýndan ise, siz de onun üstünü
örttünüzse, o dönüþü olmayan kopukluða düþenden daha sapýk kim vardýr?"
[41.53] Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve öz benliklerinin içinde göstereceðiz. Ta
ki, onun hak olduðu kendilerine ayan-beyan belli olsun. Kendisinin herþey üzerinde
bir tanýk oluþu, senin Rabbine yetmez mi?
[41.54] Dikkat edin, onlar Rablerine kavuþma konusunda bir þüphe içindedirler.
Gözünüzü açýn! Allah Muhit'tir, herþeyi çepeçevre kuþatmýþtýr.
@Þûrâ Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[42.1] Ha, Mim!
[42.2] Ayn, Sin, Kaf.
[42.3] Ýþte böyle vahyeder sana ve senden öncekilere Aziz ve Hakim olan Allah!...
[42.4] Göklerdeki ve yerdeki herþey O'nundur. Öylesine yüce, öylesine büyüktür O!
[42.5] Gökler, üstlerinden çatlayacak gibi titreþiyor. Melekler de Rablerinin
hamdiyle tespih ediyorlar ve yeryüzündekiler için af diliyorlar. Gözünüzü açýp
kendinize gelin! Allah'týr ancak hep affeden, hep merhamet eden.
[42.6] O'nun dýþýnda veliler edinenlere gelince, onlar üzerine gözcü de Allah'týr.
Sen deðilsin onlara vekil.
[42.7] Ýþte böyle! Biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, ülke ve medeniyetlerin
anasýný ve çevresindekileri uyarasýn. Ve toplama günü konusunda da uyarýda
bulunasýn. Hiç kuþku yok o günde. Bir bölük cennettedir, bir bölük ateþte.
[42.8] Eðer Allah dileseydi onlarý birtek ümmet elbette yapýverirdi. Fakat O,
dilediði kiþiyi/dileyeni rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için ne bir dost
vardýr ne de bir yardýmcý.
[42.9] Yoksa O'ndan baþka veliler mi edindiler? Allah! O'dur gerçek dost. Ölüleri O
diriltir. O herþeye güç yetirir.
[42.10] Herhangi birþeyde ihtilafa düþtüðünüzde onun hükmü Allah'a býrakýlýr. Ýþte
budur Rabbim olan Allah! Yalnýz O'na güvenip dayandým; yalnýz O'na yönelirim ben.
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[42.11] Gökleri ve yeri ortaya çýkarandýr, Fatýr'dýr O. Size, benliklerinizden eþler
yapmýþtýr; davarlardan da çiftler. Bu tarz içinde üretiyor sizi. O'nun benzeri gibi
birþey yoktur. Gereðince iþiten, gereðince görendir O.
[42.12] Göklerin ve yerin kilitleri/anahtarlarý O'nundur. Rýzký, dilediðine açýp bol
bol verir. Kýsarak, ölçüyle de verir. Gerçek þu ki, O herþeyi en iyi biçimde
bilmektedir.
[42.13] Sizin için, dinden, Nuh'a önerdiðini, sana vahyettiðini, Ýbrahim'e, Musa'ya
ve Ýsa'ya önerdiðimizi þöyle diyerek kanunlaþtýrdý: "Dini dosdoðru tutun; onda
bölünüp fýrkalara ayrýlmayýn!" Onlarý çaðýrdýðýn bu tutum, þirke bulaþanlara çok
aðýr gelmiþtir. Allah, dilediðini kendisi için seçer ve hakka yönelenleri kendisine
iletir.
[42.14] Kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralarýndaki kýskançlýk ve azgýnlýk
yüzünden fýrkalara bölündüler. Eðer belli bir süreye kadar erteleme sözü Rabbinden
gelmiþ olmasaydý, aralarýnda iþ mutlaka bitirilirdi. Onlarýn ardýndan Kitap'a
mirasçý olanlar da onun hakkýnda, iþkillendiren bir kuþku içindedirler.
[42.15] Ýþte bunun için sen çaðrýda bulun ve emrolunduðun gibi dosdoðru yürü.
Onlarýn boþ arzularýna uyma ve þöyle de: "Allah'ýn Kitap'tan indirdiðine inandým.
Aranýzda adaleti saðlamakla emrolundum. Allah'týr, bizim de Rabbimiz, sizin de
Rabbiniz. Bizin amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Bizimle sizin aranýzda
delil yok. Allah bizi biraraya toplayacaktýr/aramýzý bulacaktýr. Dönüþ O'nadýr."
[42.16] Kabul ediliþinin ardýndan Allah hakkýnda tartýþmaya girenlerin delilleri
Rableri katýnda geçersizdir. Bunlarýn üzerlerine öfke, kendilerine þiddetli bir azap
vardýr.
[42.17] Gerçeðe iliþkin Kitap'ý ve adalet ölçüsünü indiren o Allah'týr. Nereden
bileceksin, belki de kýyamet saati çok yakýndýr.
[42.18] Ona inanmayanlar onun çabucak gelmesini isterler. Ýman edenlerse ondan
ürperirler ve bilirler ki o haktýr. Dikkat edin, kýyamet saati hakkýnda tartýþýp
duranlar, geri dönüþü olmayan bir sapýklýðýn tam içindedirler.
[42.19] Allah, kullarýna çok lütufkardýr; dilediðini rýzýklandýrýr. O'dur en güçlü,
O'dur en yüce...
[42.20] Ahiret ekini isteyenin o ekinini artýrýrýz; dünya ekini isteyene de ondan
veririz. Ama böylesi için ahirette bir nasip yoktur.
[42.21] Yoksa onlarýn, dinden, Allah'ýn izin vermediði þeyi kendileri için
yasalaþtýran ortaklar mý var? Kesin ayrýma iliþkin söz olmasaydý, aralarýnda hüküm
mutlaka verilirdi. O zalimler var ya, onlar için acýklý bir azap vardýr.
[42.22] Kazandýklarý tepelerine inerken o zalimlerin korkudan titrediklerini
göreceksin. Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlarsa cennetlerin
bahçelerindedir. Rableri katýnda kendileri için, diledikleri herþey vardýr. Ýþte
budur o büyük lütuf.
[42.23] Allah'ýn, iman edip hayra ve barýþa yönelik iyi iþler yapanlara müjdelediði,
iþte budur. De ki: "Ben buna karþýlýk sizden, yakýn akrabamý/Ehlibeytimi sevmeniz
dýþýnda birþey istemiyorum." Kim bir iyilik/güzellik üretirse onun için, o
ürettiðine bie güzellik daha ekleriz. Çünkü Allah Gafur'dur, çok affeder; Þekur'dur,
iyiliðe karþýlýk verir/teþekkür eder.
[42.24] Yoksa, "yalan düzüp Allah'a iftira etti" mi diyorlar? Allah dilerse senin
kalbini mühürler; batýlý mahveder ve hakký kendi sözleriyle gerçekleþtirir. Kuþkusuz
O, göðüslerin özündekini çok iyi bilir.
[42.25] Kullarýndan tövbeyi kabul eden O'dur. Çirkinlikleri/kötülükleri affeden O,
yapýp ettiklerinizi bilen O...
[42.26] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlarýn dualarýný O cevaplýyor,
lütfundan onlara fazlasýný O veriyor. Ýnkarcýlara da þiddetli bir azap var.
[42.27] Eðer Allah, kullarý için rýzký yayýp döþeseydi, yeryüzünde mutlaka
azarlardý. Ama O, dilediðince ölçülü olarak indiriyor. Çünkü O, kullarýndan
gereðince haberdardýr, onlarý iyice görmektedir.
[42.28] O odur ki, kullarý umutlarýný kestikten sonra yaðmuru indirir ve rahmetini
yayar. Veli'dir O, Hamid'dir.
[42.29] Gökleri ve yeri ve bu ikisi içinde yaydýðý canlýlarý yaratmasý da O'nun
ayetlerindendir. O, dilediði zamanda onlarý biraraya getirmeye kadirdir.
[42.30] Size gelip çatan her musibet ellerinizin kazandýðý yüzündendir. Allah bir
çoklarýný da affediyor.
[42.31] Siz yeryüzünde aciz býrakýcýlar deðilsiniz. Sizin, Allah'tan baþka dostunuz
da yoktur, yardýmcýnýz da.
[42.32] Denizde o daðlar gibi akýp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.
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[42.33] Dilerse rüzgarý durdurur da o akýp giden gemiler denizin sýrtýnda donmuþ
gibi kalýrlar. Gereðince sabreden, gereðince þükreden herkes için bütün bunlarda
elbette ki ibretler vardýr.
[42.34] Yahut onlarý, içindekilerin kazançlarý yüzünden mahveder. Ama bir çoðunu
affediyor;
[42.35] Ki ayetlerimiz hakkýnda tartýþýp duranlar kendileri için kaçacak bir yer
olmadýðýný bilsinler.
[42.36] Size verilen þeyler, þu iðreti hayatýn nimetidir. Ýnanýp Rablerine tevekkül
edenler için Allah katýnda bulunan ise daha hayýrlý, daha kalýcýdýr.
[42.37] Onlar, günahýn büyüklerinden ve tüm iðrençliklerinden uzak dururlar.
Öfkelendikleri zamansa, affedenler onlar olur.
[42.38] Rablerinin çaðrýsýna cevap verirler, namazý kýlarlar. Ýþleri/yöntemleri,
aralarýnda bir þuradýr. Kendilerine verdiðimiz rýzýklardan infak ederler.
[42.39] Kendilerine zulüm ve haksýzlýk gelip çattýðýnda, yardýmlaþýrlar.
[42.40] Bir kötülüðün cezasý, týpkýsý bir kötülüktür. Fakat affedip barýþmayý esas
alanýn ücretini bizzat Allah verir. O, zalimleri hiç sevmez.
[42.41] Zulme uðratýlýþý ardýndan kendini savunana gelince, böyleleri aleyhine yol
aranamaz.
[42.42] Aleyhlerine yol aranacak olan þu kiþilerdir ki, insanlara zulmederler ve
yeryüzünde haksýz yere taþkýnlýklar sergilerler/saldýrýlarda bulunurlar. Ýþte
böyleleri için acýklý bir azap vardýr.
[42.43] Sabredip baðýþlayan bilsin ki bu, iþlerin en zorlularýndandýr.
[42.44] Allah'ýn saptýrdýðýna, O'ndan baþka dost yoktur. Zalimlerin, azapla yüzyüze
geldiklerinde, "Geri dönüþe bir yol yok mu?" diye söylendiklerini göreceksin.
[42.45] Ve göreceksin onlarý, zilletten ezilip büzülmüþ halde ürkek bakýþlarla
bakarken, ateþe salýnýrlar. Ýnananlar þöyle derler: "Gerçek hüsrana uðrayanlar,
kýyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini periþan edenlerdir. Dikkat edin,
zalimler, sürüp gidecek bir azabýn içindedir."
[42.46] Onlarýn Allah'tan baþka kendilerine yardým edecek velileri yoktur. Allah'ýn
saptýrdýðý kimse için artýk hiçbir yol yoktur.
[42.47] Ertelenmesine Allah'tan izin çýkmayacak gün gelmesinden önce, Rabbinizin
çaðrýsýna uyun. O gün, sýðýnacak yeriniz olmayacak; yaptýklarýnýzý inkarýnýz da
mümkün olmayacak.
[42.48] Yüz çevirirlerse, biz seni onlar üzerine bekçi göndermemiþiz. Sana düþen,
tebliðden baþkasý deðildir. Biz insaný, bizden bir rahmet tattýrdýðýmýzda, onunla
sevinip þýmarýr. Kendi ellerinin hazýrladýðýndan bir kötülük baþlarýna sarýlýnca,
bakarsýn insan, alabildiðine nankörleþmiþtir.
[42.49] Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi Allah'ýndýr. Dilediðini yaratýr. Dilediðine
kýz evlatlar baðýþlar, dilediðine erkek evlatlar armaðan eder.
[42.50] Yahut onlarý erkekler ve diþiler halinde çift verir. Dilediðini de kýsýr
yapar. O'dur bilen, O'dur güç yetiren.
[42.51] Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasýndan konuþur;
yahutta bir resul gönderir de kendi izniyle dilediðini vahyeder. Yüceler yücesi
O'dur; hüküm ve hikmet sahibi O'dur.
[42.52] Ýþte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman
nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarýmýzdan dilediðimizi kendisiyla
kýlavuzladýðýmýz bir nur yaptýk. Hiç kuþkusuz sen, dosdoðru bir yola kýlavuzluk
etmektesin.
[42.53] Göklerde ve yerdeki herþeyin sahibi olan Allah'ýn yoludur o. Gözünüzü açýn,
bütün iþ ve oluþlar Allah'a varýr!
@Zuhruf Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[43.1] Ha, Mim!
[43.2] O ayan-beyan bilgi veren Kitap'a yemin olsun ki,
[43.3] Biz onu akýl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptýk.
[43.4] Ve o, bizim katýmýzdaki ana Kitap'ta çok yüce, çok hikmetlidir.
[43.5] Siz haddi aþan bir toplumsunuz diye, o Kur'an uyarýsýný sizden uzak mý
tutalým?
[43.6] Biz, öncekiler içinde de nice peygamberler gönderdik.
[43.7] Onlara bir peygamber geldiðinde mutlaka onunla alay ediyorlardý.
[43.8] Biz, gücü kuvveti onlardan daha üstün olanlarý da helak etmiþizdir.
Öncekilerin örneði geçti.
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[43.9] Andolsun, eðer onlara, "gökleri ve yeri kim yarattý?" diye sorsan, kesinlikle
þöyle diyeceklerdir: "Onlarý, Aziz ve Alim olan yarattý!"
[43.10] O, yerküreyi size bir beþik yaptý. Ve onda sizler için yollar oluþturdu ki,
varacaðýnýz yere varabilesiniz.
[43.11] Gökten bir ölçüye baðlý olarak su indirmiþtir O. O suyla biz ölü bir beldeyi
hayata kavuþturduk. Ýþte siz de böyle çýkarýlacaksýnýz.
[43.12] Tüm çiftleri de yaratan O'dur. Ve O, sizin için gemilerden ve hayvanlardan
binmekte olduðunuz þeylere de vücut verdi;
[43.13] Ki onlarýn sýrtlarýna kurulasýnýz, sonra oraya kurulduðunuz da, Rabbinizin
nimetini haturlaya da þöyle diyesiniz: "Adý ve kudreti yücedir bunu bizim emrimize
verenin! Yoksa biz bunu kendimize yanaþtýramazdýk."
[43.14] "Ve gerçekten biz, halden hale geçerek Rabbimize mutlaka döneceðiz."
[43.15] Kullarýndan O'na bir pay çýkardýlar/bir parça isnat ettiler. Hiç kuþkusuz,
insan apaçýk bir nankördür.
[43.16] Yoksa Allah, yarattýklarýndan kýzlarý kendine ayýrdý da oðullarla
seçkinleþmeyi size mi býraktý?
[43.17] Onlardan biri, Rahman'a benzer gösterdiði/Rahman'a isnat ettiði kýz evlatla
müjdelendiðinde, yüzü simsiyah kesilir de öfkeden yutkunur durur.
[43.18] Süs için yetiþtirilen, fakat çekiþme ve savaþta yetersiz kalaný, öyle mi?
[43.19] Rahman'ýn kullarý olan melekleri, diþiler saydýlar. Onlarýn yaratýlýþýna
tanýk mýydýlar? Tanýklýklarý yazýlacak ve sorguya çekilecekler.
[43.20] Bir de dediler ki: "Rahman dileseydi, onlara tapýnmazdýk." Bu konuda hiçbir
bilgileri yoktur. Sadece saçmalýyorlar.
[43.21] Yoksa onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mý yapýþmaktadýrlar?
[43.22] Hayýr, sadece þunu söylemiþlerdir: "Biz atalarýmýzý bir ümmet/bir din
üzerinde bulduk; onlarýn eserlerini izleyerek biz de doðruya ve güzele varacaðýz."
[43.23] Ýþte böyle! Senden önce de hangi kente bir uyarýcý göndermiþsek, oranýn
servetle þýmarmýþ kodamanlarý mutlaka þöyle demiþlerdir: "Biz, atalarýmýzý bir
ümmet/bir din üzerinde bulduk; onlarýn eserlerine uyarak yol bulacaðýz."
[43.24] Uyarýcý dedi: "Peki, ben size, atalarýnýzý üzerinde bulduðunuz þeyden daha
iyi yol göstereni getirmiþ olsam da mý?" Dediler: "Doðrusu, biz seninle gönderilen
þeyi tanýmýyoruz."
[43.25] Bunun üzerine onlardan öc aldýk. Bir bak, nice olmuþtur o yalanlayanlarýn
sonu!
[43.26] Bir zaman Ýbrahim, babasýna ve toplumuna þöyle demiþti: "Ben, sizin
taptýklarýnýzdan uzaðým."
[43.27] "Yalnýz beni yaratana kulluk ederim. Bana, O kýlavuzluk edecektir."
[43.28] O, sözünü, kendinden sonra yaþayacak bir mesaj yaptý ki, insanlar hakka
dönebilsinler.
[43.29] Ben, þunlarý ve atalarýný, kendilerine hak ve açýk kanýtlý resul gelinceye
kadar nimetlendirdim.
[43.30] Ne var ki, hak kendilerine geldiðinde þöyle dediler: "Bu bir büyü, biz bunu
inkar ediyoruz!"
[43.31] Ve dediler: "Þu Kur'an, iki kent içinden büyük bir adama indirilmeli deðil
miydi?"
[43.32] Rabbinin rahmetini onlar mý bölüþtürüyorlar? Dünya hayatýnda onlarýn
geçimliklerini aralarýnda biz paylaþtýrdýk. Ve onlarýn kimini kimine derecelerle
üstün kýldýk ki, bazýsý bazýsýný tutup çalýþtýrsýn. Rabbinin rahmeti, onlarýn
derleyip topladýklarýndan daha hayýrlýdýr.
[43.33] Ýnsanlar bir tek ümmet haline gelmeyecek olsalardý, o Rahman'a nankörlük
edenlerin evlerine gümüþten tavanlar çatar, sýrtlarýna binip yükselecekleri
merdivenler/asansörler yapardýk.
[43.34] Evlerine kapýlar, üzerlerinde yan yatacaklarý koltuklar yapardýk;
[43.35] Her yanda süsler oluþtururduk. Ýþte bütün bunlar, þu iðreti dünya hayatýnýn
nimetidir. Rabbinin katýndaki ahiret ise takva sahipleri içindir.
[43.36] Kim Rahman'ýn Zikri'ni/Kur'an'ý görmezlikten gelip ondan uzaklaþýrsa biz ona
bir þeytaný musallat ederiz de o ona can yoldaþý olur.
[43.37] Bu þeytanlar onlarý yoldan saptýrýrlar. Onlarsa kendilerinin hala hidayet
üzere olduklarýný sanýrlar.
[43.38] Sonunda bize geldiðinde, þeytan yoldaþýna þöyle der: "Keþke aramýzda iki
doðru arasý kadar uzaklýk olsaydý. Ne kötü yoldaþmýþsýn sen!"
[43.39] Bugün hiçbir þey iþinize yaramayacaktýr. Çünkü zulme sapmýþsýnýz. Azapta
ortaklýk kuracaksýnýz.
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[43.40] Sen þimdi saðýrlara söz mü duyuracaksýn; yoksa körlere, apaçýk sapýklýða
dalmýþlara kýlavuzluk mu edeceksin?!
[43.41] Ya biz, seni alýp götürdükten sonra onlardan öc alýrýz;
[43.42] Yahut da onlara yönelttiðimiz tehdidi sana gösteririz. Biz onlarla baþa
çýkacak güçteyiz.
[43.43] Sen, sana vahyedilene sýmsýký sarýl. Hiç kuþkusuz sen, dosdoðru bir yol
üzerindesin.
[43.44] Gerçek þu ki bu Kur'an sana ve toplumuna bir öðüttür. Bundan sorumlu
tutulacaksýnýz.
[43.45] Senden önce gönderdiðimiz resullerimize sor: Rahman'dan baþka kulluk/ibadet
edilecek tanrýlar yapmýþ mýyýz?
[43.46] Andolsun, Musa'yý ayetlerimizle Firavun'a ve onun üst düzey adamlarýna
gönderdik de onlara dedi ki: "Ben alemlerin Rabbi'nin resulüyüm."
[43.47] Musa onlara ayetlerimizi getirdiðinde onlar bu ayetlere gülüyorlardý.
[43.48] Onlara gösterdiðimiz her mucize, kýzkardeþi mucizeden/bir önceki mucizeden
mutlaka daha büyüktü. Belki dönerler diye onlarý azaba da uðrattýk.
[43.49] Dediler ki: "Ey büyücü! Sana verdiði söz aþkýna, Rabbine bizim için bir
yakarýver; biz artýk doðru yola gireceðiz."
[43.50] Fakat kendilerinden azabý kaldýrdýðýmýzda hemen yan çizmeye baþladýlar.
[43.51] Firavun, toplumu içinde haykýrýp þöyle dedi: "Ey toplumum! Mýsýr'ýn mülk ve
yönetimi benim deðil mi? Ýþte þu nehirler benim altýmdan akýyor. Görmüyor musunuz?"
[43.52] "Yoksa ben þu zavallý, þu meramýný anlatamayacak adamdan hayýrlý deðil
miyim?"
[43.53] "Ona altýn bilezikler atýlmalý, yanýnda-hizmetinde melekler bulunmalý deðil
miydi?"
[43.54] Ýþte, toplumunu böyle küçümsedi, onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar
yoldan sapmýþ bir toplum idiler.
[43.55] Onlar bizi bu þekilde öfkelendirince, biz de onlardan öc aldýk; hepsini suya
gömüverdik.
[43.56] Onlarý, sonra gelecekler için eski bir örnek yaptýk.
[43.57] Meryem'in oðlu, bir örnek olarak ortaya konunca, senin toplumun buna karþý
hemen baðýrýp çaðýrmaya baþladý.
[43.58] Dediler ki: "Bizim tanrýlarýmýz mý hayýrlý, o mu?" Bunu sana sadece çekiþme
olsun diye örnek verdiler. Çekiþmeyi seven bir toplumdur onlar.
[43.59] Meryem'in oðlu, kendisine nimet verdiðimiz ve Ýsrailoðullarýna örnek
yaptýðýmýz bir kuldu.
[43.60] Eðer dileseydik, içinizden, yeryüzünde size halef olacak melekler vücuda
getirirdik.
[43.61] Hiç kuþkusuz o, kýyamet saati için bir bilgidir. O halde sakýn o saat
hakkýnda þüpheye düþmeyin; bana uyun. Dosdoðru yol budur.
[43.62] Sakýn þeytan sizi geri çevirmesin. O, sizin için açýk bir düþmandýr.
[43.63] Ýsa, açýk-seçik kanýtlarla geldiðinde þöyle demiþti:"Ben size hikmet
getirdim ve tartýþýp durduðunuz þeylerin bir kýsmýný size açýklayayým diye geldim. O
halde, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
[43.64] "Kuþkusuz, Allah hem benim Rabbimdir hem de sizin Rabbiniz. O halde, O'na
kulluk/ibadet edin. Ýþte bu, dosdoðru bir yoldur."
[43.65] Böyle iken, aralarýndan çýkan hizipler ihtilafa düþtüler. Korkunç bir günün
azabýndan vay haline o zulmedenlerin!
[43.66] Hiç farkýnda olmadýklarý bir sýrada o saatin birdenbire kendilerine
gelmesinden baþka neyi bekliyorlar?
[43.67] Dostlar o gün birbirine düþman kesilirler. Ancak takvaya sarýlanlar böyle
deðildir.
[43.68] Ey kullarým! Bugün size korku yok; sizler tasalanmayacaksýnýz da!
[43.69] Onlar, ayetlerimize iman edip müslüman olmuþlardý.
[43.70] Cennete girin! Siz ve eþleriniz ikramlarla aðýrlanacaksýnýz.
[43.71] Çevrelerinde altýn tepsiler, kadehler dolaþtýrýlýr. Orada, nefislerin arzu
duyacaðý, gözlerin zevkleneceði herþey vardýr. Ve siz orada sürekli kalacaksýnýz.
[43.72] Ýþte size, yapýp ettiklerinize karþýlýk mirasçý kýlýndýðýnýz cennet!
[43.73] Orada sizin için pek çok meyva var. Onlardan yiyeceksiniz.
[43.74] Günahkarlar ise cehennem azabýnýn içinde sürekli kalacaklardýr.
[43.75] Azaplarý hafifletilmeyecektir; onun içinde ümitsiz kalacaklardýr.
[43.76] Biz onlara zulmetmedik; onlar zalimlerin ta kendileriydi.
[43.77] Þöyle seslenecekler: "Ey Malik! Rabbin iþimizi bitiriversin." O þöyle
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diyecek: "Hep böyle kalacaksýnýz!"
[43.78] Andolsun, size hakký getirdik ama çoðunuz haktan tiksiniyorsunuz.
[43.79] Yoksa bir iþ ve oluþta kesin karara mý vardýlar? Kuþkusuz, biz de kesin
kararlýyýz.
[43.80] Yoksa onlarýn sýrlarýný, fýsýltýlarýný duymadýðýmýzý mý sanýyorlar? Hayýr,
öyle deðil; resullerimiz yanlarýnda yazýp duruyorlar.
[43.81] De ki: "Eðer Rahman'ýn bir çocuðu olsaydý, ona kulluk edenlerin ilki ben
olurdum."
[43.82] Göklerin ve yerin Rabbi, arþýn Rabbi onlarýn nitelendirmelerinden
arýnmýþtýr, yücedir.
[43.83] Býrak onlarý, kendilerine vaat edilen günlerine kavuþuncaya deðin dalýp
gitsinler, oynayýp oyalansýnlar!
[43.84] Göklerde ilah olan da O, yerde ilah olan da O. O'dur Hakim, O'dur Alim.
[43.85] Göklerin, yerin ve bunlar arasýndakilerin mülkü/yönetimi kendine ait olan o
Allah'ýn þaný yücedir. Kýyamet saatine iliþkin bilgi O'nun katýndadýr. Siz de O'na
döndürüleceksiniz.
[43.86] O'nun bersinden yakardýklarý, þefaate sahip olamaz! Hakka tanýk olanlar
müstesna! Onlar, ilimden nasiplenmekteler...
[43.87] Kendilerini kim yarattý diye onlara sorarsan, yemin olsun, "Allah"
diyeceklerdir. Peki nasýl döndürülüyorlar?!
[43.88] Onun "ey Rabbim" deyiþine yemin olsun ki, bunlar iman etmez bir topluluktur.
[43.89] Artýk sen onlara aldýrma, "selam!" deyiver. Yakýnda bilecekler.
@Duhân Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[44.1] Ha, Mim!
[44.2] O ayan-beyan gösteren Kitap'a yemin olsun ki,
[44.3] Biz onu kutlu/bereketli bir gecede indirdik. Hiç kuþkusuz, biz uyarýcýlarýz.
[44.4] Hikmetlerle dolu her iþ ve oluþ o gecede ayýrt edilir,
[44.5] Katýmýzdan bir emir olarak. Hiç kuþkusuz biz, resuller göndeririz,
[44.6] Senin Rabbinden bir rahmet olarak. Hiç kuþkusuz O, gereðince duyan, gereðince
bilendir.
[44.7] Göklerin, yerin ve bunlar arasýndakilerin Rabbidir O, eðer görürcesine
biliyor iseniz.
[44.8] Tanrý yoktur O'ndan baþka! Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir O,
önceki atalarýnýzýn da Rabbidir.
[44.9] Ýþ, onlarýn sandýðý gibi deðil! Bir kuþku içinde oynayýp oyalanmaktadýrlar.
[44.10] Artýk sen göðün açýkça izlenen bir duman getireceði günü gözle.
[44.11] Ýnsanlarý kuþatýp sarar. Ýnletici bir azaptýr bu.
[44.12] "Ey Rabbimiz, kaldýr bizden bu azabý. Biz gerçekten müminleriz."
[44.13] Nerede onlarda öðüt almak? Andolsun, delillerle açýklayan bir resul gelmiþti
onlara.
[44.14] Ama ondan yüz çevirdiler ve þöyle dediler: "Eðitilmiþ bir mecnun!"
[44.15] Biz azabý biraz kaldýrýrýz; siz eski halinize tekrar dönersiniz.
[44.16] O gün en büyük vuruþla vururuz biz. Þu bir gerçek ki, intikam da alýrýz biz!
[44.17] Kudretimize yemin olsun ki, onlardan önce Firavun'un kavmini de ince bir
imtihana çektik de, asil ve onurlu bir resul geldi onlara.
[44.18] Þöyle sesleniyordu: "Ey Allah'ýn kullarý, bana gelin! Çünkü ben sizin için
güvenilir bir resulüm."
[44.19] "Allah'a karþý ululuk taslamayýn. Ben size apaçýk bir kanýt getirmekteyim."
[44.20] "Ben, beni taþlamanýzdan Rabbim ve Rabbinize sýðýndým."
[44.21] "Bana inanmadýnýzsa bari benden uzak durun."
[44.22] Sonra Rabbine, "bunlar günah iþleyen bir topluluktur"diye yakardý.
[44.23] Bunun üzerine, Allah buyurdu: "O halde kullarýmý geceleyin yola çýkar, çünkü
takip edileceksiniz."
[44.24] "Denizi açýk býrak, çünkü onlar, boðulmaya mahkum edilmiþ bir ordudur."
[44.25] Geriye nice bahçeler, nice pýnarlar býraktýlar.
[44.26] Nice ekinler, nice seçkin makamlar.
[44.27] Ýçinde zevk sürdükleri nice nimetler.
[44.28] Ýþte böyle! Onlara baþka bir toplumu mirasçý kýldýk.
[44.29] Gök de aðlamadý onlar için yer de. Yüzlerine bakýlmadý bile!
[44.30] Andolsun, Ýsrailoðullarýný, rezil edici bir azaptan kurtardýk.
[44.31] Firavun'dan kurtardýk. Firavun, haddi aþanlarýn büyüklük taslayanlarýndan
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biriydi.
[44.32] Yemin olsun, biz onlarý bir ilim sayesinde alemlere üstün kýlmýþtýk.
[44.33] Onlara, içinde açýk bir imtihan bulunan ayetler vermiþtik.
[44.34] Þimdi, þunlar tutmuþ diyorlar ki:
[44.35] "Ýlk ölümümüzden baþkasý yok! Biz diriltilecek filan deðiliz!"
[44.36] "Eðer doðru sözlülerseniz, atalarýmýzý geri getirin!"
[44.37] Onlar mý hayýrlý yoksa Tübba' halkýyla onlardan önce gelenler mi? Onlarý
helak ettik; çünkü onlar, günaha batmýþ insanlardý.
[44.38] Biz gökleri, yeri ve bunlar arasýndakileri eðlenmek için yaratmadýk.
[44.39] Ýkisini de, sadece gerçeði göstermek üzere yarattýk. Ama onlarýn çoklarý
bilmiyorlar.
[44.40] Hiç kuþkusuz, ayrým günü, hepsinin buluþma zamanýdýr/buluþma yeridir.
[44.41] Bir gündür ki o, dostun dosta yararý olmaz. Onlara yardým da edilmez.
[44.42] Allah'ýn rahmet ettiði kimse müstesna. Allah Aziz'dir, Rahim'dir.
[44.43] Þu bir gerçek ki zakkum aðacý,
[44.44] Günahkarlarýn yemeðidir.
[44.45] Erimiþ maden misali, karýnlarda kaynar.
[44.46] Sýcak suyun kaynamasý gibi...
[44.47] "Tututn onu, cehennemin tam ortasýna götürün!"
[44.48] "Sonra baþýnýn üstüne, kaynar su azabýndan dökün!"
[44.49] "Tat bakalým! Hani sen onurluydun, seçkindin."
[44.50] "Ýþte budur o kuþkulanýp durduðunuz þey."
[44.51] Korunup sakýnanlar, güvenli bir makamdadýr;
[44.52] Bahçelerde, pýnar baþlarýnda.
[44.53] Ýnce ipekten, parlak atlastan giymiþ olarak, karþýlýklý oturmaktadýrlar.
[44.54] Ýþte böyle! Onlarý iri gözlü hurilerle de eþleþtirmiþizdir.
[44.55] Orada, güvenli bir biçimde her türlü meyvayý isterler.
[44.56] Orada, ilk ölüm dýþýnda ölüm tatmazlar. Allah onlarý cehennem azabýndan
korumuþtur.
[44.57] Rabbinden bir lütuf olarak böyledir. Ýþte budur o büyük baþarý.
[44.58] Biz o Kur'an'ý senin dilinle/senin diline kolaylaþtýrdýk ki, düþünüp öðüt
alabilsinler.
[44.59] Artýk, beklemeye geç! Çünkü onlar da beklemekteler.
@Câsiye Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[45.1] Ha, Mim!
[45.2] Aziz ve Hakim olan Allah'tan Kitap'tan indiriliþidir bu...
[45.3] Kuþkusuz, göklerde ve yerde, iman sahipleri için sayýsýz ayetler vardýr.
[45.4] Ve sizin yaratýlýþýnýzda, her yana yaydýðý canlýlarda, kesinliði yakalayan
bir topluluk için ibretler, iþaretler vardýr.
[45.5] Geceyle gündüzün birbiri ardýnca geliþinde, Allah'ýn gökten bir rýzýk indirip
de onunla yerküreyi ölümünden sonra hayata kavuþturmasýnda, rüzgarlarýn her bir yana
sevkediliþinde de aklýný çalýþtýran bir topluluk için izler, iþaretler vardýr.
[45.6] Ýþte bunlar, Allah'ýn ayetleridir ki, onlarý sana hak olarak okuyoruz. Hal
böyle iken Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi hadise/söze inanýyorlar?!
[45.7] Yazýklar ve azaplar olsun günaha batmýþ her yalancý iftiracýya,
[45.8] Ki Allah'ýn ayetlerinin kendisine okunuþunu dinler, sonra böbürlenmiþ olarak
inadýnda devam eder. Sanki hiç duymamýþtýr onlarý. Artýk acýklý biz azapla muþtula
böylesini.
[45.9] Ayetlerimizden birþeyin bilgisine ulaþýnca, alaya aldý onu. Ýþte onlar
içindir horlayýp yere batýran bir azap.
[45.10] Arkalarýndan cehennem! Kazanmýþ olduklarý da Allah'ýn berisinden edindikleri
veliler de onlara hiçbir yarar saðlamayacaktýr. Çok büyük bir azap vardýr onlar
için.
[45.11] Ýyiye ve güzele bir kýlavuzdur bu. Rablerinin ayetlerini inkar edenler için,
korkunç bir pislik azabý olacaktýr.
[45.12] Allah size denizi boyun eðdirdi ki, içinde gemiler O'nun emriyle akýp
gitsin, lütfundan istekte bulunasýnýz ve þükredebilesiniz.
[45.13] Göklerde ne var, yerde ne varsa tümünü, O'ndan bir lütuf olarak size boyun
eðdirmiþtir. Bunda, derin derin düþünen bir topluluk için elbette ibretler vardýr.
[45.14] Ýman edenlere söyle: "Allah'ýn günlerini ummayanlarý affetsinler ki, O, bir
toplumu kazandýklarýyla cezalandýrsýn."
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[45.15] kim hayra ve barýþa yönelik bir iþ yaparsa kendi lehinedir. Kötülük yapan da
kendi aleyhine yapmýþ olur. Sonunda Rabbinize döndürülürsünüz.
[45.16] Yemin olsun, biz, Ýsrailoðullarýna Kitap'ý, hükmetme gücünü, peygamberliði
verdik, onlarý temiz yiyeceklerden rýzýklandýrdýk ve kendilerini alemler üzerine
imtiyazlý kýldýk.
[45.17] Onlara, iþ ve yönetime iliþkin açýk-seçik belgeler verdik. Onlar,
kendilerine ilim geldikten sonra, aralarýndaki azgýnlýk ve kýskançlýk yüzünden
ihtilafa düþtüler. Hiç kuþkusuz, Rabbin, onlar arasýnda, tartýþýp durduklarý þeyle
ilgili olarak kýyamet günü hüküm verecektir.
[45.18] Daha sonra seni, iþ ve yönetimde bir þeriat/bir yol-yöntem üzerine koyduk.
Artýk ona uy! Bilmeyenlerin keyifleri ardýnca gitme!
[45.19] Kuþkun olmasýn ki onlar, Allah karþýsýnda sana hiçbir yarar
saðlayamazlar/Allah'tan gelecek hiçbir þeyi senden uzaklaþtýramazlar. Zalimler
birbirlerinin dostlarýdýr; Allah ise takvaya sarýlanlarýn Veli'sidir.
[45.20] Bu Kur'an, insanlarýn kalp gözlerini açacak ýþýklardan oluþur. Gereðince
inanan bir toplum için de bir kýlavuz ve bir rahmettir o.
[45.21] Kötülüklere cesaretle dalanlar sanýyorlar mý ki, biz kendilerini, iman edip
hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlarla ayný tutacaðýz. Hayatlarý ve ölümleri
onlarla ayný mý olacak?! Ne kötü hüküm veriyorlar!
[45.22] Ve Allah, gökleri ve yeri hak olarak yarattý. Ta ki her benlik, kazancýnýn
karþýlýðýyla, hiçkimse zulme uðratýlmaksýzýn, yüzyüze getirilsin.
[45.23] Kendisinin ilahý olarak duygu ve arzusunu almýþ kiþiyi gördün mü? Allah onu
bir ilim üzerine saptýrmýþ, kulaðý ve kalbi üzerine mühür basmýþ, gözünün üstüne de
bir perde çekmiþtir. Allah'tan sonra ona kim kýlavuzluk edecektir. Hala düþünüp
ibret almýyor musunuz?
[45.24] Dediler ki: "Þu dünya hayatýmýzdan baþkasý yok. Ölüyoruz, diriliyoruz. Bizi
zamandan baþkasý helak etmiyor." Onlarýn bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Sadece
sanýda bulunuyorlar.
[45.25] Ayetlerimiz, karþýlarýnda açýk-seçik mesajlar halinde okunduðunda, delilleri
sadece þöyle demek olmuþtur: "Doðru sözlüler iseniz atalarýmýzý getirin."
[45.26] De ki: "Sizi Allah yaþatýyor; sonra sizi öldürecek, sonra da o hakkýnda hiç
kuþku bulunmayan kýyamet gününde biraraya getirecek. Ama insanlarýn çoklarý
bilmiyorlar."
[45.27] Göklerin ve yerin mülkü/saltanatý Allah'ýndýr. Kýyamet kopunca, iþte o gün,
gerçekleri hükümsüz kýlanlar hüsrana uðrayacaklardýr.
[45.28] O gün tüm ümmetleri, toplanýp diz çökmüþ görürsün. Her ümmet kendi kitabýna
davet edilir. Bugün, yapýp ettiklerinizin karþýlýðýyla yüzyüze getirileceksiniz.
[45.29] Bu bizim kitabýmýz, karþýnýzda gerçeði söylüyor. Çünkü biz,
yapýp-ettiklerinizin kopyasýný çýkarýyorduk/yaptýklarýnýzý kaydediyorduk.
[45.30] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlarýn durumu þu: Rableri onlarý
rahmetine sokacaktýr. Ýþte açýk zafer budur.
[45.31] Ýnkar ve nankörlüðe sapmýþ olanlara gelince, onlara þöyle denecek:
"Ayetlerimiz karþýnýzda okunurdu ama siz büyüklük taslardýnýz, günahkar bir toplum
oldunuz, öyle deðil mi?"
[45.32] Hani, size, "hiç kuþkusuz, Allah'ýn vaadi haktýr, kýyamet saatinde de þüphe
yoktur" dendiðinde, siz þöyle demiþtiniz: "Saat nedir, bilmiyoruz. Sadece birþeyler
var sanýyoruz; kesin bir bilgimiz olmadýðý için inanmýyoruz."
[45.33] Yaptýklarýnýn kötülükleri karþýlarýna dikilmiþ, alay edip durduklarý þey
kendilerini kuþatývermþtir.
[45.34] Þöyle denilir: "Unutuyoruz sizi bugün. Týpký sizin, bugününüze kavuþmayý
unuttuðunuz gibi. Ýþte böyle! Sýðýnaðýnýz ateþtir; hiçbir yardýmcýnýz da
olmayacaktýr."
[45.35] Bunun sebebi þudur: "Siz, Allah'ýn ayetlerini eðlence aracý yaptýnýz, dünya
hayatý sizi aldattý/gurura itti. Bugün ateþten çýkarýlmayacaklar, özür dilemeleri de
kabul edilmeyecek."
[45.36] Hamd; göklerin Rabbi, yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'adýr!
[45.37] Göklerde ve yerde ululuk/büyüklük O'nundur! Aziz'dir O, Hakim'dir.
@Ahkaf Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[46.1] Ha, Mim!
[46.2] Hikmeti sýnýrsýz, kudreti sonsuz Allah'tan, Kitap'ýn indiriliþidir bu.
[46.3] Gökleri ve yeri ve ikisi arasýndakileri hak olarak ve belirlenmiþ bir süre
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için yarattýk biz. Küfre batanlarsa uyarýlmýþ olduklarý þeyden yüz çevirmektedirler.
[46.4] De ki: "Allah dýþýnda yakarmakta olduklarýnýzý gördünüz mü? Gösterin bana,
yerden neyi yarattýlar onlar? Yoksa göklerde bir ortaklarý mý var? Eðer doðru sözlü
kiþiler iseniz bundan önceki bir kitap, yahut bir bilgi kalýntýsý getirin bana!"
[46.5] Kýyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek birilerine, Allah'ýn
berisinden yalvarýp durandan daha sapýk kim vardýr? Ve o yalvardýklarý, onlarýn
yakarýþýndan habersizdirler.
[46.6] Ýnsanlar, haþredilmek üzere toplandýðýnda, o taptýklarý onlara düþman
olurlar; onlarýn ibadetlerini de inkar ederler.
[46.7] Herþeyi ayan-beyan gösteren ayetlerimiz onlara okunduðunda, kendilerine
gelmiþ olan hakký inkar edenler þöyle derler: "Açýk bir büyüdür bu!"
[46.8] Yahut da þöyle diyorlar: "Uyduruyor onu!" De ki: "Eðer uydursaydým onu,
hiçbir þeye sahip olamazdýnýz Allah'tan kurtarmak için beni. Ýçine gömüldüðünüz
yaygarayý en iyi bilen O'dur. Benimle sizin aranýzda tanýk olarak O yeter. Çok
affedici, çok merhametlidir O."
[46.9] De ki: "Ben resuller içinde bir türedi deðilim! Bana ve size ne yapýlacaðýný
da bilmiyorum. Bana vahyedilenden baþkasýna da uymam! Ve ben, açýkça uyaran bir
elçiden baþkasý da deðilim."
[46.10] De ki: "Hiç düþündünüz mü? Eðer bu, Allah katýndan ise ve siz onu
tanýmamýþsanýz, Ýsrailoðullarýndan bir tanýk da onun benzerine tanýklýk edip
inandýðý halde, siz böbürlenmiþseniz haliniz nice olur! Allah, zalimler topluluðuna
kýlavuzluk etmez."
[46.11] Ýnkar edenler, inananlara þöyle derler: "Eðer bu, hayýrlý birþey olsaydý,
bunlar ona inanmakta bizi geçemezlerdi." Bununla umduklarýný bulamayýnca þöyle
diyecekler: "Bu, eski bir uydurmadýr."
[46.12] Halbuki ondan önce, bir önder ve rahmet olarak Musa'nýn kitabý var. Bu
Kur'an da öncekileri tasdikleyen bir kitaptýr. Zulmedenleri uyarsýn, güzel
davrananlara müjde olsun diye Arap dilindedir.
[46.13] "Rabbimiz Allah'týr" deyip, sonra da dosdoðru yol alanlar var ya, onlar
için hiçbir korku yoktur; onlar tasalanmayacaklardýr da...
[46.14] Cennet halkýdýr onlar. Yapýp ettiklerine karþýlýk olarak sürekli
kalacaklardýr orada.
[46.15] Biz insana, anne-babasýna çok iyi davranmasýný önerdik. Annesi onu zahmetle
taþýdý, zahmetle doðurdu. Taþýnmasý ve sütten kesilmesi otuz aydýr. Nihayet,
yiðitlik çaðýna gelip kýrk yýla erdiðinde þöyle der: "Rabbim; beni, bana ve
ebeveynime verdiðin nimete þükretmeye, hoþnut olacaðýn iyi bir iþ yapmaya yönelt!
Soyum içinde, benim için barýþý gerçekleþtir. Sana yöneldim ben, sana teslim
olanlardaným ben!"
[46.16] Bunlar, cennet halký arasýnda o kimselerdir ki, yaptýklarýnýn en güzelini
kabul ederiz, çirkinliklerini görmezlikten geliriz. Bu onlara verilmiþ olan þaþmaz
vaattir.
[46.17] Birisi de ana-babasýna: "Yazýk size, benden önce bir yýðýn nesil gelip
geçtiði halde, siz bana, benim diriltileceðimi mi söylüyorsunuz?" dedi. Onlarsa
Allah'a sýðýnarak, "yazýklar olsun sana; inansana, Allah'ýn vaadi haktýr" diye
vahlanýnca o þöyle dedi: "Bu, öncekilerin masallarýndan baþkasý deðil."
[46.18] Ýþte bunlar, kendilerinden önce gelip geçmiþ cin ve insan ümmetleri içinde,
üzerlerine azap hak olanlardýr. Hiç kuþkusuz onlar, hüsrana uðrayanlardýr.
[46.19] Herbirinin, yapýp ettiklerinden dereceleri vardýr. Amellerinin karþýlýðý
eksiksiz verilecektir, hiçbir haksýzlýða uðratýlmayacaklardýr.
[46.20] Gün olur, inkar edenler ateþe arz edilirler. Onlara denir ki:
"Ýyiliklerinizi/nimetlerinizi, o iðreti dünya hayatýnýzda silip süpürdünüz, onlarla
zevklenip eðlendiniz. Bugünse alçaltýcý azapla cezalandýrýlacaksýnýz. Çünkü siz,
yeryüzünde haksýz yere büyüklük tasladýnýz ve gerçeðe ters düþtünüz."
[46.21] Ad kavminin kardeþini de an! O, kendinden önce ve sonra uyarýcýlarýn gelip
geçtiði Ahkaf'ta, toplumunu þöyle uyarmýþtý: "Allah'tan baþkasýna kulluk/ibadet
etmeyin! Gerçek þu ki, ben sizin büyük bir günün azabýna uðramanýzdan korkuyorum."
[46.22] Dediler: "Sen bizi, tanrýlarýmýzdan yüz geri etmek için mi geldin? Eðer
doðru sözlülerden isen, bizi tehdit ettiðin þeyi ortaya getir."
[46.23] Dedi: "Ýlim, ancak Allah katýndadýr. Ben size, bana vahyedileni teblið
ediyorum. Fakat sizin, cahillik edip duran bir toplum olduðunuzu görüyorum."
[46.24] Nihayet onu, vadilerine doðru gelen geniþ bir bulut halinde görünce: "Ha,
dediler, bu bize yaðmur getirecek bir bulut!" Hayýr, o, aceleden istediðiniz þeyin
ta kendisi. Bir rüzgar ki, içinde acýklý bir azap var.
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[46.25] Rabbinin emriyle herþeyi yerle bir edecek. Sonunda o hale geldiler ki,
konutlarýndan baþka hiçbir þey görünmüyordu. Günahkarlar topluluðunu iþte böyle
cezalandýrýrýz biz.
[46.26] Andolsun, onlara, size vermediðimiz imkan ve kudreti vermiþtik. Onlar için
iþitme gücü, gözler ve gönüller oluþturmuþtuk. Fakat, iþitme güçleri de gözleri de
gönülleri de kendilerine hiçbir yarar saðlamadý/kendilerinden hiçbir þeyi
uzaklaþtýramadý; çünkü ayetlerimize karþý direniyorlardý. Ve alaya aldýklarý þey,
onlarý kuþatýp sardý.
[46.27] Andolsun, sizi çevreleyen kentleri/medeniyetleri de helak ettik. Belki
dönerler diye ayetleri deðiþik biçimlerde sýralayýp durmuþtuk.
[46.28] Allah'ýn yanýnda yakýnlýk saðlamak için edindikleri ilahlar, onlara yardým
etseydi ya! Tam aksine, onlardan uzaklaþýp kayboldular. Bu, onlarýn yalanlarý,
uydurup durduklarýydý.
[46.29] Bir zaman, cinlerden bir topluluðu, Kur'an'ý dinlemeleri için sana
yöneltmiþtik. Onu dinlemeye hazýr hale geldiklerinde: "Susup dinleyin!" dediler.
Dinleme bitirilince de uyarýcýlar olarak kendi toplumlarýna döndüler.
[46.30] Dediler ki: "Ey toplumumuz! Biz; Musa'dan sonra indirilen, kendinden
öncekini doðrulayan, hakka ve dosdoðru yola ileten bir Kitap dinledik."
[46.31] "Ey toplumumuz! Allah'ýn davetçisine uyun, ona iman edin ki Allah,
günahlarýnýzdan bir kýsmýný baðýþlasýn ve sizi acýklý bir azaptan korusun!"
[46.32] Allah'ýn davetçisine uymayan, yeryüzünde hiç kimseyle yarýþamaz/hiç kimseyi
aciz býrakamaz. Böylesinin, Allah dýþýnda dostlarý da olmaz. Böyleleri apaçýk bir
sapýklýk içindedir.
[46.33] Görmediler mi ki; gökleri ve yeri yaratan, bunlarý yaratmakla yorgunluða
düþmeyen Allah, ölüleri diriltmeye de kadirdir. Evet, O herþeye kadirdir.
[46.34] Gün gelir, o inkar edenler, ateþe arz edilir. "Bu gerçek deðil miymiþ?" diye
sorulur. "Elbette! Rabbimize yemin ederiz, gerçekmiþ!" derler. Allah buyurur: "O
halde, inkar ettiðinizden ötürü tadýn azabý!"
[46.35] Artýk, resullerin azim sahibi olanlarýnýn sabrettiði gibi sabret! O
inkarcýlar için acele etme! Tehdit edildikleri azabý gördükleri gün, gündüzün sadece
bir saati kadar yaþamýþ gibi olurlar. Bir duyurudur bu. Fasýklar topluluðundan baþka
kim helak edilir!
@Muhammed Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[47.1] Küfre saplanýp Allah'ýn yolundan alýkoyanlarýn yapýp ettiklerini O, boþa
çýkarmýþtýr.
[47.2] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlar ve Muhammed'e indirilene -ki
o onlarýn Rablerinden bir haktýr- inanmýþ olanlara gelince, Allah onlarýn çirkin
davranýþlarýný örtmüþ ve gönüllerini barýþa yöneltmiþtir.
[47.3] Bu böyledir; çünkü küfre batanlar boþ ve tutarsýza uymuþlardýr. Ýman edenler
ise Rablerinden gelen hakka uymuþlardýr. Ýþte Allah, insanlara kendi durumlarýný bu
þekilde örnekleyerek anlatýr.
[47.4] Küfre batmýþlarla burun buruna geldiðinizde, boyunlar vurulur. Nihayet onlarý
bastýrýp sindirdiðinizde, antlaþma baðýný sýký baðlayýn. Artýk bundan sonrasý ya bir
baðýþlama ya bir fidyedir. Nihayet harp, aðýrlýklarýný yere býrakýr. Ýþte böyle!
Eðer Allah dileseydi, onlardan öc alýrdý. Ama kiminizi kiminizle denemek için
böyledir. Allah yolunda öldürülenlerin amelleri asla gözardý edilmeyecektir.
[47.5] Onlarý doðruya ve güzele kýlavuzlayacak ve kalplerini barýþa yöneltecektir.
[47.6] Ve onlarý, kendilerine tanýmlamýþ olduðu o cennete koyacaktýr.
[47.7] Ey iman sahipleri! Eðer siz Allah'a yardým ederseniz, Allah da size yardým
eder ve ayaklarýnýzý saðlam bastýrýr.
[47.8] Küfre sapanlara gelince, kayýp ve yýkým onlara! Yapýp ettiklerini boþa
çýkardý onlarýn.
[47.9] Bu böyledir; çünkü onlar Allah'ýn indirdiðini tiksindirici bulmuþlardýr,
Allah da onlarýn tüm amellerini boþa çýkarmýþtýr.
[47.10] Onlar yeryüzünde dolaþýp da kendilerinden öncekilerin sonlarýnýn nasýl
olduðuna bir bakmýyorlar mý? Allah onlarý yerle bir etmiþtir. Þu inkar edenlere de
onlara yapýlanýn aynýsý yapýlacaktýr.
[47.11] Bu böyledir; çünkü Allah, iman edenlerin Mevla'sýdýr. Küfre sapanlarýn ise
Mevla'sý yoktur.
[47.12] Þu bir gerçek ki Allah, iman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlarý,
altlarýndan ýrmaklar akan cennetlere koyacaktýr. Küfre sapanlarsa zevk edip
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eðlenmeye bakarlar; davarlarýn yediði gibi yer, içerler. Varacaklarý yer ateþtir
onlarýn.
[47.13] Seni yerinden çýkaran o kentinden çok daha kuvvetli nice kentler vardýr ki,
biz hepsini helak ettik; hiçbir yardýmcýlarý olmadý.
[47.14] Rabbinden açýk bir kanýt üzere olan, amelinin çirkinliði kendisine süslü
gösterilip de boþ arzularýna uyanlara benzer mi?
[47.15] Sakýnanlara vaat olunan cennetin durumu þöyledir: Orada, bozulmayan sudan
ýrmaklar; tadý bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet sunan bir þaraptan
nehirler, süzme bir baldan oluþan nehirler var. Ve orada kendileri için her türlü
meyvanýn yanýnda Rablerinden bir de baðýþlanma var. Bu nimetler içindekiyle, sürekli
ateþte olup da içirildiði sýcak su tarafýndan baðýrsaklarý parçalanan kimse ayný
olur mu?
[47.16] Ýçlerinden bir kýsmý seni dinler, sonra senin yanýndan çýktýklarýnda,
kendilerine ilim verilmiþ olanlara þöyle sorarlar: "Az önce ne söyledi?" Ýþte
bunlar, Allah'ýn, kalplerine mühür bastýðý kimselerdir, boþ arzularýnýn ardýna
düþmüþlerdir.
[47.17] Kýlavuzlarýný bulmuþ olanlara gelince, Allah onlarýn hidayetini artýrmýþ ve
korunma imkanlarýný kendilerine vermiþtir.
[47.18] Kýyametin ansýzýn tepelerine inmesinden baþka neyi bekliyorlar? Onun
belirtileri zaten gelmiþtir. O onlara gelip çatýnca, ibret almalarý neye yarar?!
[47.19] Allah'tan baþka tanrý olmadýðýný kuþkusuzca bil! Hem kendi günahýn için hem
de mümin erkeklerle mümin kadýnlar için af dile. Allah sizin, dönüp dolaþacaðýnýz
yeri de varýp ulaþacaðýnýz yeri de bilir.
[47.20] Ýman edenler derler ki: "Bir sure indirilseydi olmaz mýydý?" Fakat hükmü
kesinleþmiþ bir sure indirilip de içinde savaþ da anýlýnca, kalplerinde maraz
olanlarýn, ölüm baygýnlýðýna tutulmuþ bir bakýþla sana baktýklarýný görürsün. Onlara
uygun olan da odur.
[47.21] Ýtaat ve güzel söz! Ýþ budur! Ýþ ciddileþince, Allah'a verdikleri söze sadýk
olsalardý kendileri için daha iyi olurdu.
[47.22] Demek, iþ baþýna gelecek olsanýz/savaþtan geri kalacak olsanýz, ülkede fesat
çýkarýp rahimleri parçalayacaksýnýz.
[47.23] Ýþte bunlardýr, Allah'ýn kendilerine lanet edip kulaklarýný saðýr, gözlerini
de kör ettiði kimseler...
[47.24] Peki, bunlar, Kur'an'ýn anlamýný inceden inceye düþünmüyorlar mý? Yoksa
kalpleri üzerinde kilitler mi var?
[47.25] Hidayet kendilerine açýkça belli olduktan sonra arkalarýna dönenlere þeytan
fit vermiþ, sonu gelmez arzularýn/ümitlerin ardýna takmýþtýr onlarý.
[47.26] Bu þundandýr: Bunlar, Allah'ýn indirdiðinden tiksinenlere, "bazý iþlerde
size itaat edeceðiz" demiþlerdi. Fakat Allah onlarýn gizlediklerini biliyor.
[47.27] Melekler onlarýn yüzlerine ve sýrtlarýna vurarak canlarýný alacaklarý zaman,
bakalým nasýl olacak?!
[47.28] Olacak olan budur! Çünkü onlar, Allah'ý öfkelendiren þeylerin peþine
düþtüler, O'nun hoþnutluðundan tiksindiler; sonunda Allah bütün amellerini boþa
çýkardý.
[47.29] Yoksa o kalplerinde maraz olanlar, Allah kendilerinin çirkinliklerini hiçbir
zaman ortaya çýkarmayacak mý sandýlar?
[47.30] Dileseydik onlarý sana mutlaka gösterirdik de sen onlarý yüzlerinden
kesinlikle tanýrdýn. Zaten sen onlarý, sözlerinin tarzýndan da tanýrsýn. Allah tüm
yaptýklarýnýzý biliyor.
[47.31] Andolsun, içinizden gayret gösterip didinenlerle sabredenleri bilinceye
kadar, sizi belalarla imtihan edeceðiz. Haberlerinizi de eleyip tarayacaðýz.
[47.32] Nankörlüðe sapýp Allah yolundan alýkoyanlar ve hidayet kendilerine tam bir
þekilde belli olduktan sonra resule kafa tutanlar, Allah'a hiçbir þekilde zarar
veremezler. O, onlarýn amellerini iþe yaramaz hale getirecektir.
[47.33] Ey iman edenler! Allah'a itaat edin; resule de itaat edin! Amellerinizi iþe
yaramaz hale getirmeyin.
[47.34] Ýnkar edip Allah yolundan döndüren, sonra da küfre saplanmýþ olarak ölenler
yok mu, Allah onlarý asla affetmeyecektir.
[47.35] Gevþemeyin, üstün durumda olduðunuz halde antlaþmaya davet etmeyin! Allah
sizinledir; amellerinizi asla yitirmeyecektir.
[47.36] Þu iðreti dünya hayatý, sadece bir oyun ve eðlencedir. Eðer iman eder
korunursanýz, Allah, ödüllerinizi verecek ve sizden mallarýnýzý istemeyecektir.
[47.37] Eðer onlarý isteyip bunun için sizi zorlasaydý, cimrilik ederdiniz, böylece
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Allah çirkinliklerinizi ortaya çýkarýrdý.
[47.38] Ýþte sizler, Allah yolunda harcamaya çaðrýlan insanlarsýnýz. Ama bir
kýsmýnýz cimrilik ediyor. Oysaki cimrilik eden kendi aleyhine cimrileþmiþ olur.
Allah Gani'dir; yoksul olan sizlersiniz. Eðer yüz çevirirseniz, Allah yerinize baþka
bir toplum getirir. Ve onlar, sizin benzerleriniz olmazlar.
@Fetih Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[48.1] Þu bir gerçek ki, sana apaçýk bir fetih nasip ettik.
[48.2] Ki Allah senin günahýndan geçmiþ olaný de gelecek olaný da baðýþlasýn,
nimetini senin üzerinde tamamlasýn ve seni dosdoðru bir yola kýlavuzlasýn.
[48.3] Ve Allah sana onur ve kuvvet dolu bir yardýmla destek verecektir.
[48.4] O odur ki, müminlerin gönüllerine, imanlarý beraberinde iman geliþtirsinler
diye, mutluluk ve huzur indirdi. Yalnýz Allah'ýndýr göklerin ve yerin ordularý.
Alim'dir Allah, Hakim'dir.
[48.5] Ýnanmýþ erkekleri ve inanmýþ kadýnlarý, altlarýndan ýrmaklar akan cennetlere
sokmasý içindir bu. Sürekli kalýcýdýrlar orada. Ve onlarýn çirkin davranýþlarýný
örtüp gizlemesi içindir. Ýþte bu, Allah katýnda çok büyük bir kurtuluþ ve eriþtir.
[48.6] Ve Allah hakkýnda kötü sanýlar besleyen erkek münafýklarla kadýn münafýklara
ve erkek putperestlerle kadýn putperestlere, o kötülük girdabý baþlarýna dönesilere
azap etsin diyedir bu. Allah onlara öfkelenmiþ, onlarý lanetlemiþ ve kendilerine
cehennem hazýrlamýþtýr. Kötü bir varýþ yeridir o.
[48.7] Yalnýz Allah'ýndýr göklerin ve yerin ordularý. Aziz'dir Allah, Hakim'dir.
[48.8] Þu bir gerçek ki, biz seni, bir tanýk, bir müjdeleyici ve bir uyarýcý olarak
gönderdik.
[48.9] Allah'a ve resulüne inanasýnýz, O'nu destekleyesiniz, O'nu yüce bilesiniz ve
sabah-akþam tespih edesiniz diye.
[48.10] O seninle el tutuþup sözleþenler var ya, onlar gerçekte Allah ile
bey'atleþiyorlar. Allah'ýn eli onlarýn ellerinin üstündedir. Kim ahdi bozar,
döneklik ederse kendi aleyhine döneklik etmiþ olur. Ve kim Allah'a verdiði sözde
vefalý davranýrsa, Allah ona büyük bir ödül verecektir.
[48.11] Bedevilerden, geri býrakýlmýþ olanlar sana þöyle diyecekler: "Bizleri,
mallarýmýz ve ailelerimiz oyaladý. O halde bizim için Allah'tan af dile." Onlar,
kalplerinde olmayan þeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki: "Allah size bir zarar
dilerse, yahut bir yarar murat ederse, O'nun sizin için dilediðine kim engel
olabilir?" Doðrusu þu ki, Allah, sizin yaptýklarýnýzdan haberdardýr.
[48.12] Siz sanmýþtýnýz ki, resul de müminler de ailelerine bir daha asla
dönemeyecekler. Bu düþünce kalplerinizde süslendi de çirkin bir sanýya saplandýnýz
ve mahvolmuþ bir topluluk haline geldiniz.
[48.13] Kim Allah'a ve resulüne iman etmezse bilsin ki biz, inkarcýlar için alevli
bir ateþ hazýrladýk.
[48.14] Göklerin ve yerin mülkü Allah'ýndýr. Dilediðini affeder, dilediðine azap
eder. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[48.15] Geri býrakýlanlar, ganimetleri almak üzere gittiðiniz zaman þöyle
diyecekler: "Ýzin verin, biz de size uyalým!" Onlar Allah'ýn kelamýný deðiþtirmek
istiyorlar. De ki: "Bize asla uyamazsýnýz! Allah önceden de böyle buyurmuþtu." Bu
kez þöyle diyecekler: "Hayýr, siz bizi kýskanýyorsunuz." Ýþin doðrusu þu ki, onlar
çok az anlýyorlar/onlar, az bir kýsmý hariç, anlamýyorlar.
[48.16] Bedevilerden, geri býrakýlmýþ olanlar de ki: "Siz yakýnda çok zorlu savaþ
veren bir kavimle çarpýþmaya çaðýrýlacaksýnýz. Ya onlarla çarpýþýrsýnýz, yahut onlar
Müslüman olurlar. Eðer itaat ederseniz, Allah size güzel bir ödül verecektir. Yok
eðer önceden döndüðünüz gibi yüz çevirirseniz, Allah sizi acýklý bir azapla
cezalandýrýr."
[48.17] Köre zorlama yoktur, topala zorlama yoktur, hastaya da zorlama yoktur. Kim
Allah'a ve resulüne itaat ederse, Allah onu altýndan ýrmaklar akan cennetlere koyar.
Kim de yüz çevirirse, Allah onu acýklý bir azapla cezalandýrýr.
[48.18] Andolsun, Allah müminlerden, o aðacý altýnda sana bey'at ettikleri sýrada
hoþnut olmuþtur. Onlarýn gönüllerindekini bilmiþ, üzerlerine huzur ve sükun indirmiþ
ve kendilerine yakýn bir fetih nasip etmiþtir.
[48.19] Alacaklarý birçok ganimetler de nsaip etmiþtir. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.
[48.20] Allah size, elde edeceðiniz birçok ganimetler vaat etti. Þunu da size
aceleden verdi ve insanlarýn ellerini de sizden uzak tuttu ki bu, inananlara bir
ibret olsun ve Allah sizi dosdoðru yola kýlavuzlasýn.
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[48.21] Sizin güç yetireceðiniz baþka ganimetler de vardýr. Allah onlarý kuþatmýþ
bulunuyor. Allah, herþey üzerinde Kadir'dir.
[48.22] Eðer küfredenler sizinle savaþsalardý, sýrtlarýný dönüp kaçacaklardý. Sonra
bir dost da bir yardýmcý da bulamazlardý.
[48.23] Bu, Allah'ýn öteden beri iþleyip duran yolu-yöntemidir. Allah'ýn yol ve
yönteminde hiç bir deðiþme bulamazsýn.
[48.24] O odur ki, sizi onlara galip getirdikten sonra Mekke'nin göbeðinde onlarýn
ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan uzak tuttu. Allah, yapmakta
olduklarýnýzý iyice görmektedir.
[48.25] Onlar o kiþilerdir ki, küfre sapýp sizi Mescid-i Haram'dan geri çevirdiler,
bekletilen kurbanlarýn, yerlerine ulaþmasýna engel oldular. Eðer kendilerini
tanýmadýðýnýz için çiðneyeceðiniz ve bu bilgisizlik yüzünden üzüntü ve kýnayýþla
karþýlaþacaðýnýz inanmýþ erkeklerle inanmýþ kadýnlar olmasaydý, iþ baþka türlü
olurdu. Böyle olmasý, Allah'ýn, dilediðini rahmetine sokmasý içindir. Onlar
birbirlerinden ayrýlmýþ olsalardý, inkara sapanlarýný elbette acýklý bir azapla
cezalandýrýrdýk.
[48.26] Ýnkar edenler, kalplerine öfkeli taassubu, o cahiliye taassubunu
yerleþtirmiþlerdi. Allah ise huzur ve mutluluðunu resulünün, inananlarýn üstüne
indirmiþti. Onlarý, takva kelimesine baðlý tutmuþtu. Zaten onlar buna layýk ve ehil
idiler. Allah herþeyi çok iyi bilmektedir.
[48.27] Andolsun ki Allah, resulüne o rüyayý hak olarak doðru çýkarmýþtýr. Allah
dilerse, baþlarýnýzý traþ etmiþ, saçlarýnýzý kýsaltmýþ olarak güven içinde, korku
duymadan Mescid-i Haram'a mutlaka gireceksiniz.Allah, sizin bilmediðinizi bildi de
bundan önce size yakýn bir fetih nasip etti.
[48.28] O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, o dini tüm dinlere üstün
kýlsýn. Tanýk olarak Allah yeter.
[48.29] Muhammed, Allah'ýn resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcýlara karþý çok
çetin, kendi aralarýnda çok merhametlidirler. Sen onlarý rüku eder, secdeye kapanýr
halde görürsün. Allah'tan bir lütuf ve hoþnutluk ister dururlar. Görünüþlerine
gelince, yüzlerinde secde eseri-izi vardýr. Bu onlarýn Tevrat'taki nitelikleri.
Ýncil'deki nitelikleri de þöyle: Týpký bir ekin ki filizini çýkarmýþ, o filizi
kuvvetlendirmiþ. Filiz kalýnlaþtý, gövdesi üzerine dikildi. Ziraatçýlarý da
imrendirir/hayran býrakýr bu ekin. Allah böyle yapar ki, onlar sayesinde, inkar
edenleri öfkelendirsin. Allah onlardan iman edip hayra ve barýþa yönelik iþler
yapanlara bir baðýþlanma ve büyük bir ödül vaat etmiþtir.
@Hucurât Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[49.1] Ey iman edenler! Allah'ýn ve resulünün önüne geçmeyin! Allah'tan korkun!
Allah gerçekten çok iyi duyan ve gereðince bilendir.
[49.2] Ey iman edenler! Seslerinizi o peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin!
Kiminizin kiminize baðýrarak konuþtuðu gibi, onun huzurunda sözü yükseltmeyin! Yoksa
siz hiç farkýnda olmadan amelleriniz eriyip gider.
[49.3] Allah resulünün huzurunda seslerini alçaltanlar var ya, onlar Allah'ýn,
gönüllerini takva için imtihan ettiði kiþilerdir. Bir baðýþlanma vardýr onlar için,
bir büyük ödül vardýr.
[49.4] Hücrelerin arkasýndan sana seslenenlere gelince, onlarýn çoðu aklýný
çalýþtýrmamaktadýr.
[49.5] Eðer onlar, sen yanlarýna çýkýncaya dek sabretmiþ olsalardý, kendileri için
elbette daha hayýrlý olurdu. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[49.6] Ey iman sahipleri! Özü-sözü bozuk birisi size bir haber getirdiðinde, hemen
araþtýrýp inceleyin/delil arayýn. Yoksa bilgisizlikle bir topluluðu suçlar da yapmýþ
olduðunuza piþmanlýk duyar hale gelirsiniz.
[49.7] Bilin ki, Allah'ýn resulü içinizdedir. Eðer o çoðu iþte size uysaydý,
gerçekten zorlukla karþýlaþýr, sýkýntýya düþerdiniz. Ama Allah, imaný size sevdirmiþ
ve onu gönüllerinizde süslemiþtir. Ve size küfrü, öz-söz bozukluðunu, isyiný çirkin
göstermiþtir. Rüþte ermiþ olanlar iþte bunlardýr;
[49.8] Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak. Alim'dir Allah, Hakim'dir.
[49.9] Müminlerden iki zümre çarpýþýrlarsa, onlarýn aralarýnda hemen barýþ kurun.
Eðer onlardan biri öteki aleyhine sýnýr tanýmazlýk edip saldýrýrsa, azgýnlýk edenle,
Allah'ýn emrine dönünceye kadar savaþýn. Eðer vazgeçerse, yine ikisi arasýný adalet
ve dürüstlükle sulh edin. Kuþkusuz, Allah adalette titiz davrananlarý sever.
[49.10] Þu bir gerçek ki, müminler sadece kardeþtirler. O halde kardeþleriniz
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arasýnda barýþý saðlayýn ve Allah'tan korkun ki, size merhamet edebilsin.
[49.11] Ey inananlar! Bir topluluk baþka bir toplulukla alay etmesin. Olabilir ki,
alay ettikleri topluluk kendilerinden hayýrlýdýr. Kadýnlar da baþka kadýnlarla alay
etmesinler. Alay ettikleri, kendilerinden hayýrlý olabilir. Öz benliklerinizi
ayýplamayýn/kendi nefislerinizde ayýplar aramayýn; birbirinize lakaplar
yakýþtýrmayýn. Ýmandan sonra fasýklýkla adlanmak ne kötü þeydir. Kim ki tövbe etmez,
iþte böyleleri zalimlerdir.
[49.12] Ey iman edenler! Zandan çok sakýnýn! Çünkü zannýn bir kýsmý günahtýr. Sinsi
casuslar gibi ayýp aramayýn. Gýybet ederek biriniz ötekini arkasýndan çekiþtirmesin.
Sizden biri, ölmüþ kardeþinin etini yemek ister mi? Bakýn bundan iðrendiniz.
Allah'tan korkun. Hiç kuþkusuz, Allah tövbeleri çok kabul eden, rahmeti sonsuz
olandýr.
[49.13] Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir diþiden yarattýk. Ve örfler yoluyla
tanýþýp kaynaþasýnýz diye sizi milletlere, boylara ayýrdýk. Hiç kuþkusuz, Allah
katýnda en seçkininiz, kötülüklerden en çok korunanýnýzdýr. Allah herþeyi bilir,
herþeyden haberdardýr.
[49.14] Bedeviler: "Ýman ettik." dediler. De ki: "Siz iman etmediniz. Ancak
'Müslüman' olduk deyin. Ýman sizin kalplerinize girmemiþtir. Eðer Allah'a ve
resulüne itaat ederseniz Allah, yapýp ettiklerinizden hiçbir þey eksiltmez. Çünkü
Allah Gafur'dur, Rahim'dir."
[49.15] Müminler ancak þu kimselerdir ki, Allah'a ve resulüne iman ederler; sonra
hiçbir kuþkuya düþmezler ve mallarýyla, canlarýyla Allah yolunda didinirler. Ýþte
bunlardýr, özü-sözü birbirine uyanlar.
[49.16] De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öðretiyorsunuz? Oysaki Allah, gökte ne var,
yerde ne var hepsini bilir. Allah herþeyi çok iyi bilmektedir."
[49.17] Ýslam'a girmelerini senin baþýna kakýyorlar. De ki: "Ýslamýnýzý benim baþýma
kakmayýn! Aksine, eðer özü-sözü doðru insanlarsanýz, sizi imana kýlavuzladýðý için
Allah hepinizi minnet borcu altýna sokar."
[49.18] Þu bir gerçek ki, Allah göklerin ve yerin gaybýný bilir. Allah,
yaptýklarýnýzý iyice görmektedir.
@Kaf Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[50.1] Kaf! Þaný yüce, ilahi cömertlik dolu Kur'an'a andolsun ki,
[50.2] Ýþ, sanýldýðý gibi deðil! Kendilerine içlerinden bir uyarýcý geldi diye
þaþtýlar da þöyle dediler o küfre batanlar: "Acaip þey bu!
[50.3] Ölünce mi, biz toprak olunca mý? Çok uzak bir dönüþtür bu."
[50.4] Topraðýn onlardan neyi eksilttiðini pek iyi bilmiþizdir biz. Herþeyi saklayýp
koruyan bir Kitap var katýmýzda.
[50.5] Hayýr, hayýr! Onlar, hak kendilerine geldiðinde, onu yalanladýlar. Þimdi
periþan mý periþan bir durum içindedirler.
[50.6] Bakmadýlar mý üstlerindeki göðe ki nasýl kurduk onu, nasýl süsleyip
nakýþladýk? Yýrtýðý, çatlaðý da yoktur onun.
[50.7] Yeryüzünü de biz uzatýp yaydýk, denge noktalarý yerleþtirdik ona ve bitirdik
onda, bakanlarý hayran býrakan her türlü çifti.
[50.8] Ýbretle bakýlasý, gönüller açýcý þeyler olarak; hakka yönelen her kula öðüt
olarak.
[50.9] Gökten, kutlu ve bereketli bir su indirdik de onunla bahçeler yeþerttik,
hasatlanacak daneler yetiþtirdik.
[50.10] Yüksek yüksek hurma aðaçlarý büyüttük. Birbirine girmiþ kümeler halinde
tomurcuklarý vardýr onlarýn.
[50.11] Kullara rýzýk olsun diye. Ve o suyla ölü bir beldeye hayat verdik. Ýþte
böyledir topraktan fýþkýrýþ.
[50.12] Onlarda önce Nuh kavmi, Ress halký, Senud kavmi yalanlamýþtý.
[50.13] Ad, Firavun ve Lut'un halký da...
[50.14] Eykeliler, Tubba' kavmi de. Hepsi resulleri yalanladý da duyurulan azap hak
oldu.
[50.15] Ýlk yaratýþtan aciz kalýp yorulmuþ muyduk? Hayýr, yeni bir yaratýþtan kuþku
içinde olan onlardýr.
[50.16] Yemin olsun ki, insaný biz yarattýk. Nefsinin ona neler fýsýldadýðýný da biz
biliriz. Biz ona, þah damarýndan daha yakýnýz.
[50.17] Saðýnda ve solunda oturmuþ iki görevli, kayýt yapmaktadýr.
[50.18] Bir söz sarfetmeye dursun, yanýndaki gözcü hemen zaptediverir.
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[50.19] Ölüm sarhoþluðu hak olarak geldi. Ýþte bu, senin kaçýp durduðun þeydir.
[50.20] Ve sura üfledi. Ýþte bu, geleceði vaat edilen gündür.
[50.21] Her benlik, yanýnda bir güdücü, bir de tanýk olduðu halde gelir.
[50.22] Andolsun, sen bundan gaflet içindeydin. Ama perdeni üstünden kaldýrýverdik.
Bugün gözün keskin mi keskin.
[50.23] Yoldaþý þöyle der: "Ýþte yanýmdaki, hazýr!"
[50.24] Siz, ikiniz! Tüm nankörleri, inatçýlarý cehenneme atýn.
[50.25] Durmadan hayrý engelleyeni, azgýný, iþkilciyi...
[50.26] O ki, Allah'ýn yanýna baþka bir ilah koydu. Artýk atýn onu, o þiddetli
azabýn içine.
[50.27] Yoldaþý dedi ki: "Rabbimiz, onu ben azdýrmadým. Onun kendisi, dönüþü olmayan
bir sapýklýk içindeydi."
[50.28] Allah buyurdu: "Huzurumda çekiþmeyin. Ben size uyarýyý çok önceden
göndermiþtim."
[50.29] "Benim huzurumda söz deðiþtirilmez ve ben kullara asla zulmetmem."
[50.30] O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz. O ise: "Daha yok mu?" der.
[50.31] Ve cennet, takva sahiplerine yaklaþtýrýlmýþtýr; hiç uzak deðildir.
[50.32] Ýþte size vaat edilen budur. Allah'a sürekli yönelen, korunmasý gerekeni
koruyan herkese...
[50.33] Görmediði halde Rahman'dan ürperen ve Allah'a yönelik bir kalp getiren
herkese...
[50.34] Esenlikle girin oraya. Sonsuzlaþma günüdür bu.
[50.35] Orada onlar için istedikleri herþey var. Katýmýzda ise dahasý da var.
[50.36] Onlardan önce nice nesilleri helak ettik ki, vuruþ ve tuþlarý bunlardan daha
zorluydu. Ülkelerde delikler açmýþlardý/beldelerde kaçacak delik aradýlar/beldeleri
boydan boya dolaþtýlar. Var mý bir kaçacak yer?
[50.37] Hiç kuþkusuz bunda, kalbi olan yahut tam bir tanýk olarak kulak veren için
mutlak bir öðüt vardýr.
[50.38] Andolsun, biz gökleri, yeri ve bunlar arasýndakileri altý günde yarattýk. Ve
bize hiçbir yorgunluk dokunmadý.
[50.39] Artýk onlarýn söylediklerine sabret ve güneþin doðuþundan önce de batýþýndan
önce de Rabbinin hamdiyle tespih et.
[50.40] Gecenin bir kýsmýnda ve secdelerin arkalarýndan O'nu tespih et.
[50.41] Haykýranýn çok yakýn bir yerden sesleneceði günü dinle.
[50.42] O gün o müthiþ sesi hak olarak dinleyecekler. Ortaya çýkýþ/diriliþ günüdür
bu.
[50.43] Biz, evet biz hayat veriyoruz, biz öldürüyoruz. Ve dönüþ yalnýz bizedir.
[50.44] O gün, yer çatýr çatýr yarýlýp onlardan çabucak uzaklaþýr. Bu yalnýz bizim
için kolay olan bir haþretmedir.
[50.45] Biz onlarýn neler söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlarýn üstüne bir
zorba deðilsin. O halde, benim tehdidimden korkanlara sadece Kur'an'la öðüt ver.
@Zâriyât Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[51.1] O tozutup savuranlara/o kýrýp un-ufak edenlere,
[51.2] O aðýrlýk taþýyanlara,
[51.3] O kolayca akýp gidenlere/o rahatça yüzenlere,
[51.4] O iþ ve oluþu bölüþtürenlere andolsun ki,
[51.5] Hiç kuþkusuz, o size vaat olunan kesinlikle doðrudur.
[51.6] Ve din, þaþmaz bir olgudur.
[51.7] Andolsun o ahenkli yollar taþýyan göðe,
[51.8] Ki siz gerçekten tartýþmalarla dolu bir söz içindesiniz.
[51.9] Yüz geri çevrilen onun yüzünden çevrilir.
[51.10] Kahrolsun o düzenbaz yalancýlar,
[51.11] Ki onlar bir sersemlik içinde ne yaptýklarýndan habersizdirler.
[51.12] Sorarlar: "Ne zaman o din günü?"
[51.13] O gün onlar ateþ üzerinde deneme ve elemeye tabi tutulacaklardýr.
[51.14] Tadýn imtihan ve ýstýrabýnýzý. Ýþte budur o çarçabuk gelmesini istediðiniz!
[51.15] Þu da bir gerçek ki, sakýnýp korunanlar bahçelerde ve pýnar baþlarýndadýr;
[51.16] Rablerinin kendilerine verdiðini almýþ kiþiler olarak. Doðrusu, onlar bundan
önce de iyilik ve güzellik sergilemekteydiler.
[51.17] Gecenin pek azýnda uyumaktaydýlar.
[51.18] Seher vakitlerinde af dilemekteydi onlar.
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[51.19] Ýhtiyaç sahibi için, yoksul için bir hak vardý mallarýnda onlarýn.
[51.20] Yeryüzünde ayetler vardýr görürcesine bilenler için.
[51.21] Benliklerinizin içinde de. Hala bakýp görmeyecek misiniz?
[51.22] Sizin, rýzkýnýz da göktedir, tehdit edildiðiniz þey de.
[51.23] Göðün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, o týpký sizin konuþabildiðiniz gibi
kesin bir gerçektir.
[51.24] Geldi mi sana Ýbrahim'in ikram edilen konuklarýnýn haberi?
[51.25] Hani, Ýbrahim'in yanýna girmiþlerdi de "selam!" demiþlerdi. Ýbrahim: "Selam!
Tanýnmayan bir topluluk bu!" demiþti.
[51.26] Hemen ailesinin yanýna gitmiþti; semiz bir dana getirdi.
[51.27] Danayý misafirlerin önüne sürdü. "Yemez misiniz?" dedi.
[51.28] O arada, içine bunlardan bir kuþku düþtü. "Korkma!" dediler. Ve ona bilgin
bir oðlan müjdelediler.
[51.29] Derken, karýsý bir çýðlýk içinde döndü; yüzüne vurarak þöyle dedi: "Ben,
doðurma yaþýný geçmiþ bir kocakarýyým!"
[51.30] Dediler ki: "Rabbin böyle buyurmuþtur. Hüküm ve hikmet sahibi O'dur, en
iyisini bilen de O'dur."
[51.31] Ýbrahim sordu: "Amacýnýz ne, ey elçiler?"
[51.32] Dediler: "Biz günahkar bir topluma gönderildik."
[51.33] "Üzerlerine çamurdan taþ atalým diye."
[51.34] "Rabbin katýnda, sýnýr tanýmazlar için iþaretlenmiþ taþlar."
[51.35] Orada, müminlerden kim varsa çýkardýk.
[51.36] Artýk orada, bir ev dýþýnda, müslümanlardan kimse bulamýyorduk.
[51.37] Acýklý azaptan korkanlar için orada bir iþaret býraktýk.
[51.38] Musa'da da... Biz onu açýk bir kanýtla Firavun'a gönderdik.
[51.39] O tüm gücüyle/tüm seçkin adamlarýyla birlikte yüz çevirdi ve þöyle dedi:
"Bir büyücü yahut mecnun."
[51.40] Bunun üzerine, onu da ordusunu da yakalayýp suyun ortasýna fýrlattýk. Kendi
kendini kýnayýp duruyordu.
[51.41] Ad kavminde de bir ibret var. Onlar üzerine, herþeyi yerinden söken rüzgarý
göndermiþtik.
[51.42] Üzerinden geçtiði herþeyi kül haline getirmeden býrakmýyordu.
[51.43] Semud'da da bir ibret var. Onlara þöyle demiþti: "Bir vakte kadar yiyip içip
eðlenin."
[51.44] Daha sonra onlar, Rablerinin emrine kafa tuttular da gözleri baka baka
yýldýrým kendilerini yakaladý.
[51.45] Ne kalkýp kaçabildiler ne de kendilerine yardým eden oldu.
[51.46] Daha önce de Nuh kavmini batýrmýþtýk. Çünkü onlar da doðruluktan ayrýlmýþ
bir topluluktu.
[51.47] Göðe gelince, onu biz ellerimizle kurduk. Hiç kuþkusuz biz,
geniþleticileriz.
[51.48] Yeri de biz döþedik. Ne güzel döþeyicileriz.
[51.49] Herþeyden iki çift yarattýk ki düþünüp anlayabilesiniz.
[51.50] O halde, Allah'a kaçýn/sýðýnýn! Ben size O'ndan gelmiþ açýklayýcý bir
uyarýcýyým.
[51.51] Allah'ýn yanýna baþka bir ilah koymayýn. Ben size O'ndan gelmiþ açýklayýcý
bir uyarýcýyým.
[51.52] Ýþte böyle! Onlardan önce herhangi bir resul geldiðinde, mutlaka þöyle
dediler: "Ya büyücüdür ya deli!"
[51.53] Bunu aralarýnda vasiyetleþtiler mi? Hayýr, azýp sapmýþ bir topluluk bunlar.
[51.54] Artýk onlardan yüz çevir. Sen bu yüzden kýnanmayacaksýn.
[51.55] Hatýrlat/öðüt ver; çünkü hatýrlatýp öðüt vermek müminlere yarar saðlar.
[51.56] Ben, cinleri ve insanlarý sadece bana ibadet/kulluk etsinler diye yarattým.
[51.57] Ben onlardan rýzýk istemiyorum. Beni yedirip doðurmalarýný da istemiyorum.
[51.58] Hiç kuþkusuz, Allah Rezzak'týr, bol bol rýzýk verir. Kuvvet sahibidir,
Metin'dir, güçlü ve dayanýklýdýr.
[51.59] Þu bir gerçek ki, zulmedenlerin, týpký arkadaþlarýnýn günahlarý gibi
günahlarý vardýr. O halde acele etmesinler.
[51.60] O vaat edildikleri günlerinden dolayý vay kafirlerin haline!
@Tûr Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[52.1] Andolsun Tura,
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[52.2] Satýr satýr yazýlmýþ Kitap'a,
[52.3] Ki açýlýp yayýlmýþ ince deri üzerine yazýlmýþtýr.
[52.4] Andolsun düzenli bir biçimde bakýlan o eve,
[52.5] Andolsun yükseltilmiþ tavana,
[52.6] Andolsun o alevlerle kaynatýlýp köpürtülmüþ denize,
[52.7] Ki hiç kuþkusuz, senin Rabbinin azabý meydana gelecektir.
[52.8] Ona engel olcak hiçbir þey yoktur.
[52.9] O gün gök bir çalkanýþla çalkanýr.
[52.10] Ve daðlar bir yürüyüþle yürür.
[52.11] Vay hallerine ogün, yalanlayanlarýn,
[52.12] Ki onlar bir bataða dalmýþ oynamaktadýrlar.
[52.13] O gün cehenneme bir kakýþla kakýlýrlar.
[52.14] "Ýþte budur yalanlayýp durduðunuz ateþ!"
[52.15] "Bu da mý büyü?! Yoksa siz, mi görmüyordunuz?"
[52.16] "Dalýn ona! Artýk ister sabredin ister sabretmeyin. Sizin için hepsi birdir.
Siz ancak yapýp ettiðiniz þeylerin karþýlýðýyla yüzyüze geleceksiniz."
[52.17] Korunup sakýnanlar; cennetler, nimetler içindedir.
[52.18] Rablerinin kendilerine verdikleriyle keyif çatarlar. Rableri onlarý cehennem
azabýndan korumuþtur.
[52.19] "Yapýp ettiklerinizin karþýlýðý olarak afiyetle yiyin, için;
[52.20] Ardarda dizilmiþ koltuklar üzerinde yaslanmýþ olarak." Ve biz onlarý parlak
olarak, iri gözlü hurilerle eþleþtirmiþizdir.
[52.21] Ýman edip zürriyetleri de imanda kendilerine uyanlarýn, soy-soplarýný da
kendilerine katmýþýzdýr. Ve kendi amellerinden kendilerinin hiçbir þeyini
eksilmemiþizdir. Her kiþi, kazandýðý karþýlýnda bir rehindir.
[52.22] Biz onlara canlarýný çektiði meyvadan ve etten ikram ettik.
[52.23] Orada bir kadeh tokuþtururlar ki, içinde ne bir boþ laf var ne de günaha
sokuþ.
[52.24] Çevrelerinde, kendilerine özgülenmiþ genç uþaklar dolaþýr; sanki
sedeflerinde saklý inciler.
[52.25] Birbirlerine dönüp soruþurlar. Ve derler:
[52.26] "Daha önce biz, ailemiz içinde endiþe ile ürperiyorduk."
[52.27] "Allah bize lütufta bulundu ve bizi iliklere iþleyen azaptan korudu."
[52.28] "Biz önveden O'na yakarýyorduk. Çünkü O'dur Berr, cömertçe iyilik eden;
O'dur rahmeti sýnýrsýz olan."
[52.29] Artýk hatýrlat, öðüt ver. Rabbinin nimetine yemin olsun ki, sen ne kahinsin
ne de cin çarpmýþ.
[52.30] Yoksa þöyle mi diyorlar: "O bir þairdir.Zamanýn ölüm getiren felaketine
çarpýlmasýný bekliyoruz."
[52.31] De ki: "Bekleyin. Doðrusu sizinle beraber ben de bekleyenlerdenim."
[52.32] Acaba bunu onlara hayalleri mi emrediyor yoksa bunlar azmýþ bir topluluk mu?
[52.33] Yoksa, "onu uydurdu" mu diyorlar! Hayýr, iman etmiyorlar.
[52.34] Eðer doðru sözlü iseler, onun benzeri bir hadis/söz getirsinler.
[52.35] Yoksa onlar hiçbir þeysiz mi yaratýldýlar? Yoksa bizzat kendileri mi
yaratýcýdýr?
[52.36] Yoksa gökleri ve yeri onlar mý yarattý? Hayýr, onlar gerekli bilgiye
ulaþamýyorlar.
[52.37] Yoksa Rabbinin hazineleri onlarýn yanýnda mý? Yoksa güç ve egemenlik sahibi
onlar mý?
[52.38] Yoksa onlara özgü bir merdiven var da onun üzerinde mi dinliyorlar? Eðer
böyleyse, dinleyenleri açýk bir kanýt getirsin.
[52.39] Yoksa kýzlar O'na, oðullar size mi?
[52.40] Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bir borç yüzünden onlar, yük
altýna mý giriyorlar?
[52.41] Yoksa gayb yanlarýnda da yazýp duruyorlar mý?
[52.42] Yoksa bir tuzak mý kurmak istiyorlar? Doðrusu þu ki, o inkar edenlerin
kendileri tuzaða yakalanmýþlardýr.
[52.43] Yoksa Allah'tan baþka bir ilahlarý mý var? Uzaktýr Allah, onlarýn ortak
koþtuklarýndan.
[52.44] Gökten bir parçanýn düþtüðünü görseler þöyle derler: "Üstüste yýðýlmýþ
bulutlar!"
[52.45] Bayýlýp yere serilecekleri günlerine kavuþuncaya kadar býrak onlarý.
[52.46] O gün tuzaklarý kendilerine bir yarar saðlamayacak; onlara yardým da
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edilmeyecek!
[52.47] Zulmedenler için bundan baþka bir azap da vardýr. Fakat onlarýn çoklarý
bilmiyorlar.
[52.48] Rabbinin hükmüne sabret! Kuþkusuz, sen bizim gözlerimizin önündesin.
Kalktýðýnda, Rabbinin hamdiyle tespih et!
[52.49] Gecenin bir bölümünde ve yýldýzlarýn ardýndan da O'nu tespih et.
@Necm Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[53.1] Andolsun inip çýktýðý zaman yýldýza/ fýþkýrýp çýktýðý zaman çimene/ süzülüp
aktýðý zaman Ülker yýldýzýna/ aþaðý indiði zaman o parçalar halinde aðýr aðýr
gelene,
[53.2] Ki arkadaþýnýz ne saptý ne de azdý.
[53.3] O, kuruntudan, keyfinden konuþmuyor.
[53.4] Ýndirilmiþ bir vahiyden baþkasý deðildir o.
[53.5] Kuvvetleri çok müthiþ olan belletip öðretti onu ona.
[53.6] Akýl, güzellik ve güç sahibidir. Doðrulup dikildi.
[53.7] En yüksek ufuktadýr o.
[53.8] Sonra iyice yaklaþtý ve sarktý,
[53.9] Ýki yayýn beraberliði gibi, belki ondan da yakýndý.
[53.10] Böylece vahyetti kuluna vahyettiðini.
[53.11] Kalp yalanlamadý gördüðünü.
[53.12] Onun gördüðü þey hakkýnda kuþkuya düþüp onunla çekiþiyor musunuz?
[53.13] Andolsun ki onu bir baþka iniþte de görmüþtü.
[53.14] Son sýnýr aðacý, Sidretül Münteha yanýnda.
[53.15] O aðacýn yanýndadýr sýðýnýlacak bahçe.
[53.16] O vakit kuþatýp sarýyordu Sidre'yi kuþatýp saran,
[53.17] Göz ne kayýp þaþtý ne azýp haddi aþtý.
[53.18] Andolsun ki Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kýsmýný gördü.
[53.19] Gördünüz mü Uzza'yý, Lat'ý.
[53.20] Ve ötekini, üçüncüsü olan Menat'ý.
[53.21] Erkek size, diþi Allah'a mý?
[53.22] Ýþte bu, insafsýz bir bölüþme.
[53.23] Bunlar, sizin ve atalarýnýzýn taktýðý isimlerden baþka þeyler deðildir.
Onlar hakkýnda Allah bir kanýt indirmemiþtir. Onlar, sadece sanýya, bir de
nefislerin hoþlandýðý þeylere uyuyorlar. Andolsun, onlara Rablerinden hidayet
gelmiþtir.
[53.24] Ýnsan için, her özleyip hayal ettiði var mý acaba?
[53.25] Sonrasý da öncesi de/ ahiret de dünya da Allah'ýndýr.
[53.26] Göklerde nice melekler var ki, þefaatlarý hiçbir iþe yaramaz. Allah'ýn,
dilediði ve hoþnut olduðu kimse için izin vermesinden sonraki durum müstesna.
[53.27] O ahirete inanmayanlar, meleklere mutlaka diþilerin adlarýný takarlar.
[53.28] Onlarýn bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Yalnýzca sanýya uyuyorlar. Saný ise
haktan hiçbir þey kazandýrmaz.
[53.29] Bizim Zikir'imizden/ Kuran'dan yüz çeviren ve iðreti dünya hayatýndan baþka
birþey istemeyen kimseden, sen de yüz çevir.
[53.30] Onlarýn, ilimden ulaþacaklarý þey iþte budur. Kuþkusuz, yolundan sapmýþ
olaný Rabbin çok iyi bilir. Hidayet üzere yürüyeni de en iyi O bilir.
[53.31] Göklerde ne var yerde ne var Allah'ýndýr. Bu, Allah'ýn; yaptýklarýyla
kötülük sergileyenleri cezalandýrmasý, güzel davranýp güzel düþünenleri de
güzellikle ödüllendirmesi içindir.
[53.32] O güzellik sergileyenler, günahýn büyüklerinden ve iðrençliklerden çekinip
kaçýnýrlar. Bazý küçük sürçmeler hariç. Hiç kuþkusuz, senin Rabbin affý geniþ
olandýr. Sizi en iyi bilen O'dur: Hem sizi topraktan oluþturduðu zaman hem de
annelerinizin karýnlarýnda ceninler halinde bulunduðunuz zaman. O halde
nefislerinizi temize çýkarmayýn. Korunanýn kim olduðunu O daha iyi bilir.
[53.33] O yüz geri döneni gördün mü?
[53.34] Azýcýk verdi, sonra inatla sýkýca tuttu.
[53.35] Gaybýn bilgisi onun yanýnda da o mu görüyor?
[53.36] Yoksa haber verilmedi mi ona, Musa'nýn sayfalarýndakiler?
[53.37] Ve o çok vefalý Ýbrahim'in sayfalarýndakiler...
[53.38] Gerçek þu ki, hiçbir günahkar bir baþka günahkarýn yükünü sýrtlamaz.
[53.39] Gerçek þu ki, insan için çalýþýp didindiðinden baþkasý yoktur.
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Ve onun çalýþýp didinmesi yakýnda görülecektir.
Sonra karþýlýðý kendisine hiç eksiksiz verilecektir.
Hiç kuþkusuz, son varýþ Rabbinedir.
Hiç kuþkusuz, güldüren de O'dur, aðlatan da...
Hiç kuþkusuz, öldüren de O'dur, dirilten de...
Hiç kuþkusuz, iki çfti, erkeði ve diþiyi yaratan O'dur;
Meni halinde atýldýðý zaman bir spermden...
Hiç kuþkusuz, o ikinci oluþum da O'nun iþidir.
Hiç kuþkusuz, zenginlik veren de O'dur, nimete boðan da...
Hiç kuþkusuz, Þira yýldýzýnýn/ þuurlanmanýn Rabbi de O'dur.
Hiç kuþkusuz, daha önceden gelmiþ olan Ad'ý helak etti.
Semud'u da. Böylece geriye birþey býrakmadý.
Daha önce de Nuh kavmini. Çünkü onlar, evet onlar zulmettiler, azdýlar.
Altý üstüne gelmiþ kentleri de yere geçirdi O.
Sarýp doladý onlara, sarýp doladýðýný.
Peki, Rabbinin nimetlerinden hangisinde kuþkuya düþüyorsun?
Bu da ilk uyarýcýlar gibi bir uyarýcýdýr.
Yaklaþmakta/ yaklaþacak olan yaklaþtý.
Onu Allah'tan baþka kaldýracak/ uzaklaþtýracak yok.
Þimdi siz bu sözden mi hayrete düþüyorsunuz?
Gülüyorsunuz, aðlamýyorsunuz.
Ve siz, kibirlenip kafa tutarak sersemce somurtuyorsunuz.
Artýk Allah için secdeye kapanýn, O'na kulluk/ ibadet edin.

@Kamer Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[54.1] Saat yaklaþtý, ay ayrýldý!
[54.2] Bir mucize görseler yüz çeviriyorlar ve þöyle diyorlar: "Sürüp giden bir
büyüdür bu!"
[54.3] Yalanladýlar; kendi heves ve kuruntularýna uydular. Oysaki her iþ ve oluþ
karara, ölçüye ve düzene baðlanmýþtýr.
[54.4] Yemin olsun ki, onlara haberlerden, içinde ihtar, sakýndýrma ve tehdit
bulunaný gelmiþtir.
[54.5] Doruk noktaya çýkmýþ, isabeti tartýþmasýz bir hikmettir o. Ama uyarýlar yarar
saðlamýyor.
[54.6] O halde yüz çevir onlardan sen de; o çaðýrýcýnýn alýþýlmadýk/ürpertici þeye
çaðýrdýðý þeye,
[54.7] Kaymýþ olarak gözleri, çýkarlar kabirlerden. Sanki çekirgelerdir, çývgýn mý
çývgýn!
[54.8] Boyunlarý büküktür çaðýranýn önünde. Derler ki o küfre saplananlar: "Çok
zorlu bir gün bu!"
[54.9] Onlardan önce Nuh kavmi yalanlamýþtý. Yalanladýlar kulumuzu ve "Mecnun'dur
bu!" dediler. Ve durduruldu kulumuz.
[54.10] Bunun üzerine yakardý Rabbine, "Yenilgiye uðradým iþte, yardým et!" diye...
[54.11] Biz de açtýk gök kapýlarýný seller gibi akan bir su ile.
[54.12] Ve yardýk/fýþkýrttýk yeryüzünü pýnar pýnar. Sonunda kesin ölçülere baðlanmýþ
bir oluþ üzere birleþti sular.
[54.13] Ve taþýdýk onu levhalar ve çivilerden oluþturulan þey üstünde.
[54.14] Akýp gidiyordu gözlerimizin önünde, bir ödül olarak nankörlüðe uðratýlan
kiþi için.
[54.15] Yeminle bildireyim ki, biz onu bir ibret ve iþaret olarak arkaya býraktýk.
Yok mu araþtýrýp öðüt alacak?!
[54.16] Nasýlmýþ benim azabým ve uyarýlarým!
[54.17] Andolsun ki, biz, Kur'an'ý öðüt ve ibret için kolaylaþtýrdýk. Fakat düþünen
mi var?!
[54.18] Ad da yalanlamýþtý. Ama nasýl oldu azabým ve uyarýlarým!
[54.19] Biz onlarýn üzerine uðursuzluðu kesiksiz bir günde, dondurucu/uðultulu bir
kasýrga gönderdik.
[54.20] Ýnsanlarý, köklerinden sökülmüþ hurma kütükleri gibi kaldýrýp atýyordu.
[54.21] Nasýlmýþ benim azabým ve uyarýlarým!
[54.22] Andolsun ki, biz, Kur'an'ý öðüt ve ibret için kolaylaþtýrdýk. Fakat düþünen
mi var?!
[54.23] Semud da uyarýlarý yalanlamýþtý.
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[54.24] Þöyle demiþlerdi: "Ýçimizden bir tek insana mý uyacaðýz? Vallahi böyle bir
durumda biz, sapýklýk ve çýlgýnlýk içine düþeriz."
[54.25] "Aramýzdan öðüt ona mý verildi? Hayýr, o yalancý küstahýn biridir."
[54.26] Yarýn bilecekler, kimmiþ yalancý küstah!
[54.27] Bir imtihan aracý olarak kendilerine diþi deveyi göndereceðiz. Artýk gözetle
onlarý ve sabret.
[54.28] Suyun, aralarýnda bölüþtürüleceðini onlara bildir. Her su alýþ/içiþ
nöbetlidir/içilecek her miktar hazýrlanmýþtýr.
[54.29] Arkadaþlarýný çaðýrdýlar, o da hançerini kapýp deveyi boðazladý.
[54.30] Nasýlmýþ benim azabým ve uyarýlarým!
[54.31] Biz, onlar üzerine bir tek ses gönderdik de aðýlcýnýn serptiði kuru ot gibi
kýrýlýp ufalandýlar.
[54.32] Andolsun ki, biz, Kur'an'ý öðüt ve ibret için kolaylaþtýrdýk. Fakat düþünen
mi var?!
[54.33] Lut kavmi de uyarýlarý yalanladý.
[54.34] Biz de üzerlerine çakýl taþlarý fýrlatan bir rüzgar gönderdik. Sadece Lut'un
ailesini, seher vakti kurtarmýþtýk,
[54.35] Katýmýzdan bir nimet olarak. Þükredeni iþte böyle ödüllendiririz biz.
[54.36] Andolsun, Lut onlarý bizim yakalayýþýmýz hakkýnda uyarmýþtý da onlar,
uyarýlarla ilgili olarak kuþkulanýp çekiþmiþlerdi.
[54.37] Yemin olsun, Lut'un misafirlerinden nefislerini tatmin etmek istemiþlerdi de
onlarýn gözlerini silme kör etmiþtik. Hadi, tadýn azabýmý ve uyarýlarýmý?
[54.38] Andolsun, sabahleyin erkenden, kararlý ve oturaklý bir azap yakaladý onlarý.
[54.39] Hadi, tadýn azabýmý ve uyarýlarýmý!
[54.40] Andolsun ki, biz, Kur'an'ý öðüt ve ibret için kolaylaþtýrdýk. Fakat düþünen
mi var?!
[54.41] Andolsun, Firavun hanedanýna da uyarýlar gelmiþti.
[54.42] Ayetlerimizin tümünü yalanladýlar da biz de onlarý, onurlu ve güçlü birine
yaraþýr bir yakalayýþla yakaladýk.
[54.43] Sizin nankörleriniz, ötekilerden hayýrlý mý? Yoksa kitaplarda sizin için bir
beraat/dokunulmazlýk mý var?
[54.44] Yoksa, "biz, yardýmlaþan/yenilmez bir topluluðuz" mu diyorlar?
[54.45] O topluluk, bozguna uðratýlacak ve arkalarýný dönüp kaçacaklar.
[54.46] Hayýr, buluþma zamanlarý kýyamet saatidir. Ne korkunç, ne acýdýr o saat!
[54.47] Kuþkusuz, günahkarlar, þaþkýnlýk ve çýlgýnlýk içindedir.
[54.48] O gün yüzleri üstüne ateþe süreklenirler. "Cehennemin dokunuþunu tadýn
bakalým!"
[54.49] Þu bir gerçek ki, biz herþeyi bir ölçüye göre yarattýk.
[54.50] Emrimiz bir tektir, bir göz kýrpma gibidir.
[54.51] Yemin olsun, biz sizin benzerlerinizi hep yok ettik. Fakat düþünen mi var?
[54.52] Onlarýn yapmýþ olduklarý herþey defterlerdedir.
[54.53] Küçük-büyük tümü, satýr satýr yazýlmýþtýr.
[54.54] Korunup sakýnanlar; bahçelerde, nehir kýyýlarýndadýr.
[54.55] Güçlü bir padiþahýn katýnda, özü-sözü birlere has oturma yerlerinde...
@Rahmân Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[55.1] O Rahman,
[55.2] Öðretti Kur'an'ý,
[55.3] Yarattý insaný,
[55.4] Belletti ona duygu ve düþüncelerini ifade etmeyi.
[55.5] Güneþ ve Ay. Hesaba baðlýdýr herbirinin herþeyi.
[55.6] Çimen/yýldýz ve aðaç secde ediyorlar.
[55.7] Ve gök. Yükseltti onu. Ve koydu þaþmaz ölçüyü, mizaný.
[55.8] Azgýnlýk etmeyin ölçü ve tartýda, saptýrmayýn mizaný.
[55.9] Ölçüyü titizlikle, adaletle koruyun ve hüsrana araç yapmayýn mizaný.
[55.10] Ve yerküre. Koydu onu toprakta yaþayacak yaratýklar için.
[55.11] Bir meyva var onda. Ve salkýmlarla donatýlmýþ hurma aðaçlarý.
[55.12] Çimli ve samanlý dane ve hoþ kokulu otlar vardýr.
[55.13] Bu böyle iken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlýyorsunuz?
[55.14] Ýnsaný, piþirilmiþ çamur gibi kuru bir balçýktan yarattý.
[55.15] Cini de ateþin dumansýzýndan yarattý.
[55.16] Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlýyorsunuz?
Page 184

tur2text
[55.17] Ýki doðunun Rabbi de O'dur, iki batýnýn Rabbi de.
[55.18] Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlýyorsunuz?
[55.19] Salmýþtýr iki denizi; buluþup kucaklaþýyorlar.
[55.20] Bir ayýrýcý var aralarýnda; kendi sýnýrlarýný aþmýyorlar.
[55.21] Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlýyorsunuz?
[55.22] Çýkýyor onlardan inci ile mercan.
[55.23] Peki Rabbinizin nimetlerinden hagisini sayarsýnýz yalan?
[55.24] Denizde koca daðlar gibi akýp giden o görkemli gemiler de O'nundur.
[55.25] Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlýyorsunuz?
[55.26] Yer üzerinde bulunan herkes yok olacaktýr.
[55.27] Sadece o baðýþ ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktýr.
[55.28] Peki, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlýyorsunuz?
[55.29] Göklerde ve yerde kim varsa O'ndan ister. O, her an yeni bir iþ ve
oluþtadýr.
[55.30] Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlýyorsunuz?
[55.31] Ey aðýrlýklý ve onurlu iki toplum/ey insan ve cin topluluklarý! Sizinle de
meþgul olacaðýz.
[55.32] Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlýyorsunuz?
[55.33] Ey cin ve insan topluluklarý! Göklerin ve yerin bucaklarýndan/köþelerinden
geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dýþýnda birþeyle geçip
gidemezsiniz!
[55.34] Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlýyorsunuz?
[55.35] Ýkinizin de üzerine ateþten bir alev ve erimiþ bakýr/duman gönderilir de
baþarýlý olamazsýnýz.
[55.36] Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlýyorsunuz?
[55.37] Gök yarýlarak, eriyip kýzarmýþ yað gibi bir gül haline geldiðizaman,
[55.38] Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksýnýz yalan?
[55.39] O gün günahlarýndan ne cin sorguya çekilir ne insan.
[55.40] Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksýnýz yalan?
[55.41] Suçlular, yüzlerinden tanýnýr da yakalanýrlar perçemlerinden ve
ayaklarýndan.
[55.42] Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksýnýz yalan?
[55.43] Ýþte bu, günahkarlarýn yalanlayýp durduklarý cehennemdir.
[55.44] Onlar, onunla kaynar su arasýnda dolaþýrlar.
[55.45] Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlýyorsunuz?
[55.46] Rabbinin makamýndan korkan kimseye iki cennet var.
[55.47] Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayabilirsiniz yalan?
[55.48] Ýkisi de çeþit çeþit aðaçlarla/bitkilerle doludur.
[55.49] Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlýyorsunuz?
[55.50] O cennetlerde iki nehir var, kaynayýp akan.
[55.51] Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsýnýz yalan?
[55.52] O cennetlerde iki çift var her meyvadan.
[55.53] Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsýnýz yalan?
[55.54] Örtüleri kalýn atlastan döþeklere yaslanýrlar. Ýki cennetinde meyvalarý elle
alýnacak kadar yakýndýr.
[55.55] Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlýyorsunuz?
[55.56] O cennetlerde, bakýþlarýný eþlerine dikmiþ öyle dilberler vardýr ki, daha
önce onlarý ne cin kirletmiþtir ne de insan.
[55.57] Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsýnýz yalan?
[55.58] Sanki yakut onlar, sanki mercan...
[55.59] Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsýnýz yalan?
[55.60] Ýhsanýn karþýlýðý sadece ihsan...
[55.61] Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsýnýz yalan?
[55.62] Ýkisinden baþka, iki cennet daha var.
[55.63] Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlýyorsunuz?
[55.64] Ýkisi de yeþil mi yeþil...
[55.65] Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsýnýz yalan?
[55.66] Ýkisinde de iki kaynak var, sürekli fýþkýran.
[55.67] Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsýnýz yalan?
[55.68] Ýkisinde de meyva, hurma ve nar var.
[55.69] Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsýnýz yalan?
[55.70] Ýçlerinde iyi mi iyi, güzel mi güzel hanýmlar var.
[55.71] Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsýnýz yalan?
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Çadýrlar içinde bekletilen huriler var.
Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsýnýz yalan?
Daha önce onlarý ne cin kirletmiþtir ne de insan.
Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsýnýz yalan?
Yeþil yastýklarlarla, emsalsiz döþekler üzerinde yatarlar yan.
Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsýnýz yalan?
Ýkram ve kudret sahibi Rabbinin ismi öyle yüce ki!...

@Vâkýa Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[56.1] O beklenen müthiþ olay olduðunda,
[56.2] Yoktur onun oluþunu yalanlayacak.
[56.3] Kimini alçaltýr, kimini yükseltir.
[56.4] Yerküre bir sarsýlýþla sarsýldýðýnda,
[56.5] Daðlar bir serpiliþle serpildiðinde,
[56.6] Hepsi un-ufak olup daðýlmýþtýr.
[56.7] Ve sizler, üç çift/sýnýf oluvermiþsinizdir.
[56.8] Ýþte uður ve mutluluk yaraný. Nedir uður ve mutluluk yaraný?
[56.9] Ýþte þomluk ve bunalým yaraný. Nedir þomluk ve bunalým yaraný?
[56.10] Ve oluþta önde gidenler, yarýþta önde gidenler...
[56.11] Ýþte onlardýr yaklaþtýrýlanlar.
[56.12] Nimetlerle dolu bahçelerdedirler.
[56.13] Büyük kýsmý öncekilerden,
[56.14] Az bir kýsmý da sonrakilerden.
[56.15] Süslü, nakýþlý tahtlar üzerinde,
[56.16] Onlar üstünde karþýlýklý yan gelip yaslanýrlar.
[56.17] Gencecik uþaklar dolanýr çevrelerinde. Sürekli hizmete adanmýþlardýr.
[56.18] Sürahiler, ibrikler ve öz kaynaðýndan içkilerle doldurulmuþ kadehler
eþliðinde.
[56.19] Ne baþlarý döner ondan ne de akýllarý karýþýr.
[56.20] Ve meyvalar, gönüllerince seçtiklerinden.
[56.21] Ve kuþ eti iþtahlarýnca beðendiklerinden.
[56.22] Ve genç kadýnlar, iri ve siyah gözlü,
[56.23] Titizlikle korunan inciler misali;
[56.24] Yaptýklraýna karþýlýk olarak.
[56.25] Ne boþ bir laf iþitirler orada ne de günaha sokacak bir þey.
[56.26] Sadece "selam,selam!" denir.
[56.27] Uður ve mutluluk yaraný. Nedir uður ve mutluluk yaraný?
[56.28] Dikensiz kirazlar,
[56.29] Meyva dizili muz aðaçlarý,
[56.30] Uzayan gölgeler,
[56.31] Akýp dökülen sular,
[56.32] Birçok meyvalar arasýndadýrlar.
[56.33] Ne tükenir ne yasaklanýr.
[56.34] Yükseðe yerleþtirilmiþ döþekler içinde.
[56.35] Biz kadýnlarý da güzel bir biçimde yeniden yaratmýþ,
[56.36] Hepsini bakireler yapmýþýzdýr,
[56.37] Yaþýt cilveli dilberler halinde,
[56.38] Uður ve mutluluk yaraný için.
[56.39] Bir bölümü öncekilerden,
[56.40] Bir bölümü de sonrakilerden.
[56.41] Ve þomluk ve uðursuzluk yaraný. Nedir þomluk ve uðursuzluk yaraný?
[56.42] Ýliklere iþleyen bir ateþ ve kaynar su içinde,
[56.43] Simsiyah bir gölge altýndadýrlar.
[56.44] Ne serindir ne de cömert.
[56.45] Çünkü þomluk yaraný, bundan önce servet ve refahla þýmaranlardýr.
[56.46] O büyük günah üzerinde ýsrar edip dururlardý.
[56.47] Ve þöyle derlerdi: "Ölünce mi, toprak ve kemik haline gelince mi, sahi o
zaman mý diriltileceðiz?"
[56.48] "Önceki atalarýmýz da mý?"
[56.49] De ki: "Öncekiler de sonrakiler de."
[56.50] Bilinen bir günün buluþma vakti/buluþma yerinde mutlaka biraraya
getirileceklerdir.
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[56.51] Ve siz de ey sapýk yalancýlar!
[56.52] Zakkumdan bir aðaçtan mutlaka yiyeceksiniz/yiyecekler.
[56.53] Karýnlarý dolduracaklar ondan,
[56.54] Üzerine içecekler kaynar sudan,
[56.55] Susuzluktan çýkmýþ develerin içiþi gibi içecekler.
[56.56] Din gününde aðýrlanýþlarý böyledir.
[56.57] Sizi biz yarattýk, biz! Tasdik etseydiniz olmaz mýydý?
[56.58] Akýttýðýnýz meniyi gördünüz mü?
[56.59] Siz mi yaratýyorsunuz onu, yoksa yaratýcýlar bizler miyiz?
[56.60] Ölümü aranýzda biz takdir ettik. Biz önüne geçilecekler deðiliz.
[56.61] Yerinize diðer benzerlerinizi getireceðiz ve sizi bilemeyeceðiniz bir
þekilde yeniden oluþturacaðýz.
[56.62] Andolsun, ilk yaratýþý/yaratýlýþý bildiniz. Peki düþünüp ibret alsanýz olmaz
mý?
[56.63] Ekmekte olduðunuzu gördünüz mü?
[56.64] Siz mi bitiriyorsunuz onu, yoksa bitirenler bizler miyiz?
[56.65] Dileseydik, onu kuru bir çöl haline getirirdik de baþlardýnýz þu þekilde
gevelemeye:
[56.66] "Vallahi, kayba uðrayýp borçlandýk."
[56.67] "Doðrusu mahrum býrakýldýk biz."
[56.68] Þu içmekte olduðunuz suya baktýnýz mý?
[56.69] Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indirenler bizler miyiz?
[56.70] Dileseydik, onu tuzlu yapýverirdik. Peki þükretmeniz gerekmez mi?
[56.71] Çakýp çakýp çýkardýðýnýz o ateþi gördünüz mü?
[56.72] Onun aðacýný siz mi yarattýnýz yoksa yaratýp oluþturan bizler miyiz?
[56.73] Biz onu hem bir ibret hem de çöl yolcularýna bir nimet kýldýk.
[56.74] O halde, o yüce Rabbinin adýný tespih et.
[56.75] Ýþ onlarýn sandýðý gibi deðil! Yýldýzlarýn doðup batma, kayýp düþme
noktalarýna yemin ediyorum.
[56.76] Ve eðer bilirseniz, gerçekten büyük bir yemindir bu.
[56.77] O, kesinlikle þerefli bir Kur'an'dýr.
[56.78] Titizlikle saklanan bir Kitap'tadýr.
[56.79] Ona, arýndýrýlmýþlardan baþkasý dokunamaz.
[56.80] Alemlerin Rabbi'nden indirilmiþtir.
[56.81] Þimdi siz, bu sözü mü kirletip küçümseyeceksiniz?
[56.82] Rýzkýnýzý, yalanlamanýzdan ibaret mi kýlýyorsunuz?
[56.83] Ya o caýnýn boðaza gelip dayandýðý zaman!
[56.84] Ýþte o zaman siz bakakalýrsýnýz!
[56.85] Biz ona sizden daha yakýnýz, ama siz görmezsiniz.
[56.86] Madem ceza görmeyecek kiþilersiniz,
[56.87] Eðer doðru sözlülerseniz, onu geri çevirsenize.
[56.88] Eðer o, yaklaþtýranlardan ise;
[56.89] Rahatlýk, güzel rýzýk ve nimetlerle dolu cennet var ona.
[56.90] Eðer kutlu, uðurlu kiþilerdense,
[56.91] "Selam sana kutlu ve uðurlu kiþilerden." denir ona.
[56.92] Eðer yalanlayan sapýklardansa;
[56.93] Kaynar sudan bir ziyafet,
[56.94] Ve cehenneme salýverilme var ona.
[56.95] Ýþte budur, o tartýþmasýz, o kesin gerçek!
[56.96] Artýk, oyüce Rabbinin adýný tespih et!
@Hadîd Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[57.1] Göklerde ve yerdeki herþey Allah'ý tespih etmektedir. Aziz'dir O, Hakim'dir.
[57.2] Göklerin ve yerin mülkü ve yönetimi O'nundur; diriltir, öldürür. Herþey
üzerine kudret sahibidir O.
[57.3] Evvel'dir O, baþlangýcý yoktur; Ahir'dir O, sonu yoktur; Zahir'dir O,
herþeyde belirir; Batýn'dýr O, gözlerden gizlenmiþtir. Herþeyi en güzel biçimde
bilendir O.
[57.4] O, odur ki, göklerle yeri altý günde yarattý, sonra arþ üzerinde egemenlik
kurdu. Yere gireni ve ondan çýkaný, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. O, nerede
olursanýz olun sizinle beraberdir. Allah, iþleyip üretmekte olduklarýnýzý en iyi
þekilde görmektedir.
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[57.5] Göklerin de yerin de mülkü ve yönetimi O'nundur. Ýþler ve oluþlar O'na
döndürülür.
[57.6] Geceyi gündüzün içine sokar O; gündüzü de gecenin içine sokar. Göðüslerin
sakladýklarýný çok iyi bilendir O.
[57.7] Allah'a ve resulüne iman edin; sizi üzerinde buyruk sahibi yaptýðý þeylerden
baþkalarýna bol bol verin. Ýçinizden iman eden ve infakta bulunanlar için çok büyük
bir ödül vardýr.
[57.8] Ýman sahipleri iseniz size ne oluyor da Allah'a güvenmiyorsunuz? Oysaki Resul
sizi Rabbinize inanmaya çaðýrýyor, sizden kuvvetli bir söz de almýþtýr.
[57.9] O, odur ki, sizi karanlýklardan aydýnlýða çýkarsýn diye kulu üzerine, gerçeði
apaçýk gösteren ayetler indiriyor. Allah size karþý gerçekten çok þefkatli, çok
merhametlidir.
[57.10] Allah yolunda harcama yapmanýza engel ne var ki?... Göklerin ve yerin mirasý
zaten Allah'ýndýr. Sizin, Fetih'ten önce infakta bulunan ve çarpýþmaya gireniniz,
bunu yapmayanlarla ayný deðildir. Onlar, derece yönünden Fetih'ten sonra infakta
bulunup çarpýþmaya girenlerden çok daha üstündür. Allah hepsine güzellik vaat
etmiþtir. Allah, iþleyip ürettiklerinizi en iyi biçimde haber almaktadýr.
[57.11] Allah'a kim güzel bir borç verecek ki, O onun verdiðini kat kat artýrsýn.
Böyle birisi için onur verici bir ödül de vardýr.
[57.12] Gün olur, mümin erkeklerle mümin kadýnlarý, ýþýklarý önlerinde ve sað
yanlarýnda koþar görürsün. Þöyle denilir: "Bugün size, altlarýndan ýrmaklar akan
cennetler müjdeleniyor. Sürekli kalýcýsýnýz içlerinde." Ýþte büyük baþarýnýn ta
kendisidir bu.
[57.13] O gün ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadýnlar, iman edenlere þöyle derler:
"Bize bakýn da ýþýðýnýzdan bir parça alalým." Þöyle denir onlara: "Arkanýza dönün de
bir ýþýk arayýn." Nihayet aralarýna kapýsý olan bir sur çekilir. Ýçinde rahmet
vardýr onun. Dýþ tarafý ise bir azap.
[57.14] Onlara seslenirler: "Biz sizinle deðil miydik?" Derler ki: "Evet,
bizimleydiniz. Ancak siz kendinizi yaktýnýz, bekleyip durdunuz, þüphe ettiniz, hayal
ve kuruntular sizi aldattý; nihayet Allah'ýn emri geldi. O sinsi aldatýcý, sizi
Allah ile aldattý."
[57.15] Bugün artýk ne sizden fidye alýnýr ne de küfre sapanlardan. Varacaðýnýz yer
ateþtir. Odur sizin mevlanýz. Ne kötü dönüþ yeridir o!
[57.16] Ýnananlar için hala vakti gelmedi mi ki, kalpleri Allah'ýn Zikri/Kur'an ve
Hak'tan inen için ürpersin de daha önce kendilerine kitap verilmiþ, sonra
üzerlerinden uzun zaman geçmiþ de kalpleri kaskatý kesilmiþ kimseler gibi
olmasýnlar. Onlarýn çoðu yoldan çýkmýþtýr.
[57.17] Bilin ki Allah, topraða ölümünden sonra hayat verir. Ayetleri size
açýk-seçik bildiriyoruz ki, aklýnýzý iþletebilesiniz.
[57.18] Þu bir gerçek: Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadýnlar, bir de Allah'a
güzelce borç verenler için karþýlýklar kat kat yapýlýr. Onlar için, onur verici bir
ödül de vardýr.
[57.19] Allah'a ve resulüne inananlar var ya, özü-sözü doðru kiþiler onlardýr.
Rableri katýnda tanýk olanlar/þehitlik mertebesine erenler de onlardýr. Onlarýn
ödülleri ve ýþýklarý vardýr. Küfre sapýp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar
cehennemin dostu olacaklardýr.
[57.20] Bilin ki, þu iðreti dünya hayatý bir oyun ve eðlenceden, bir süsten,
aranýzda bir övünmeden, mallarda ve evlatlarda çoðalma yarýþýndan baþka birþey
deðildir. Bir yaðmur misali ki, çýkardýðý bitkiler çiftçilerin hoþuna gider. Ama
biraz sonra o ot kurur, sapsarý kesildiðini görürsün. Nihayet bir ot ufantýsý haline
gelir. Ahirette þiddetli bir azap var, Allah'tan bir af ve hoþnutluk da var. Dünya
hayatý bir aldanýþ/gurur aracýndan baþka þey deðildir.
[57.21] Rabbinizden bir affa ve Allah ile resulüne inananlar için hazýrlanmýþ
bulunan, eni de yerle göðün eni kadar olan bir cennete doðru yarýþarak koþun! Bu,
Allah'ýn dilediðine vereceði bir lütfudur. Allah o büyük lütfun sahibidir.
[57.22] Yeryüzünde ve kendi benliklerinizde meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki,
biz onu yaratmadan önce bir Kitap'ta belirlenmiþ olmasýn. Bu, Allah için çok
kolaydýr.
[57.23] Böyle yapýlmýþtýr ki, elinizden çýkana üzülüp ümitsizliðe düþmeyesiniz ve
Allah'ýn size verdiðiyle sevinip þýmarmayasýnýz. Çünkü Allah, kendini beðenip
övünenlerin hiçbirini sevmez.
[57.24] Onlar; cimrilik eden, insanlara da cimriliði emreden kiþilerdir. Yüz çeviren
bilsin ki, Allah Gani'dir, Hamid'dir.
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[57.25] Andolsun, biz resullerimizi açýk-seçik delillerle gönderdik ve onlarla
birlikte Kitap'ý ve ölçüyü de indirdik ki, insanlar adaleti ayakta
tutsunlar/adaletle doðrulsunlar. Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve
insanlar için birçok yarar vardýr. Allah bu sayede, kendisine resullerine, gayba
inanarak kimin yardým edeceðini bilecektir. Allah Kavi'dir, Aziz'dir.
[57.26] Andolsun, Nuh'u ve Ýbrahim'i de resul olarak gönderdik. Peygamberliði ve
Kitap'ý bunlarýn soylarý arasýna koyduk. O soylardan bir kýsmý hidayete ermiþtir.
Ama onlarýn çoðu, yoldan çýkmýþ olanlardýr.
[57.27] Sonra onlarýn eserleri üzere, resullerimizi ardarda gönderdik. Meryem'in
oðlu Ýsa'yý da onlarýn ardýnca gönderdik. Ona Ýncil'i verdik; ona uyanlarýn
gönüllerine þefkat ve merhamet koyduk. Bir bid'at olarak ortaya çýkardýklarý
ruhbaniyeti, onlar üzerine biz yazmamýþtýk. Allah'ýn rýzasýný kazanmak için ortaya
çýkardýlar. Ama ona gerektiði þekilde saygýlý olmadýlar. Onlarýn, iman edenlerine
ödüllerini verdik. Onlarýn çoðu yoldan çýkmýþ olanlardýr.
[57.28] Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve onun resulüne inanýn ki size
rahmetinden iki nasip versin: Size, kendisiyle yol alacaðýnýz bir ýþýk lütfetsin ve
sizi affetsin. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[57.29] Böylece, Ehlikitap, Allah'ýn lütfundan hiçbir þeyi kotarma gücünde
olmadýklarýný bilsinler. Lütuf, Allah'ýn elindedir; onu dilediðine verir. Allah,
büyük lütfun sahibidir.
@Mücâdele Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[58.1] Allah, kocasý hakkýnda seninle tartýþan ve Allah'a þikayette bulunan kadýnýn
sözünü iþitmiþtir. Allah, ikinizin karþýlýklý konuþmasýný iþitir. Çünkü Allah en iyi
iþiten, en iyi görendir.
[58.2] Ýçinizden, kadýnlarýna zýhar edenlerin, o kadýnlar anneleri deðildir. Onlarýn
anneleri ancak kendilerini doðuran kadýnlardýr. Böyleleri, kabul edilemez bir söz ve
boþ lakýrdý sarfediyorlar. Bununla birlikte Allah, gerçekten çok affedici, çok
baðýþlayýcýdýr.
[58.3] Kadýnlarýna zýhar edip sonra sarf etmiþ olduklarý söze geri dönenler,
iliþkiye girmelerinden önce, özgürlüðünü yitirmiþ bir benliði özgürlüðüne
kavuþturacaklardýr. Ýþte size yöneltilen öðüt budur. Allah, yapýp etmekte
olduklarýnýzdan gereðince haberdardýr.
[58.4] Özgürlüðe kavuþturma imkaný bulamayan, iliþkiye girmelerinden önce, aralýksýz
iki ay oruç tutacaktýr. Buna da gücü yetmeyen, altmýþ yoksulu doyuracaktýr. Bütün
bunlar Allah'a ve resulüne inanasýnýz diyedir. Ve iþte bunlar, Allah'ýn
sýnýrlarýdýr. Küfre sapanlara korkunç bir azap vardýr.
[58.5] Allah'a ve resulüne karþý gelenler, kendilerinden öncekilerin çarpýlýp
tepelendikleri gibi çarpýlýp tepeleneceklerdir. Biz, gerçekleri apaçýk gösteren
ayetler indirmiþizdir. Küfre sapanlar için, rezil edici bir azap vardýr.
[58.6] Gün olur, Allah onlarýn hepsini diriltir ve yapýp ettiklerini onlara haber
verir. Allah onu iyice sayýp zaptetmiþtir, onlarsa unutmuþlardýr. Allah, herþey
üzerinde tam bir tanýktýr.
[58.7] Görmez misiniz ki Allah, göklerde olanlarý da yeryüzünde olanlarý da bilir.
Üç kiþi, aralarýnda fýsýldaþmaya görsün, dördüncüleri O'dur; beþ kiþi fýsýldaþmaya
görsün altýncýlarý O'dur. Bundan az da olsalar çok da olsalar, O mutlaka onlarla
beraberdir; nerede bulunurlarsa bulunsunlar. Sonra onlara, yapýp ettiklerini kýyamet
günü haber verecektir. Allah herþeyi bilmektedir.
[58.8] Görmedin mi þu fýsýldaþmaktan yasaklananlarý ki, biraz sonra, yasaklanmýþ
olduklarý þeye dönüyorlar ve günah, düþmanlýk, peygambere isyan konusunda
fýsýldaþýyorlar. Sana geldiklerinde, seni Allah'ýn selamlamadýðý biçimde
selamlýyorlar. Kendi içlerinde ise þöyle diyorlar: "Söylediðimiz þey yüzünden Allah
bize azap etse ya!" Cehennem yeter onlara. Girecekler oraya. Ne kötü dönüþ yeridir
o!
[58.9] Ey iman edenler! Aranýzda fýsýldaþtýðýnýz zaman, günah, düþmanlýk ve resule
isyan hususlarýnda fýsýldaþmayýn; iyilik ve takva konusunda fýsýldaþýn. Huzurunda
haþredileceðiniz Allah'tan korkun.
[58.10] Fýsýltý, inananlarý kederlendirmek için ancak þeytandan gelir. Bununla
birlikte o, Allah'ýn izni olmadýkça inananlara hiçbir zarar veremez. Müminler sadece
Allah'a güvenip dayansýnlar.
[58.11] Ey iman edenler! Size, "Meclislerde yer açýn!" dendiðinde, yer açýn ki Allah
da sizin için geniþlik saðlasýn. "Kalkýn!" denildiðinde de kalkýn ki Allah,
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içinizden inananlarla kendilerine ilim verilmiþ olanlarýn derecelerini yükseltsin.
Allah, yaptýklarýnýzdan haberdardýr.
[58.12] Ey iman edenler! Resulle gizlice konuþacaðýnýz zaman, bu gizli konuþmanýzdan
önce bir sadaka verin! Bu, sizin için daha hayýrlý ve daha temizdir. Eðer bu imkaný
bulamazsanýz bilin ki Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[58.13] Gizli konuþmanýzdan önce, sadakalar vermekten ürperdiniz mi? Çünkü
yapmadýnýz. Allah size tövbe nasip etti. Artýk namazý kýlýn, zekatý verin, Allah'a
ve resulüne itaat edin. Allah, yaptýklarýnýzdan haberdardýr.
[58.14] Allah'ýn kendilerine öfkelendiði bir kavmi dost edinenleri görmedin mi?
Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Bilip durduklarý halde yalana yemin ediyorlar.
[58.15] Allah, onlar için þiddetli bir azap hazýrlamýþtýr. Ne kötüdür onlarýn
yapmakta olduklarý!
[58.16] Yeminlerini kalkan edinip Allah'ýn yolundan alýkoydular. Küçük düþürücü bir
azap var onlar için.
[58.17] Onlarýn mallarý da çocuklarý da kendilerine, Allah'a karþý hiçbir þey
saðlamaz. Ateþ halkýdýr onlar. Sürekli kalacaklardýr orada.
[58.18] Allah onlarý tekrar dirilttiði gün, size yemin ettikleri gibi O'na da yemin
edecekler ve birþey yaptýklarýný sanacaklar. Dikkat edin, onlar yalancýlarýn ta
kendileridir.
[58.19] Þeytan onlarý kuþattý da Allah'ýn Zikri'ni /Kur'an'ý onlara unutturdu. Ýþte
bunlar þeytanýn hizbidir. Dikkat edin! Þeytanýn hizbi hüsrana uðrayanlarýn ta
kendileridir.
[58.20] Allah'a ve resulüne kafa tutanlar en aþaðýlýk kiþiler arasýndadýrlar.
[58.21] Allah, "Ben ve resullerim mutlaka galip geleceðiz!" diye yazmýþtýr. Allah
çok güçlüdür, Aziz'dir.
[58.22] Allah'a ve ahiret gününe inanan bir topluluðun, Allah'a ve resulüne karþý
çýkanlarla sevgiye dayalý bir dostluk kurduðunu göremezsin. Bunlar onlarýn ister
babalarý olsun, ister çocuklarý olsun, ister kardeþleri olsun, ister akrabalarý
olsun. Allah onlarýn kalplerine imaný yazmýþ ve onlarý kendisinden bir ruhla
desteklemiþtir. Onlarý, altlarýndan ýrmaklar akan cennetlere koyacaktýr; sürekli
kalacaklardýr orada. Allah onlardan hoþnut olmuþtur, onlar da Allah'tan hoþnut
olmuþlardýr. Allah'ýn hizbi iþte bunlardýr. Dikkat edin, Allah'ýn hizbi, baþarýya
ulaþanlarýn ta kendileridir!
@Haþr Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[59.1] Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ý tespih etmektedir.Aziz'dir O,
Hakim'dir.
[59.2] Ehlikitap'tan küfre sapanlarý, ilk toplanma gününde yurtlarýndan O çýkardý.
Siz onlarýn çýkacaklarýný sanmamýþtýnýz; onlarsa kalelerinin kendilerini Allah'tan
koruyacaðýný zannetmiþlerdi. Ama Allah onlara hiç ummadýklarý yerden geldi,
yüreklerine korku saldý; kendi evlerini kendi elleriyle ve iman sahiplerinin
elleriyle tahrip ediyorlardý. Artýk ibret alýn, ey gözleri olanlar!
[59.3] Eðer Allah onlar üzerine sürgünü yazmamýþ olsaydý, onlara mutlaka dünyada
azap ederdi. Ahirette de onlara ateþ azabý vardýr.
[59.4] Çünkü onlar, Allah'a ve resulüne kafa tuttular.Kim Allah'a kafa tutarsa,
bilsin ki Allah'ýn azabý çok çetindir.
[59.5] Bir hurma aðacýný kestiniz, yahut onun kökleri üzerine dikili býraktýnýzsa,
bu Allah'ýn izniyledir; yoldan çýkmýþlarý rezil etmesi içindir.
[59.6] Allah'ýn onlardan resulüne aktardýðý ganimetlere gelince, siz onun için ne at
bindiniz ne deve sürdünüz; ama Allah, resullerini dilediði kimselerin üzerine salar.
Allah herþeyi yapmakta sonsuz kudret sahibidir.
[59.7] Allah'ýn, kentler hakkýnda resulüne zahmetsizce aktardýðý mal ve nimetler
þunun içindir: Allah, Peygamber, yakýnlar, yetimler, yoksullar, yolda kalmýþlar. Bu
böyle düzenlenmiþtir ki, o mal ve nimetler sizden yalnýz zengin olanlar arasýnda
dönüp duran bir kudret aracý olmasýn. Resul size ne verdiyse onu alýn; sizi neden
yasakladýysa ona son verin ve Allah'tan korkun. Hiç kuþkusuz, Allah'ýn azabý çok
þiddetlidir.
[59.8] Sözü edilen o mallar, göçmen yoksullar içindir. Onlar ki, yurtlarýndan
çýkarýlýp mallarýndan yoksun býrakýlmýþlardýr; Allah'tan bir lütuf ve bir hoþnutluk
peþindedirler; Allah'a ve resulüne yardým ederler. Ýþte onlardýr, özü-sözü doðru
olanlar.
[59.9] Onlardan önce yurda konmuþ ve imana sarýlmýþ olanlar, kendilerine hicret
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edenleri severler. Onlara verilenlerden ötürü göðüslerinde bir ihtiyaç duymazlar.
Kendilerinin ihtiyaçlarý olsa bile, ötekileri kendi nefslerine tercih ederler.
Nefsini cimriliðinden/doymazlýðýndan korunanlar, kurtuluþa erenlerin ta
kendileridir.
[59.10] Onlardan sonra gelenler de þöyle derler: "Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman
etmiþ kardeþlerimizi affet; kalplerimizde, inananlara karþý bir düþmanlýk býrakma!
Rabbimiz, sen çok þefkatli, çok merhametlisin!"
[59.11] Görmedin mi o ikiyüzlülüðe sapanlarý ki, Ehlikitap'tan inkara giden
dostlarýna þöyle diyorlar: "Eðer topraðýnýzdan çýkarýlýrsanýz, yemin olsun sizinle
birlikte biz de çýkacaðýz. Sizinle ilgili olarak hiç bir zaman kimsye boyun
eðmeyeceðiz. Eðer sizinle savaþýlýrsa mutlaka size yardý edeceðiz." Allah tanýktýr
ki, onlar kesinlikle yalancýdýrlar.
[59.12] Eðer çýkarýlsalar onlarla beraber çýkmazlar; eðer savaþa maruz býrakýlsalar
onlara yardým etmezler; yardým etmeye kalksalar da mutlaka arkalarýný dönüp
kaçarlar. Sonunda kendilerine de yardým edilmez.
[59.13] Onlarýn gönüllerinde, korku bakýmýndan siz, Allah'tan daha zorlusunuz. Bu
böyledir, çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.
[59.14] Onlar sizinle toplu halde deðil ancak müstahkem kaleler içinde yahut
duvarlar arasýndan savaþabilirler. Onlarýn kendi aralarýndaki problemleri/çýkmazlarý
çetindir/ciddidir. Sen onlarý birlik/beraberlik halinde sanýyorsun, oysaki onlarýn
kalpleri darmadaðýnýk/parça parçadýr. Böyledir; çünkü onlar akýllarýný iþletmeyen
bir topluluktur.
[59.15] Kendilerinden biraz önce günahlarýnýn vebalini tadanlara benziyorlar. Acý
bir azap var onlara...
[59.16] Durumlarý, þeytanýn durumuna benziyor. Hani, þeytan insana, "Küfret/inkar
et!" der; insan küfür ve inkara sapýnca da þöyle konuþur: "Vallahi ben senden
uzaðým; ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarým."
[59.17] Bu yüzden ikisinin de sonu, içinde sürekli kalacaklarý ateþe girmektedir.
Zalimlerin cezasý iþte budur.
[59.18] Ey iman edenler! Allah'tan korkun! Ve her benlik, yarýn için önden ne
gönderdiðine bir baksýn. Allah, yapmakta olduklarýnýzdan haberdardýr.
[59.19] O kimseler gibi olmayýn ki, Allah'ý unuttular da Allah da onlara öz
benliklerini unutturdu. Yoldan çýkmýþlarýn ta kendileridir onlar.
[59.20] Ateþin dostlarýyla cennetin dostlarý bir olmaz. Cenneti dostlarý,
kurtuluþu/zaferi elde edenlerin ta kendileridir.
[59.21] Eðer biz bu Kur'an'ý bir daðýn üzerine indirseydik, herhalde sen onu huþu
ile boynunu bükmüþ, çatlayýp yarýlmýþ görürdün. Biz bu örnekleri insanlara hep
veriyoruz ki, inceden inceye düþünebilsinler.
[59.22] Öyle Allah ki O, tanrý yok O'ndan baþka. Gaybý da görünen alemi de bilen O.
Rahman O, Rahim O.
[59.23] Öyle Allah ki O, ilah yok O'ndan gayrý. Melik, Kuddus, Selam, Mümin,
Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir. Allah, onlarýn ortak koþmalarýndan yücedir,
arýnmýþtýr.
[59.24] Allah'týr O. Haalik, Bari', Musavvir'dir O. En güzel isimler
O'nundur.Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nu tespih eder. Aziz'dir O, Hakim'dir.
@Mümtehine Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[60.1] Ey iman sahipleri! Düþmanýmý ve düþmanýnýzý dostlar yerine tutmayýn! Onlar,
size haktan geleni inkar ettikleri, Rabbiniz Allah'a inandýðýnýz için Peygamber'i ve
sizi yurdunuzdan çýkardýklarý halde, siz onlara sevgi sunuyorsunuz. Benim yolumda
gayret sarfetmek, benim hoþnutluðumu kazanmak için seferber olduðunuz halde,
içinizde onlara sevgi gizliyorsunuz. Sizin gizlediðinizi de açýða vurduðunuzu da en
iyi ben bilirim. Sizden kim bunu yaparsa denge yolundan sapmýþ olur.
[60.2] Onlar sizi ele geçirirlerse size düþman olurlar; ellerini ve dillerini size
kötülükle uzatýrlar, inkara sapmanýzý isterler.
[60.3] Kýyamet gününde ne hýsýmlarýnýzýn ne de çocuklarýnýzýn size hiçbir yararý
olmaz. O, sizi birbirinizden ayýracaktýr. Allah, iþleyip ürettiklerinizi açýk açýk
göstermektedir.
[60.4] Ýbrahim'le, beraberinde olanlar da sizin için çok güzel bir örnek vardýr.
Hani, onlar toplumlarýna þöyle demiþlerdi: "Biz sizden de Allah dýþýnda ki kulluk
ettiklerinizden de uzaðýz. Sizi tanýmýyoruz. Sizinle bizim aramýzda, siz Allah'a,
yalnýz Allah'a inanýncaya kadar, sürekli düþmanlýk ve nefret olacaktýr." Ancak
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Ýbrahim babasýna þöyle demiþti: "Senin için hep af dileyeceðim ama Allah'tan sana
gelecek þeyi geri çevirme gücüm yoktur. Ey Rabbimiz! Yalnýz sana güveniyoruz, yalnýz
sana yöneliyoruz! Dönüþ yalnýz sanadýr!"
[60.5] "Ey Rabbimiz! Bizi, küfre sapanlar için bir fitne/imtihan aracý yapma!
Baðýþla bizi ey Rabbimiz! Sen, yalnýz sen sonsuz kudretin, sonsuz hikmetin
sahibisin."
[60.6] Andolsun, onlar da sizin için, Allah'ý ve ahiret gününü arzu edenlere çok
güzel bir örnek vardýr. Kim yüz çevirirse þunu bilsin ki, Allah, sýnýrsýz zengindir;
tüm övgülerin sahibidir.
[60.7] Olabilir ki Allah sizinle, onlardan düþman olduklarýnýz arasýna bir sevgi
koyar. Allah'ýn gücü herþeye yeter. Allah çok baðýþlayan, çok esirgeyendir.
[60.8] Allah sizi, din hakkýnda sizinle savaþmayan ve sizi yurtlarýnýzdan çýkarmayan
kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Allah, adaleti
ayakta tutanlarý sever.
[60.9] Allah sizi; ancak din hakkýnda sizinle savaþan, sizi yurtlarýnýzdan çýkaran,
çýkarýlmanýza yardým eden kimselerle dost olmaktan yasaklar. Böyleleriyle dost
olanlar, zalimlerin ta kendileridir.
[60.10] Ey iman sahipleri! Mümin kadýnlar hicret ederek size geldiklerinden onlarý
imtihan edin.Allah onlarýn imanlarýný daha iyi bilir ya! Eðer onlarýn mümin hanýmlar
olduklarýný anlarsanýz, onlarý kafirlere döndürmeyin. Ne bu mümin kadýnlar o
kafirlere helaldir ne de o kafirler bunlara helaldir. Bu kadýnlar için
harcadýklarýný o kafirlere geri verin. Mehirlerini kendilerine verdiðiniz takdirde,
bu kadýnlarý nikahlamanýzda sizin için bir sakýnca yoktur. Kafirlerin iffet ve
nikahlarýna yapýþmayýn. Kafirlere gitmeyi yeðleyen kadýnlar için harcadýklarýnýzý
onlardan geri isteyin; onlar da size gelen mümin kadýnlar için harcadýklarýný geri
istesinler. Bu, Allah'ýn hepinize buyruðudur. Aranýzda hüküm veriyor. Allah
Alim'dir, Hakim'dir.
[60.11] Eðer, kafirler tarafýna geçmiþ eþleriniz yüzünden birþeyleriniz inkarcýlara
gider, sonra da onlardan size kaçan kadýnlar yüzünden ödeme sýrasý size gelirse,
eþleri gitmiþ olan müminlere, harcadýklarý miktarý verin. Kendisine inandýðýnýz
Allah'tan korkun.
[60.12] Ey Peygamber! Ýnanmýþ kadýnlar sana gelip Allah'a hiçbir þeyi ortak
koþmamalarý, hýrsýzlýk etmemeleri, zine etmemeleri, çocuklarýný öldürmemeleri,
elleriyle ayaklarý arasýnda bir iftira uydurup ortaya sürmemeleri, iyilik ve
güzelliði belirlenmiþ bir iþte sana isyan etmemeleri hususunda seninle bey'atleþmek
isterlerse, onlarla bey'atleþ ve onlar için Allah'tan af dile. Kuþkusuz, Allah
Gafur'dur, Rahim'dir.
[60.13] Ey iman edenler! Allah'ýn kendilerine gazap ettiði bir toplulukla dostluk
kurmayýn! Çünkü bunlar ahiretten ümitlerini kesmiþlerdir. Týpký, kabir halkýndan
olan inkarcýlarýn, ümitlerini kestikleri gibi...
@Saff Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[61.1] Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ý tespih etmiþtir. Aziz'dir O,
Hakim'dir.
[61.2] Ey iman sahipleri! Yapmayacaðýnýz þeyi neden söylüyorsunuz?
[61.3] Yapmayacaðýnýz þeyi söylemeniz, Allah katýnda büyük günahtýr.
[61.4] Allah kendi yolunda, duvarlarý birbirine perçinlenmiþ bir bina gibi, saf
baðlýyarak çarpýþanlarý sever.
[61.5] Hani, Musa, toplumuna þöyle demiþti: "Ey toplumum! Benim size gönderilen
Allah elçisi olduðumu bilip durduðunuz halde, beni neden incitiyorsunuz?" Onlar
bozulup sapýnca Allah da onlarýn kalplerini eðriltti. Çünkü Allah, fasýklaþmýþ bir
topluluðu doðruya ve güzele kýlavuzlamaz.
[61.6] Meryem oðlu Ýsa'nýn da þöyle dediðini hatýrla: "Ey Ýsrailoðullarý! Ben size
Allah'ýn elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ý doðrulayýcý ve benden sonra gelecek
Ahmet adýnda bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim." Fakat Ýsa'nýn müjdelediði
elçi onlara apaçýk delilleri getirdiðinde: "Bu, katýksýz bir büyüdür." Dediler.
[61.7] Ýslam'a çaðrýlýp durduðu halde, yalanlar düzerek Allah'a iftira edenden daha
zalim kim vardýr? Allah, zulme bulaþmýþ kiþiler topluluðunu doðruya ve güzele
iletmez.
[61.8] Ýstiyorlar ki aðýzlarýyla Allah'ýn nurunu söndürsünler. Ama Allah, küfre
sapanlar hoþ görmeseler de nurunu tamamlayacaktýr.
[61.9] Resulünü hidayet ve hak dini getirmek üzere o gönderdi ki, ortak koþanlar
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hoþlanmasa bile, onu tüm dinlerden üstün kýlsýn.
[61.10] Ey iman sahipleri! Dikkatlerinizi, sizi korkunç bir azaptan kurtaracak bir
ticarete çekeyim mi:
[61.11] Allah'a ve onun resulüne inanýr, Allah yolunda mallarýnýz ve canlarýnýzla
didinirsiniz. Ýþte bu, sizin için en hayýrlýsýdýr; eðer bilirseniz.
[61.12] Günahlarýnýzý affeder ve sizi, altýndan nehirler akan bahçelere, sürekli
cennetlerdeki temiz-bereketli barýnaklara yerleþtirir. Ýþte bu en büyük baþarýdýr.
[61.13] Seveceðiniz daha baþka þeyler de var: Allah'tan bir yardým, çok yakýn bir
fetih... Ýman sahiplerine müjdele!
[61.14] Ey iman sahipleri! Allah'ýn yardýmcýlarý olun! Hani, Meryem oðlu Ýsa,
havarilere: "Allah'a gidiþte benim yardýmcýlarým kimdir?" demiþti de, havariler:
"Biz, Allah'ýn yardýmcýlarýyýz!" cevabýný vermiþlerdi. Bunun ardýndan,
Ýsrailoðullarýndan bir zümre iman etmiþ, bir zümre de küfre sapmýþtý. Nihayet biz,
iman sahiplerini düþmanlarýna karþý güçlendirdik de onlar üstün geldiler.
@Cum'a Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[62.1] Göklerdekiler ve yerdekiler; o Melik, o Kuddüs, o Aziz, o Hakim Allah'ý
tespih ediyor.
[62.2] O Allah'týr ki, ümmilere içlerinden bir resul göndermiþtir de o, onlara
Allah'ýn ayetlerini okur, onlarý arýtýp temizler, onlara Kitap'ý ve hikmeti öðretir.
Onlar bundan önce tam bir sapýklýk içine gömülmüþlerdi.
[62.3] O resulü, ümmilerden olup da henüz onlara katýlmamýþ bulunan baþka kimselere
de gönderdi. O'dur Aziz, O'dur Hakim.
[62.4] Ýþte bu, Allah'ýn lütfudur ki, onu dilediðine verir.Allah, büyük lütfun
sahibidir.
[62.5] Sýrtlarýna Tevrat yükletilip de sonra onu taþýmayanlarýn durumu, kutsal kitap
parçalarý taþýyan eþeðin durumuna benzer. Allah'ýn ayetlerini yalanlayan topluluðun
vücut verdiði örnek ne kötüdür! Allah, zulme sapmýþ bir topluluðu doðruya ve güzele
ulaþtýrmaz.
[62.6] De ki: "Ey Yahudiler! Eðer insanlar arasýnda yalnýz kendinizin Allah'ýn
dostlarý olduðunu sanýyorsanýz, buna gerçekten inanýyorsanýz, hadi ölümü isteyin!"
[62.7] Ama onlar, ellerinin üretip önden gönderdikleri yüzünden ölümü asla temenni
edemezler. Allah, zalimleri bilmektedir.
[62.8] Þunu da söyle: "O kaçmakta olduðunuz ölüm, iþte o, size mutlaka ulaþacaktýr.
Sonra, görülmeyeni de görüleni de bilene döndürüleceksiniz. O, size, yapýp etmiþ
olduklarýnýzý haber verecektir."
[62.9] Ey inananlar! Cuma günü, namaz için çaðrý yapýldýðýnda, Allah'ý
anmaya/Allah'ýn Zikri'ne koþun! Alýþ-veriþi býrakýn! Eðer bilirseniz bu sizin için
daha hayýrlýdýr.
[62.10] Namaz kýlýnýnca hemen yeryüzüne daðýlýn ve Allah'ýn lütfundan nasibinizi
arayýn. Allah'ý çok anýn ki, kurtuluþa erebilesiniz.
[62.11] Bir ticaret yahut oyun-eðlence görür görmez, daðýlýp ona yöneldiler de seni
ayaküstü býraktýlar. Onlara de ki: "Allah katýnda bulunan, eðlenceden de ticaretten
de hayýrlýdýr. Ve Allah, rýzýk verenlerin en hayýrlýsýdýr."
@Münâfikûn Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[63.1] Münafýklar sana geldiklerinde: "Senin kesinlikle Allah'ýn elçisi olduðuna
tanýklýk ederiz." derler. Senin kesinlikle O'nun elçisi olduðunu Allah zaten
biliyor. Ve Allah tanýklýk eder ki, münafýklar kesinlikle yalacýdýrlar.
[63.2] Yeminlerini bir kalkan edinip Allah'ýn yolundan alýkoydular. Onlarýn yapmakta
olduklarý ne kötüdür!
[63.3] Bu durumun sebebi þudur: Onlar iman ettiler, sonra küfre saptýlar da kalpleri
üzerine mühür basýldý. Artýk onlar incelikleri anlamazlar.
[63.4] Onlarý gördüðünde gövdeleri hoþuna gider. Birþey konuþsalar sözlerine kulak
verirsin. Onlar birbirine dayandýrýlmýþ keresteler/Hint kumaþý giydirilmiþ kütük
parçalarý gibidirler. Her baðýrtýyý aleyhlerinde zannederler. Düþmandýr onlar; sakýn
onlardan! Allah onlarý kahretsin! Nasýl da aldatýlýp döndürülüyorlar!
[63.5] Onlara, "Hadi gelin, Allah resulü sizin için af dilesin!" dendiðinde
kafalarýný öteye çevirirler. Ve sen onlarýn böbürlenmüþ bir halde dönüp gittiklerini
görürsün.
[63.6] Sen onlar için ha af dilemiþsin ha dilememiþsin. Aleyhlerindeki sonuç ayný
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kalacaktýr. Allah onlarý asla affetmeyecektir. Çünkü Allah, sapýklýk ve çirkinliðe
bulaþmýþ bir topluluðu doðruya ve güzele iletmez.
[63.7] Onlar: "Allah resulünün yanýndakilere infak edip birþey vermeyin ki daðýlýp
gitsinler!" diyen kiþilerdir. Oysaki göklerin ve yerin hazineleri, Allah'ýn
tekelindedir. Ama münafýklar bunu anlamazlar.
[63.8] Þöyle derler: "Eðer Medine'ye dönersek, yemin olsun ki, itibarlý ve baskýn
olan, ezik ve zayýf olaný oradan çýkaracaktýr!" Güç ve itibar Allah'a, onun resulüne
ve iman sahiplerine özgüdür. Ama münafýklar bunu bilmezler.
[63.9] Ey iman edenler! Mallarýnýz ve çocuklarýnýz, sizi, Allah'ý anmaktan/Allah'ýn
Zikri olan Kur'an'dan alýkoymasýn. Böyle birþey yapanlar, hüsrana uðramýþlarýn ta
kendileridir.
[63.10] Sizden birine ölüm gelip de, "Ey Rabbim, yakýn bir süreye kadar beni
geciktirseydin de içtenliðimi belgelemek için birþeyler vererek iyilik ve barýþ
sevenlerden olsaydým!" demesinden önce, size rýzýk olarak verdiklerimizden daðýtýn.
[63.11] Allah, süresi geçmiþ olan bir caný geriye asla býrakmaz! Ve Allah, yapýp
etmekte olduklarýnýzý çok iyi haber almaktadýr.
@Teðabûn Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[64.1] Göklerdekiler ve yerdekiler Allah'ý tespih ediyor. O'nundur mülk ve yönetim;
O'nun içindir tüm övgüler. Herþeye gücü yetendir O.
[64.2] O'dur sizi yaratan! Sizin bir kýsmýnýz küfre sapmýþtýr, bir kýsmýnýz iman
etmiþtir. Ve Allah, iþleyip ürettiklerinizi çok iyi görmektedir.
[64.3] Gökleri ve yeri hak olarak yarattý; sizi biçimlendirdi ve görünüþlerinizi
güzel yaptý. Yalnýz O'nadýr dönüþ.
[64.4] O bilir, göklerde ne var, yerde ne var! Ve bilir sizin gizlediklerinizi de
açýkladýklarýnýzý da. Allah, göðüslerin özünü çok iyi bilir.
[64.5] Sizden önce küfre sapanlarýn haberleri gelmedi mi size? Onlar, yapýp
ettiklerinin vebalini tattýlar. Ve onlar için korkunç bir azap vardýr.
[64.6] Bu böyledir. Çünkü resulleri onlara apaçýk deliller getirip dururken onlar:
"Bir insan mý bize kýlavuzluk edecek!" deyip küfre saptýlar ve yüz çevirdiler. Ve
Allah hiçbir þeye muhtaç olmadýðýný gösterdi. Allah, sýnýrsýz zenginliðin, sonsuz
övgülerin sahibidir.
[64.7] Küfre sapanlar asla diriltilmeyeceklerini sandýlar. De ki: "Rabbime yemin
ederim ki, sandýðýnýz gibi deðil! Andolsun ki, mutlaka diriltileceksiniz; yine
andolsun ki, yaptýklarýnýz size mutlaka haber verilecektir. Ve bu, Allah için çok
kolaydýr."
[64.8] Artýk Allah'a, onun resulüne ve size indirdiðimiz nura inanýn. Allah,
yapmakta olduklarýnýzý iyiden iyiye haber almaktadýr.
[64.9] "Toplanma günü" için sizi bir araya getirdiði gün, karþýlýklý aldatýþ ve
aldanýþlarýn ortaya çýktýðý gündür. Kim Allah'a iman eder, barýþa ve hayra yönelik
iþ yaparsa Allah onun çirkinliklerini örter ve kendisini altýndan nehirler akan
bahçelere, içlerinde sürekli kalmak üzere yerleþtirir. Ýþte büyük baþarý budur.
[64.10] Küfre sapýp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, iþte bunlar, içinde sürekli
kalacaklarý ateþin dostlarýdýr. Ne kötü dönüþ yeridir orasý!
[64.11] Allah'ýn izni olmadýkça hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah'a inanýrsa
Allah O'nun kalbini doðruya ve güzele kýlavuzlar. Ve Allah herþeyi en iyi biçimde
bilmektedir.
[64.12] Allah'a itaat edin, resule de itaat edin. Eðer yüz çevirirseniz resulümüze
düþen apaçýk bir tebliðden baþkasý deðildir.
[64.13] Allah... Ýlah yok O'ndan baþka! Yalnýz Allah'a güvenip dayanýr iman
sahipleri.
[64.14] Ey iman edenler! Þu bir gerçek ki, eþlerinizin ve evlatlarýnýzýn içinden
size bir düþman vardýr; onlara karþý dikkatli olun. Eðer affeder, ellerini tutar,
hatalarýný görmezlikten gelirseniz, kuþkusuz Allah da affedici, merhamet edici olur.
[64.15] Þu da bir gerçek ki, mallarýnýz ve çocuklarýnýz bir imtihan aracýdýr.
Allah'a gelince, onun katýnda büyük bir ödül vardýr.
[64.16] O halde, gücünüz ölçüsünde Allah'tan korkun, dinleyin, itaat edin. Ve
benlikleriniz için bir hayýr olarak infakta bulunun. Nefsinin cimrilik ve
doymazlýðýndan korunanlar, kurtuluþa erenlerin ta kendileridir.
[64.17] Eðer Allah'a gönül hoþluðuyla birþey borç verirseniz O, onu sizin için
katlayarak artýrýr ve sizin hatalarýnýzý baðýþlar. Allah Þekur'dur, þükredenlere
karþýlýk verir; Halim'dir, yumuþak ve merhametli davranýr.
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[64.18] Görünmeyen ve görünen alemleri bilendir O; Aziz'dir, Hakim'dir.
@Talâk Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[65.1] Ey peygamber! kadýnlarý boþadýðýnýz zaman iddetlerine doðru boþayýn ve
iddeti iyi sayýn! Rabbiniz olan Allah'tan korkun! Onlarý evlerinden çýkarmayýn;
onlarda çýkmasýnlar. Apaçýk ve belgeli bir yüzsüzlük yapmalarý durumu müstesna. Ýþte
bunlar Allah'ýn sýnýrlarýdýr. Allah'ýn sýnýrlarýný çiðneyen kendi benliðine
zulmetmiþ olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra yeni bir iþ/oluþ ortaya
çýkarýr.
[65.2] Sürelerini doldurma noktasýna geldiklerinde o kadýnlarý ya orfün gerektirdiði
biçimde tutun yahut da yine örfün gerektirdiði þartlarla onlardan ayrýlýn. Ýçinizden
adalet sahibi iki kiþiyi de tanýk tutun. Tanýklýðý Allah için tam bir biçimde yapýn.
Allah'a ve ahiret gününe inanan kiþiye iþte bu þekilde öðüt verilmektedir. Kim
Allah'tan korkarsa Allah ona bir çýkýþ yolu nasip eder.
[65.3] Ve onu hiç beklemediði yönden rýzýklandýrýr. Kim Allah'a dayanýp güvenirse O,
ona yeter. Hiç kuþkusuz Allah emrini yerine getirecektir. Allah her þey için bir
ölçü/bir kader belirlemiþtir.
[65.4] Adetten kesilen kadýnlarýnýzýn iddet bekleme sürelerinde kuþkuya düþerseniz,
onlarýn iddetleri üç aydýr. Hiç adet görmemiþ kadýnlarýn süreleri de böyledir. Gebe
olan kadýnlarýn süreleri ise yüklerini býrakmalarýna kadardýr. Kim Allah'tan
korkarsa, O ona iþinde bir kolaylýk nasip eder.
[65.5] Ýþte bu, Allah'ýn size indirmiþ olduðu emirdir. Kim Allah'tan korkarsa O,
onun çirkinlerini örter ve onun ödülünü büyütür.
[65.6] O kadýnlarý, imkanlarýnýz ölçüsünde, barýndýrdýðýnýz yerin bir kýsmýnda
barýndýrýn. Onlarý baský altýnda tutmak için onlara zarar verme yönüne gitmeyin.
Eðer hamile iseler yüklerini býrakýncaya kadar onlara nafaka verin. Eðer sizin için
çocuk emziriyorlarsa, ücretlerini verin. Aranýzda örfe uygun biçimde konuþup
tartýþýn. Eðer anlaþmakta zorluk çekerseniz o zaman, doðmuþ olan çocuðu baba
hesabýna baþka bir kadýn emzirecektir.
[65.7] Geniþ imkana sahip olan bu geniþ imkanýndan harcasýn. Rýzký kendisine ölçü
ile verilmiþ olan da Allah'ýn kendisine verdiðinden infak etsin. Allah hiç bir
benliði, kendisine verdiði þey dýþýnda yükümlü tutmaz. Allah, bir güçlükten sonra
bir kolaylýk yaratacaktýr.
[65.8] Nice kentler vardýr ki,azgýnlýk edip Rabbinin ve onun resullerinin emrinden
çýktýlar da biz onlarý çok zorlu bir hesaba çektik ve onlara, görülmemiþ bir azapla
azap ettik.
[65.9] Böylece onlar, yaptýklarýnýn vebalini tattýlar ve iþlerinin sonu hüsran oldu.
[65.10] Allah onlar için þiddetli bir azap hazýrladý. Artýk Allah'tan korkun, ey
iman etmiþ akýl ve gönül sahipleri! Allah size bir Zikir/bir uyarý/bir düþündürücü
indirmistir.
[65.11] Bir elçi indirmistir ki, iman edip hayra ve barýþa yönelik iþler
sergileyenleri, karanlýklardan nura çýkarmak için Allah'ýn ayetlerini açýk-seçik
okur. Allah'a inanýp hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlarý Allah, altlarýndan
ýrmaklar akan cennetlere/bahçelere koyacaktýr. Onlar orada sonsuza dek kalýcýdýr.
Allah böylesi için rýzký gerçekten güzelleþtirmiþtir.
[65.12] Allah O'dur ki, yedi göðü ve yerden de onlarýn benzerini yaratmýþtýr.
Emir/iþ ve oluþ onlar arasýnda sürekli iner ki, Allah'ýn herþeye kadir olduðunu ve
Allah'ýn, bilgi bakýmýndan herþeyi kuþattýðýný bilesiniz.
@Tahrîm Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[66.1] Ey Peygamber! Allah'ýn sana helal kýldýðý þeyi, eþlerinin hoþnutluðunu
isteyerek neden haramlaþtýrýyorsun? Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
[66.2] Allah size, yeminlerinizi çözmeyi farz kýlmýþtýr. Ve Allah, sizin
Mevla'nýzdýr. Alim'dir O, herþeyi bilir; Hakim'dir O, hikmetleri sonsuzdur.
[66.3] Hani, Peygamber, eþlerinden birine bir sözü gizlice söylemiþti. Sonra eþi bu
sözü duyurup Allah da onu Peygamber'e bildirince, Peygamber sözün bir kýsmýný
açýklamýþ, bir kýsmýndan vazgeçmiþti. Peygamber, sözü eþine bildirdiðinde o: "Bunu
sana kim haber verdi?" demiþti. Peygamber de: "O herþeyi bilen, herþeyden haberi
olan bana bildirdi." diye cevaplamýþtý.
[66.4] Eðer ikiniz, ey hanýmlar, Allah'a tövbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz
kaydý; yok eðer Peygamber'e karþý dayanýþmaya girerseniz hiç kuþkusuz bizzat Allah,
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onun destekçisidir. Cebrail'le iman sahiplerinin barýþçýlarý da. Tüm bunlardan sonra
melekler de ona arka çýkarlar.
[66.5] O sizi boþarsa, kim bilir belki de Rabbi ona sizin yerinize sizden daha
hayýrlý eþler nasip eder: Allah'a teslim olan, iman sahibi, gönülden baðlý, tövbe
etmesini seven, ibadete düþkün, yolculuk edebilen dullar ve bakireler.
[66.6] Ey iman sahipleri! Kendilerinizi ve ailelerinizi öyle bir ateþten koruyun ki,
yakýtý insanlarla taþlardýr. O ateþin baþýnda çok katý, çok sert melekler vardýr.
Onlar, kendilerine emir verdiði konuda Allah'a isyan etmezler ve emredildikleri
þeyleri yaparlar.
[66.7] Ey küfre sapanlar! Özür dilemeyin bugün! Çünkü siz yapýp ettiklerinizin
karþýlýðý olarak cezalandýrýlýyorsunuz.
[66.8] Ey iman edenler! Etkili öðüt veren bir tövbe ile Allah'a yönelin. Umulur ki
Rabbiniz, çirkinliklerinizi ve günahlarýnýzý örter ve sizi altýndan ýrmaklar akan
cennetlere yerleþtirir. O gün Allah, peygamberi ve onunla birlikte inananlarý
utandýrmayacaktýr. Onlarýn ýþýðý önlerinden ve sað yanlarýndan koþup gelir. Þöyle
derler: "Ey Rabbimiz! Iþýðýmýzý tamamla ve bizi baðýþla! Sen herþeye Kadir'sin,
herþeye gücün yeter."
[66.9] Ey Peygamber! Küfre sapanlarla ve münafýklarla mücadele et ve onlara karþý
sert davran. Varacaklarý yer cehennemdir onlarýn. Ne kötü dönüþ yeridir o!
[66.10] Allah, küfre sapanlarla ilgili olarak Nuh'un karýsý ile Lut'un karýsýný
örnek verdi. Bu ikisi, kullarýmýzdan iki barýþçý kulun nikahý altýnda idiler, onlara
hýyanet ettiler de eþleri, Allah'tan onlara gelecek olaný hiçbir þeyle geri
çeviremediler. Þöyle dendi onlara: "Girin ateþe diðer gireceklerle!"
[66.11] Allah, iman edenlerle ilgili olarak da Firavun'un karýsýný örnek verdi.
Hani, o þöyle demiþti: "Ey Rabbim! Benim için katýnda, cennette bir barýnak yap;
beni, Firavun'dan, onun yapýp ettiðinden kurtar; beni zulme sapmýþ topluluktan da
kurtar."
[66.12] Ve Allah, ýrzýný bir kale gibi koruyan Ýmran kýzý Meryem'i de örnek verdi.
Biz onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarýný
tasdikledidi de içten baðlananlardan oldu.
@Mülk Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[67.1] Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, herþeye Kadir'dir.
[67.2] Hanginizin daha güzel iþ yapacaðýný belirlemek için sizi imtihana çekmek
üzere ölümü ve hayatý yaratan O'dur. Aziz'dir O, Gafur'dur.
[67.3] Birbiriyle uyum ve ahenk içinde yedi gökleri yaratan da O'dur. O Rahman'ýn
yaratýþýnda/yarattýklarýna herhangi bir uyuþmazlýk, aykýrýlýk, çeliþme göremezsin.
Bir kez daha bak! Bir çatlaklýk, bir uyuþmazlýk görüyor musun?
[67.4] Sonra bakýþý iki kez daha döndür! Umudunu kesmiþ olarak döner sana göz.
Utanmýþ, bitkin düþmüþtür o.
[67.5] Yemin olsun ki, biz en yakýn göðü kandillerle süsledik ve onlarý þeytanlara
atýþ taneleri yaptýk. O þeytanlar için çýlgýn ateþ azabýný da hazýrladýk.
[67.6] Ve Rablerine karþý nankörlük edenler için cehennem azabý vardýr. Ne kötü bir
dönüþ yeridir o!
[67.7] Onun içine atýldýklarýnda, onun derinden gelen sesini iþitirler. Feveran
etmektedir o.
[67.8] Öfkesinden çatlayacak hale gelir. Ýçine bir güruh atýldýkça, onun bekçileri
bunlara sorarlar: "Size hiçbir uyarýcý gelmedi mi?"
[67.9] Derler ki: "Gelmedi olur mu? Bize uyarýcý geldi. Fakat biz yalanladýk. Ve:
'Allah birþey indirmemiþtir, siz büyük bir sapýklýk içindesiniz, baþka deðil!'
þeklinde konuþtuk."
[67.10] Ve derler ki: "Eðer söz dinleseydik yahut aklýmýzý çalýþtýrsaydýk þu çýlgýn
ateþin dostlarý arasýnda olmazdýk."
[67.11] Günahlarýný iþte böyle itiraf ettiler. Çýlgýn ateþin halkýna böyle kahýr
yaraþýr.
[67.12] Görmedikleri halde Rablerinden ürperenlere gelince, onlar için bir
baðýþlanma ve büyük bir ödül vardýr.
[67.13] Sözünüzü ister gizleyin ister onu açýklayýn; þu bir gerçek ki O, göðüslerin
özünü çok iyi bilir.
[67.14] Yaratmýþ olan bilmez mi/Allah, yarattýðý kimseyi bilmez mi? Latif'tir O,
Habir'dir.
[67.15] O, yeri sizin için boyun eðer yaptý. Haydi, onun omuzlarýnda yürüyün ve
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Allah'ýn rýzýklarýndan yiyin! Dönüþ O'nadýr.
[67.16] O göktekinin, sizi yere batýrmayacaðýndan emin misiniz? O zaman yer aniden
çalkalanmaya baþlar.
[67.17] O göktekinin, çakýl taþlarý taþýyan bir rüzgarý üzerinize salmayacaðýndan
emin misiniz? O zaman bileceksiniz nasýlmýþ uyarým!
[67.18] Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamýþlardý. Ama nasýl olmuþtu benim
azabým?!
[67.19] Üstlerinde, kanatlarýný açýp kapayarak uçan kuþlarý hiç görmediler mi?
Onlarý Rahman'dan baþkasý tutmuyor. Kuþkusuz O, her þeyi görmektedir.
[67.20] Rahman'a karþý/Rahman'dan baþka size yardým edecek ordunuz kimdir?
Ýnkarcýlar bir aldanýþ/gurur içindeler; hepsi bu!
[67.21] Peki, O, rýzkýný tutarsa kim var sizi rýzýklandýracak? Hayýr, bir azgýnlýk
ve nefret içinde inat etmekteler.
[67.22] Peki, yüzüstü kapanarak yürüyen mi daha düzgün gider yoksa dosdoðru yol
üzerinde dik ve düzgün yürüyen mi?
[67.23] De ki: "Sizi oluþturan O'dur. O size, iþitme gücü, gözler ve gönüller verdi.
Ne kadar da az þükrediyorsunuz!"
[67.24] De ki: "Sizi, yeryüzünde yaratýp yayan O'dur. O'nun huzurunda
haþredileceksiniz."
[67.25] Derler ki: "Eðer doðru sözlülerseniz, bu vaat ne zaman?"
[67.26] De ki: "Bilgi Allah'ýn katýndadýr. Bana gelince, ben ancak açýkça uyaran
biriyim."
[67.27] Onu yakýndan gördüklerinde, inkar edenlerin yüzleri kötüleþti. Þöyle
denildi: "O habire çaðýrýp durduðunuz þey budur."
[67.28] Söyle onlara: "Diyelim ki, Allah beni ve beraberimdekileri öldürdü, yahut
bize acýdý. Peki, kafirleri korkunç bir azaptan kim kurtaracak?"
[67.29] De ki: "Rahman'dýr O, O'na inandýk biz ve yalnýz O'na güvendik. Yakýnda
bileceksiniz kimmiþ apaçýk sapýklýðýn içinde."
[67.30] Þunu da söyle: "Bir sabah suyunuz çekiliverse, kim getirecek fýþkýrýp akan
bir su size?"
@Kalem Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[68.1] Nun! Yemin olsun kaleme ve satýr satýr yazdýklarýna
[68.2] Ki sen, cin tasallutuna uðramýþ deðilsin; Rabbinin nimeti sayesinde,
[68.3] Senin için kesintisiz bir ödül var.
[68.4] Ve gerçekten sen, çok büyük bir ahlak üzerindesin.
[68.5] Yakýnda göreceksin, onlar da görecekler,
[68.6] Hanginizmiþ fitneye tutulan, deliren!
[68.7] Senin Rabbin, evet O'dur kendi yolundan kimin saptýðýný en iyi bilen. Ve
O'dur kimin doðruya ve güzele kýlavuzlandýðýný en iyi bilen.
[68.8] O halde, yalanlayanlara itaat etme.
[68.9] Ýstediler ki sen, alttan alýp gevþek davranasýn da onlar da yumuþaklýk
göstersin.
[68.10] Þunlarýn hiçbirine eðilme, uyma: Çok yemin eden, bayaðý-alçak,
[68.11] Alaycý/gammaz, koðuculuk içindolaþýp duran,
[68.12] Hayrý engelleyen, sýnýr tanýmaz/saldýrgan, günaha batmýþ,
[68.13] Kaba/obur, bütün bunlardan sonra da soyu bozuk, kötülükle damgalý.
[68.14] Mal ve oðullar sahibi olmuþ da ne olmuþ?
[68.15] Ayetlerimiz ona okunduðunda þöyle der: "Daha öncekilerin masallarý!"
[68.16] Yakýnda biz onun hortumu üzerine damga basacaðýz/burnunu sürteceðiz.
[68.17] Biz onlarý, o bahçe sahiplerini belalandýrdýðýmýz gibi belalandýrdýk. Hani,
onlar sabaha çýktýklarýnda, bahçeyi mutlaka kesip biçeceklerine yemin etmiþlerdi.
[68.18] Hiçbir istisna tanýmýyorlardý.
[68.19] Ama onlar uyumaktayken, Rabbinden gelen bir dolaþýcý bahçeyi dolaþtý da,
[68.20] O, simsiyah kesiliverdi.
[68.21] Sabaha çýktýklarýnda birbirlerine seslendiler:
[68.22] "Hadi eðer biçecekseniz ekininizi erken gidin."
[68.23] Yola koyuldular. Aralarýnda fýsýldaþýyorlardý:
[68.24] "Hey! Bugün oraya bir yoksul girip yanýnýza gelmesin."
[68.25] Sadece engellemeye, þiddete güçleri yeten kiþiler olarak erkenden vardýlar.
[68.26] Fakat bahçeyi görünce: "Yahu biz yanlýþ gelmiþiz." dediler.
[68.27] "Hayýr, hayýr! Biz mahrum edilenleriz."
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[68.28] Ortancalarý/ýlýmlý olaný þöyle dedi: "Ben size söylemedim mi? Tespih
etseydiniz ya!"
[68.29] O zaman dediler ki: "Tespih ederiz seni, ey Rabbimiz! Gerçekten biz zalimler
olduk!"
[68.30] Bunun üzerine birbirlerini kýnamaya baþladýlar.
[68.31] "Yuh olsun bize, dediler, biz gerçekten azgýnlarmýþýz."
[68.32] "Umarýz, Rabbimiz bize onun yerine daha hayýrlýsýný verir. Biz de
herþeyimizle Rabbimize yöneliriz."
[68.33] Ýþte böyledir azap! Ahiretin azabý ise gerçekten çok daha büyüktür. Ah! Bir
bilselerdi.
[68.34] Takva sahipleri için, Rableri katýnda nimetlerle dolu cennetler vardýr.
[68.35] Biz, Müslümanlarý suçlular/günahkarlar gibi yapar mýyýz?
[68.36] Neniz var sizin, nasýl hüküm veriyorsunuz?
[68.37] Yoksa sizin bir kitabýnýz var da ondan ders mi görüyorsunuz?
[68.38] Onda, keyfinize uyan herþeyi rahatça buluyorsunuz.
[68.39] Yoksa sizin lehinize üzerimizde kýyamete kadar uzanacak yeminler mi var da
siz ne hükmederseniz oluverecek!
[68.40] Sor onlara: "Böyle birþeye hangisi kefil?"
[68.41] Yoksa kendilerinin ortaklarý mý var? Eðer doðru sözlü iseler,
çaðýrýversinler ortaklarýný!
[68.42] Baldýrýn çýplak kalacaðý, secdelere çaðrýlacaklarý gün, onu da
yapamayacaklar.
[68.43] Gözleri yere eðilmiþ, benliklerini zillet kaplamýþtýr. Onlar, sapasaðlam
olduklarý zaman da secde etmeye çaðrýlýyorlardý.
[68.44] Bu sözü yalanlayanla beni baþbaþa býrak. Onlarý, bilmedikleri yerden
yakalayacaðýz.
[68.45] Süre tanýyorum onlara. Tuzaðým gerçeken zorludur benim.
[68.46] Bir ücret mi istiyorsun kendilerinden de onlar, bir borç altýnda
eziliyorlar!
[68.47] Yoksa gayb yanlarýnda da onlar mý yazýyorlar?
[68.48] Artýk Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Balýðýn dostu Yunus gibi olma!
Hani o, hýçkýrýktan boðulur bir halde yakarmýþtý.
[68.49] Eðer ona, Rabbinden bir nimet ulaþmasaydý, horlanmýþ bir halde cascavlak bir
yere atýlýrdý.
[68.50] Fakat Rabbi onu seçip yüceltti ve barýþseverlerden yaptý.
[68.51] O küfre sapanlar, Zikir'i/Kur'an'ý iþittiklerinde az kalsýn gözleriyle seni
devireceklerdi. "Bu tam bir cinlidir." diyorlardý.
[68.52] Oysaki o Zikir/Kur'an alemler için bir öðütten baþka þey deðildir.
@Hâkka Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[69.1] el-Hakka/geleceði kuþkusuz olan þey!
[69.2] Nedir o hakka?
[69.3] O hakkanýn niteliðini sana bildiren nedir?
[69.4] Semud ve Ad kariayý/baþa çarpan olayý yalanlamýþtý.
[69.5] Bunun üzerine Semud, bir doðal felaket ile helak edildi.
[69.6] Ad ise gürleyen sesle gelen soðuk rüzgarlý bir fýrtýnayla mahvedildi.
[69.7] Onu, onlarýn üzerine yedi gece-sekiz gün hiç ara vermeden saldý. Topluluðu
orada yerlere serilmiþ görürsün. Ýçleri boþaltýlmýþ hurma kütükleri gibidirler.
[69.8] Onlardan geri kalan birþey görüyor musun?
[69.9] Firavun da ondan öncekiler de altý üstüne gelmiþ kentlerde ayný hataya vücut
verdiler.
[69.10] Rablerinin resulüne isyan ettiler de O da onlarý, þiddeti arttýkça artan bir
yakalayýþla yakaladý.
[69.11] Su azýp köpürdüðünde, biz sizi o akýp gidende taþýdýk,
[69.12] Ki onu size bir hatýrlatýcý/düþündürücü yapalým ve kavrayabilen kulak
kavrasýn.
[69.13] Sura bir üfleyiþle üflendiðinde,
[69.14] Yer ve daðlar yükletilip birbirine bir çarpýlýþla parça parça edildiðinde,
[69.15] Ýþte o gün, olmasý gereken olmuþtur.
[69.16] Gök yarýlmýþtýr. O gün o, lime lime sarkmýþtýr.
[69.17] Melek de onun kenarlarýndadýr. Rabbinin arþýný, o gün onlarýn üstündeki
sekiz taþýr.
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O gün arz olunursunuz; hiçbir saklýnýz/gizliniz kalmaz.
Öz kitabý saðýndan verilen: "Ýþte kitabým, okuyun!" der.
"Kendi hesabýma kavuþacaðýmý sezmiþtim zaten."
Artýk o, hoþnutluk veren bir yaþayýþ içindedir.
Yüksek bir bahçe içindedir.
Devþirilmesi kolaydýr onun.
Geçmiþ günlerde sunduklarýnýzýn karþýlýðý olarak afiyetle yiyin, için.
Öz kitabý sol tarafýndan verilene gelince o þöyle der: "Ah, ne olurdu bana
verilmeseydi!"
"Hesabýmýn ne olduðunu hiç bilmemiþ olsaydým."
"Ah, ne olurdu, iþ bitmiþ olsaydý!"
"Hiçbir iþime yaramadý malým."
"Sökülüp gitti benden saltanatým."
"Tutun onu, derhal baðlayý onu!"
"Sonra cehenneme sallayýn onu."
"Sonra boyu yetmiþ arþýn olan bir zincirde yollayýn onu."
"Çünkü o, yüce Allah'a inanmýyordu."
"Yoksulu doyurmaya özendirmiyordu."
"Bugün onun için burada bir sýcak dost yoktur."
"Yýkananlarýn atýk sularýndan baþka yemek de yoktur."
"Ki o atýk suyu sadece günahkarlar yer."
Hayýr, sandýklarý gibi deðil! Yemin ederim gördüklerinize,
Ve görmediklerinize!
Ki o, çok soylu bir elçinin sözüdür.
Bir þairin sözü deðildir o. Ne kadar da az inanýyorsunuz?
Bir kahinin sözü de deðildir o. Ne kadar da az araþtýrýp düþünüyorsunuz?
Alemlerin Rabbi'nden bir indiriþtir o.
Eðer bazý laflarý bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi,
Andolsun ondan sað elini koparýrdýk.
Sonra ondan can damarýný mutlaka keserdik.
Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdýnýz.
Gerçek þu ki o, sakýnanlar için tam bir uyarýcý ve düþündürücüdür.
Ve biz, içinizden onu yalanlayanlarýn bulunduðunu kesinlikle biliyoruz.
Ve o, küfre sapanlar için tam bir hasrettir.
Ve o, kesin bilginin tam gerçeðidir.
Hadi artýk, yüce Rabbinin adýný tespih et!

@Meâric Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[70.1] Soran birisi, geleceði kuþkusuz azabý sordu.
[70.2] Küfre sapanlar içindir o. Yoktur onu savacak.
[70.3] Yükselme boyutlarýnýn/derecelerinin sahibi Allah'tandýr o.
[70.4] Melekler ve Ruh, miktarý ellibin yýl olan bir günde yükselirler O'na.
[70.5] Artýk güzel bir sabýrla sabret!
[70.6] Onlar onu çok uzak görüyorlar.
[70.7] Biz ise onu çok yakýn görüyoruz.
[70.8] O gün gök, erimiþ bir maden gibi olur.
[70.9] Daðlar, atýlmýþ, renkli yün gibi olur.
[70.10] En yakýn dostlar birbirlerinin halini sormaz/bir dost bir dostundan birþey
isteyemez.
[70.11] Bibirlerine gösterilirler. Suçlu, o günün azabýndan kurtulmak için
oðullarýný fidye vermeyi bile ister.
[70.12] Eþini, kardeþini,
[70.13] Kendisini kucaklayýp barýndýran ailesini.
[70.14] Ve yeryüzündeki insanlarýn tümünü fidye verip kendisini kurtarmayý ister.
[70.15] Hayýr, hayýr! O, alevlenen bir ateþtir.
[70.16] Yakar-kavurur deriyi/koparýp götürür kolu-bacaðý.
[70.17] Çaðýrýr, sýrtýný dönüp uzaklaþaný,
[70.18] Toplayýp kasada yýðaný/depolayaný.
[70.19] Ýþin gerçeði þu ki insan; aceleci, hýrslý, sabýrsýz, tahammülsüz
yaratýlmýþtýr.
[70.20] Kendisine kötülük/hoþnutsuzluk dokununca basar baðýrýr.
[70.21] Kendisine hayýr ve nimet ulaþýnca ondan baþkalarýnýn yararlanmasýna engel
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olur.
[70.22] Namaz kýlýp dua edenler müstesna.
[70.23] Bunlar, namazlarýnda süreklidirler.
[70.24] Bunlarýn mallarýnda belirli bir hak vardýr.
[70.25] Yoksul ve yoksun için.
[70.26] Bunlar, din gününü içtenlikle doðrularlar.
[70.27] Bunlar, yalnýz Rablerinin azabýndan ürperirler.
[70.28] Gerçekten de Rablerinin azabý emin olunmayacak bir azaptýr.
[70.29] Bunlar, cinsiyet organlarýný titizlikle korurlar.
[70.30] Ancak onlar, eþleriyle, imkanlarýnýn sahip olduðu þeyler konusunda
kýnanamazlar.
[70.31] Kim bunun ötesini isterse, iþte böyleleri sýnýrý aþanlarýn ta kendileridir.
[70.32] Bunlar, kendilerindeki emanatlere ve ahitlerine sadýk kalýrlar.
[70.33] Bunlar, tanýklýklarýný tam yaparlar.
[70.34] Ve bunlar, namazlarýný-dualarýný korurlar.
[70.35] Ýþte bunlar cennetlerde ikram göreceklerdir.
[70.36] O nankörlere ne oluyor ki, sana doðru, o yandan, bu yandan boyunlarýný
uzatarak geliyorlar;
[70.37] Saðdan ve soldan parçalar halinde.
[70.38] Onlardan herbiri nimet bahçesine konulacaðýný mý umuyor?
[70.39] Hayýr, ummasýnlar! Gerçek þu ki biz onlarý, bildikleri þeyden yarattýk.
[70.40] Ýþ, onlarýn sandýðý gibi deðil! Doðularýn ve batýlarýn Rabbine andolsun ki,
biz gerçekten gücü yetenleriz;
[70.41] Onlarý kendilerinden daha üstün olanlarla deðiþtirmeye... Ve biz önüne
geçebilecekler deðiliz.
[70.42] Býrak onlarý! Dalsýnlar, oynasýnlar kendileri için belirlenen günlerine
ulaþýncaya kadar.
[70.43] O gün, kabirlerden fýrlayarak çýkarlar. Dikilmiþ putlara doðru akýn akýn
gider gibidirler.
[70.44] Gözleri yere eðik; bir zillet kuþatmýþtýr onlarý. Ýþte bu gündür onlara vaat
edilmiþ olan.
@Nûh Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[71.1] Biz, Nuh'u, "Toplumunu, kendilerine korkunç bir azap gelmeden önce uyar!"
diye kavmine gönderdik.
[71.2] O dedi ki: "Ey toplumum! Hiç kuþkunuz olmasýn, ben sizin için açýklayýcý bir
uyarýcýyým."
[71.3] "O halde, Allah'a ibadet edin. O'ndan korkun. Ve bana itaat edin ki,
[71.4] Allah, günahlarýnýzý affetsin ve sizi belirli bir süreye kadar ertelesin.
Çünkü Allah'ýn eceli geldiðinde ertelenmez. Ah! Bir bilebilseydiniz."
[71.5] Nuh þöyle yakardý: "Ey Rabbim! Ben toplumumu gece gündüz davet ettim."
[71.6] "Fakat çaðrým, onlarýn kaçýþlarýný artýrmaktan baþka bir iþe yaramadý."
[71.7] "Ben onlarý, sen kendilerini affedesin diye çaðýrdýkça, parmaklarýný
kulaklarýna týkadýlar, elbiselerine büründüler, inat ve ýsrar ettiler ve
kibirlendikçe kibirlendiler."
[71.8] "Sonra onlarý daha açýk bir biçmde çaðýrdým."
[71.9] "Daha sonra bir baþka duyuru yönelttim. Ve onlarý gizli gizli de çaðýrdým."
[71.10] Ve þöyle dedim: "Rabbinizden af dileyin. O, baðýþlamayý çok sevendir."
[71.11] "Göðü üzerinize bol bol yaðmur taþýyýcý olarak gönderir."
[71.12] "Sizi, mallar ve oðullarla güçlendirir, size yeþil bahçeler lütfeder. Ve
sizin için nehirler akýtýr."
[71.13] "Ne oluyor size de Allah için bir vakar ümidinde olmuyorsunuz?"
[71.14] "O ki, sizi halden hale/evreden evreye geçirerek yarattý."
[71.15] "Görmediniz mi, Allah yedi göðü ahenkli bir bütün olarak nasýl yarattý?"
[71.16] "Ve Ay'ý, bunlar içinde bir nur yaptý ve Güneþ'i bir kandil haline getirdi."
[71.17] "Ve Allah sizi bir bitki olarak yereden bitirdi."
[71.18] "Sonra sizi yere geri gönderiyor ve sonra bir çýkýþla tekrar çýkarýyor."
[71.19] "Allah size yeryüzünü bir yaygý yaptý,
[71.20] Ki ondan geniþ yollar edinip de yürüyesiniz."
[71.21] Nuh dedi ki: "Rabbim! Onlar bana isyan ettiler de malý ve çocuðu kendisine
hüsrandan baþka bir artýþ getirmeyen kiþiye uydular."
[71.22] "Çok büyük hileler sergilediler/çok büyük tuzaklar kurdular."
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[71.23] Dediler ki: "Ýlahlarýnýzý sakýn býrakmayýn! Ved'di, Süva'ý asla býrakmayýn!
Yeðus'u, Yeuk'u, Nesr'i de býrakmayýn!"
[71.24] Çoklarýný saptýrdýlar. Sen de o zalimler için þaþkýnlýktan baþka birþeyi
artýrma."
[71.25] Hatalarý yüzündendir ki boðuldular, ateþe atýldýlar. Kendileri için, Allah
dýþýnda yardýmcýlar bulamadýlar.
[71.26] Nuh þöyle yakardý: "Rabbim! Yeryüzünde, kafirlerden yurt tutacak/gezip
dolaþacak hiç kimse býrakma."
[71.27] "Çünkü eðer sen onlarý býrakýrsan, kullarýný saptýrýrlar ve kötülük üreten
nankörden baþkasýný doðurmazlar."
[71.28] "Rabbim! Beni, anne-babamý, inanmýþ olarak evime gireni, tüm inanmýþ
erkekleri ve inanmýþ kadýnlarý affet! Zalimlerin de sadece helak ve periþanlýðýný
artýr!"
@Cinn Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[72.1] De ki:"Cinlerden bir topluluðun dinleyip þunu söyledikleri bana
vahyolundu:Gerçekten biz, hayranlýk verici bir Kur'an dinledik"
[72.2] "Doðruya ve hayra kýlavuzluyor.Biz de inandýk ona.Artýk rabbimize asla
kimseyi ortak koþmayacaðýz"
[72.3] "Rabbimizin adý/kudreti/iþi/gayreti çok yücedir. O,ne bir diþi dost
edinmiþtir nede bir çocuk"
[72.4] "Doðrusu bizim beyinsiz,Allah hakkýnda saçma lakýrdý ediyormuþ"
[72.5] "Biz sanýþtýk ki,ne insanlar ne de cinler Allah hakkýnda asla yalan
söylemezler"
[72.6] "Gerçek þu ki, insanlardan bazý erkekler, cinlerden bazý erkeklere
sýðýnýrlardý da onlarýn þýmarýklýk ve azgýnlýðýný artýrýrlardý"
[72.7] "Onlar týpký sizin sandýðýnýz gibi,Allah'ýn hiç kimseyi diriltemeyeceðini
sanmýþlardý."
[72.8] "Biz göðe gerçekten dokunduk da onu titiz ve güçlü bekçilerle ve kayýp giden
ýþýnlarla/alevlerle doldurulmuþ bulduk."
[72.9] "Biz eskiden,onun,dinlemek için oturulan yerlerinde otururduk.Ama þu anda kim
dinlemeye kalksa kendisini gözetleyen bir alev/ýþýk bulur."
[72.10] "Doðrusu, bilmiyoruz, yeryüzündeki þuurlulara þer mi istendi, yoksa Rableri
onlar için doðru ve güzel olaný mý istemiþtir."
[72.11] "Þu da bir gerçek ki, bizden hayra yönelenler/barýþçýlar vardý; ama bizden
baþka türlü olanlar da vardýr. Dilim dilim yollar olmuþuz biz."
[72.12] "Ve biz þunu sezdik;Biz yeryüzünde Allah'ý asla aciz býrakamayýz; kaçarak da
onu aciz býrakamayýz."
[72.13] "Biz doðruya ve güzele kýlavuzlayaný dinleyince,ona inandýk.Rabbine inanan
kiþi ne hakkýnýn eksik verilmesinden korkar ne de tecavüze uðramaktan."
[72.14] "Nihayet, bizden Allah'a teslim olanlar da var, haksýzlýða sapýp çizgiden
çýkanlar da var. Allah'a teslim olanlar, iþte onlar doðruyu ve hayrý aramýþlardýr."
[72.15] "Haksýzlýða sapanlar ise cehenneme odun olmuþlardýr."
[72.16] Eðer yolda, kývamýnda yürüselerdi, onlarý bol bir su ile suvarýrdýk,
[72.17] Ki onlarý, onun içinde imtihan edelim. Kim rabbinin Zikri'nde/Kur'an'dan yüz
çevirirse Rabbi onu, gittikçe yükselen bir azaba sokar.
[72.18] Hiç kuþkusuz, mescitler Allah içindir.O halde , Allah ile birlikte bir
baþkasýna yakarmayýn/Allah'ýn yanýnda bir baþkasý için çaðrýda bulunmayýn.
[72.19] Allah'ýn kulu kalkmýþ O'na yakarýrken, onlar onun üzerine keçeleþir gibi
üþüþüyorlardý.
[72.20] De ki:"Ben ancak Rabbime yakarýrým. Ve hiç kimseyi ona ortak koþmam."
[72.21] De ki:"Ben size zarar verme gücüne de ýþýk ve aydýnlýk verme gücüne de sahip
deðilim."
[72.22] De ki:"Allah'tan beni hiç kimse kurtaramaz ve O'nun dýþýnda bir sýðýnak da
asla bulamam."
[72.23] "Ancak Allah'tan bir teblið ve O'nun mesajlarýndan birþeyler sunabilirim."
Allah'a ve O'nun Resulüne isyan edenler için cehennem ateþi vardýr. Sürekli içinde
kalacaklardýr.
[72.24] Sonunda, onlar kendilerine vaad edileni gördüklerinde, yardýmcý bakýmýndan
daha zayýf kim, sayý bakýmýndan daha az kim, bileceklerdir.
[72.25] De ki:"Bilmiyorum, size vaad edilen þey yakýn mýdýr, yoksa rabbim onun için
uzun bir süre mi koyacaktýr ?"
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[72.26] Gaybý bilendir O. Gaybý konusunda hiç kimseyi yardýmcý yapmýyor.
[72.27] Seçtiði bir elçi müstesna.Çünkü O, resulünün önünden ve arkasýndan
gözetleyiciler yürütür.
[72.28] Ki onlarýn, Rablerinin elçiliklerini hedefine tam ulaþtýrdýklarýný bilsin.
Allah, onlarýn katýnda bulunan þeyleri kuþatmýþ ve herþeyi niceden inceye sayýya
baðlamýþtýr.
@Müzzemmil Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[73.1] Ey örtüsüne bürünen!
[73.2] Geceleyin kalk! Kýsa bir süre hariç,
[73.3] Gecenin yarýsýný ayakta ol yahut bundan biraz eksilt.
[73.4] Yahut buna biraz ekle:Ve Kuran'ý aðýr aðýr,düþüne,düþüne oku.
[73.5] Doðrusu, biz senin üzerine aðýr bir söz býrakacaðýz.
[73.6] Þu bir gerçek ki, yeni bir oluþa koyulmak üzere geceleyin kalkan, yer tutma
bakýmýndan daha güçlü, söz bakýmýndan daha etkilidir.
[73.7] Kuþkusuz gündüz boyu senin için uzun bir dolaþma/uzun bir uðraþ vardýr.
[73.8] Rabbinin adýný an ve tebettül et, tüm benliðinle ona yönel.
[73.9] Doðunun ve batýnýn Rabbidir O. Tanrý yoktur O'ndan baþka.O'nu vekil et.
[73.10] Onlarýn söylediklerine sabret. Ve güzelce ayrýl onlardan.
[73.11] Benimle o nimete boðulmuþ yalanlayýcýlarý baþbaþa býrak. Birazcýk süre taný
onlara.
[73.12] Bizim yanýmýzda bukaðýlar var, cehennem var.
[73.13] Boðazdan zor geçen bir yiyecek, korkunç bir azap var,
[73.14] O günde ki yer ve daðlar sarsýlýr ve daðlar eriyip akan bir kum yýðýnýna
dönüþür.
[73.15] Biz size üstünüze tanýk olan bir resul gönderdik.Týpký firavuna bir resul
gönderdigimiz gibi.
[73.16] Ama Firavun, resule isyan etti de biz onu korkunç bir tutuþla tutuverdik.
[73.17] Eðer küfrederseniz, çocuklarý ak saçlý ihtiyarlara çeviren o günden nasýl
korunacaksýnýz?
[73.18] Gök bile o yüzden parçalanýr. O'nun vaadi gerçekleþmiþtir.
[73.19] Bu bir öðüt verici, düþündürücüdür.Dileyen, Rabbine doðru, bir yol edinir.
[73.20] Hiç kuþkun olmasýn,Rabbin senin durumunu biliyor. Gecenin üçte ikisinden
daha azýný, yarýsýný, üçte birini ayakta geçiriyorsun. Seninle beraber olanlardan
bir grup da öyle. Allah, geceyi de gündüzü de ölçüye baðlamýþtýr. Sizin onu
kuþatamayacaðýnýzý bildi de size tövbe nasip etti. O halde Kur'an'dan kolay geleni
okuyun. Sizden hastalar olacaðýný bildi. Bir kýsmýnýn yeryüzünde dolaþýp Allah'ýn
lütfundan birþeyler isteyeceklerini, diðer bir kýsmýnýn da Allah yolunda
çarpýþacaklarýný bildi. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazý kýlýn.
Zekatý verin. Güzel bir ödünçle Allah'a ödünç verin. Öz benlikleriniz için önden
gönderdiðiniz iyiliðin, Allah katýnda hayrýný daha çok, ödülünü daha büyük olarak
bulacaksýnýz. Allah'tan af dileyin.Hiç kuþkusuz Allah çok affedici, çok
esirgeyicidir.
@Müddessir Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[74.1] Ey örtüsüne bürünen!
[74.2] Kalk da uyar!
[74.3] Rabbinin yüceliðini duyur.
[74.4] Temizle giysini.
[74.5] Uzaklaþtýr kendinden pisliði.
[74.6] Çok bularak baþa kakma yaptýðýn iyiliði.
[74.7] Ve yalnýz Rabbin için dayanýklý kýl benliði.
[74.8] O boruya üfürüldüðünde,
[74.9] Ýþte o gün, çok zorlu, çok çetin bir gündür.
[74.10] Küfre batmýþlar için hiç de kolay deðildir.
[74.11] Benimle, yarattýðým kiþiyi baþbaþa býrak!
[74.12] Hesapsýz bir mal verdim ona.
[74.13] Göz doyurucu oðullar verdim.
[74.14] Alabildiðine imkanlar döþedim onun için.
[74.15] Tüm bunlardan sonra hýrs ile daha da artýrmamý istiyor.
[74.16] Hayýr, iþ, sanýldýðý gibi deðil! O bizim ayetlerimize karþý bir inatçý
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kesildi.
[74.17] Ben onu dik bir yola süreceðim.
[74.18] Derin derin düþündü o; ölçtü-biçti.
[74.19] Kahrolasý, nasýl bir ölçü kullandý!
[74.20] Bir kez daha kahrolasý, nasýl bir ölçü kullandý?!
[74.21] Sonra baktý.
[74.22] Sonra yüzünü buruþturdu, kaþlarýný çattý.
[74.23] Sonra, arkasýný döndü ve böbürlendi.
[74.24] Þöyle dedi: "Bu, rivayet edilerek gelen bir büyüden baþka þey deðil."
[74.25] "Ýnsan sözünden baþka birþey deðil bu."
[74.26] Onu Sekar'a fýrlatacaðým.
[74.27] Bilir misin nedir Sekar?
[74.28] Ortada birþey býrakmaz, hiçbirþeyi görmezlik etmez o.
[74.29] Ýnsan için tablolar/levhalar/ekranlar sunandýr o.
[74.30] Üzerinde ondokuz vardýr onun.
[74.31] Biz, cehennem yaranýný hep melekler yaptýk. Ve biz onlarýn sayýlarýný da
küfre sapanlar için bir imtihandan baþka þey yapmadýk. Ta ki, kendilerine kitap
verilenler iyice ve apaçýk bilsinler. Ýman etmiþ olanlarýn imaný artsýn. Kendilerine
kitap verilmiþ olanlarla iman sahipleri kuþkuya düþmesin.Kalplerinde hastalýk
olanlarla küfre sapmýþ bulunanlar da; "Allah bununla neyi örneklendirmek istiyor?"
desinler. Ýþte böyle. Allah, dilediðini/dileyeni saptýrýr, dilediðini/dileyeni de
doðruya ve güzele kýlavuzlar.Rabbinin ordularýný ancak O bilir.Bu, insan için bir
öðüt verici ve düþündürücüden baþka þey deðildir.
[74.32] Hayýr, sandýklarý gibi deðil.Andolsun Ay'a,
[74.33] Andolsun geceye, sýrtýný döndüðünde;
[74.34] Andolsun sabaha, aðarýp ýþýðýnda,
[74.35] Ki o gerçekten en büyüklerden biridir.
[74.36] Ýnsan için bir uyarýcýdýr.
[74.37] Sizden, öne geçmek yahut arkaya kalmak/erken davranmak yahut gecikmek
isteyen için.
[74.38] Her benlik öz kazancýnýn bir karþýlýðýdýr.
[74.39] Uður ve bereket yaraný müstesna.
[74.40] Bahçelerdedirler.Birbirlerine soruyolar,
[74.41] Suçlular hakkýnda:
[74.42] "Sizi Sekar'a sürükleyen nedir?"
[74.43] Cevap verdiler: "Namaz kýlýp dua edenlerden deðildik."
[74.44] "Yoksulu yedirip doyurmuyorduk."
[74.45] "Boþ lakýrdýlara dalanlarla dalar giderdik."
[74.46] "Din gününü yalanlýyorduk."
[74.47] "Nihayet, tartýþýlmaz ve karþý çýkýlmaz bilgi önümüze dikildi."
[74.48] Artýk yarar saðlamaz onlara þefaatçilerin þefaati.
[74.49] Ne oluyor onlara da öðüt verip düþündüren þeyden yüz çeviriyorlar?
[74.50] Saða-sola kaçýþan yaban eþekleri gibidirler,
[74.51] Arslandan ürkmüþlerdir.
[74.52] Ýçlerinden her kiþi de istiyor ki, kendisine açýlýp saçýlmýþ sayfalar
verilsin.
[74.53] Hayýr, öyle þey olmaz! Doðrusu þu ki ahiretten korkmuyorlar.
[74.54] Hayýr, iþ , sandýklarý gibi deðil! O bir öðüt verici/bir düþündürücüdür.
[74.55] Dileyen düþünür onu, öðüt alýr.
[74.56] Ve onlar, Allah'ýn dilediði dýþýnda, öðüt alamazlar. Sakýndýrmaya ve
affetmeye ehil olan O'dur.
@Kýyâme Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[75.1] Hayýr, öyle deðil! Kýyamet gününe yemin edelim ki,
[75.2] Öyle deðil! Kendisini kýnayan benliði de yemin ederim.
[75.3] Ýnsan, kendisinin kemiklerini asla biraraya toplamayacaðýmýzý mý sanýyor?
[75.4] Hayýr, sandýðý gibi deðil! Biz onun parmak uçlarýný da tam bir biçimde
düzenlemeye gücü yetenleriz.
[75.5] Fakat insan kendi önünde rezillik sergilemeyi ister.
[75.6] "Kýyamet günü nerede/ne zaman?" diye sorar.
[75.7] Göz þimþek çaktýðýnda,
[75.8] Ay tutulduðunda,
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[75.9] Ve Güneþ'le Ay biraraya getirildiðinde,
[75.10] Der ki insan o gün: "Kaçýlacak yer nerede?"
[75.11] Hayýr, yok sýðýnacak yer.
[75.12] Varýlýp durulacak yer Rabbinin huzurudur o gün.
[75.13] Haber verilir insana o gün önden gönderdiði de arkaya býraktýðý da.
[75.14] Gerçek þu ki insan, öz benliði üzerine yönelmiþ keskin ve derin bir
bakýþtýr;
[75.15] Dökse de ortaya tüm mazeretlerini.
[75.16] Onu hemen okuyasýn diye dilini hareket ettirme.
[75.17] Onu toplamak ve okumak bize düþer.
[75.18] O halde, biz onu okuduðumuzda, sen onun okunuþunu izle.
[75.19] Sonra onu açýklamak da bizim iþimiz olacaktýr.
[75.20] Hayýr, hayýr! Siz hemencecik geleni seversiniz.
[75.21] Ve sonradan geleceði terk edersiniz.
[75.22] Yüzler vardýr o gün parýltýlý,
[75.23] Rabbine doðru bakan.
[75.24] Ve yüzler vardýr o gün, asýk/buruk,
[75.25] Kendisine, bel kýracak bir hesap yöneleceðini sezinler.
[75.26] Ýþ, onlarýn sandýðý gibi deðil! Can, köprücüklere dayandýðýnda,
[75.27] "Kim var okuyup üfleyecek?"denilir!
[75.28] Sezinlemiþtir ki odur ayrýlýk.
[75.29] Dolaþmýþtýr el-ayak/kol-bacak.
[75.30] Rabbine doðrudur o gün sevkiyat.
[75.31] Ne tasdik etti ne yakardý/ne sadaka verdi ne namaz kýldý.
[75.32] Tam aksine, yalanladý, gerisin geri döndü.
[75.33] Sonra da çalým sata sata ailesine gitti.
[75.34] Çok uygundur sana bu bela, çok uygun!
[75.35] Evet, çok uygundur sana bu bela, çok uygun!
[75.36] Ýnsan, baþýboþ býrakýlacaðýný mý sanýyor?
[75.37] O, dökülen meniden bir sperm deðil miydi?
[75.38] Sonra o, bir çiðnem et oldu da Allah onu yarattý, ardýndan düzgün bir þekle
ulaþtýrdý.
[75.39] Nihayet ondan iki çifti, erkeði ve diþiyi vücuda getirdi.
[75.40] Peki bunu yapan, ölüyü diriltmeye güç yetiremez mi?
@Ýnsân Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[76.1] Ýnsan üzerinden, henüz anýlan birþey olmadýðý bir süre geçmedi mi zamandan?
[76.2] Doðrusu, biz insaný karýþým olan bir spermden yarattýk. Halden hale geçiririz
onu. Sonunda onu iþitici, görücü yaptýk.
[76.3] Biz onu yola kýlavuzladýk. Artýk ya þükredici olur ya nankör.
[76.4] Biz, nankörler için zincirler, bukaðýlar ve kýzgýn bir ateþ hazýrladýk.
[76.5] Ýyilere gelince, onlar, karýþýmý kafur olan bir kadehten içerler.
[76.6] Bir kaynak ki, Allah'ýn kullarý ondan içerler ve onu fýþkýrtarak akýtýrlar.
[76.7] Onlar verdikleri sözü tam bir biçimde yerine getirirler ve kötülüðü salgýn
olan bir günden korkarlar.
[76.8] Yoksula, yetime ve esire, yemeði severek yedirirler.
[76.9] "Biz size yalnýz ve yalnýz Allah rýzasý için yediriyoruz. Sizden bir karþýlýk
da bir teþekkür de istemiyoruz;
[76.10] Çünkü biz, asýk suratlý, sert bir gün yüzünden Rabbimizden korkarýz."
derler.
[76.11] Allah da onlarý o günün þerrinden korumuþ ve kendilerini bir parlaklýða, bir
sevince ulaþtýrmýþtýr.
[76.12] Sabretmelerine karþýlýk olarak da onlarý bir bahça ve ipekle
ödüllendirmiþtir.
[76.13] Koltuklar üzerine yaslanarak otururlar orada. Ne güneþ görürler orada ne de
kavurucu soðuk...
[76.14] Bahçenin gölgeleri-üzerlerine eðilmiþtir. Ve bahçenin meyvalarý iyice
yaklaþtýrýlmlþtýr.
[76.15] Çevrelerinde, gümüþten ve billurdan kaplar dolaþtýrýlýr. Kupalardýr onlar.
[76.16] Gümüþten kupalar ki, tam diledikleri ölçüde belirlemiþlerdir onlarý.
[76.17] Orada kendilerine-karýþýmý zencefil olan bir kadehten içirilir.
[76.18] Bir pýnar ki, orada, selsebil diye anýlýr.
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[76.19] Dolaþýr çevrelerinde, sürekli görevlendirilmiþ gençler. Görseydin onlarý
dizilmiþ inciler sanýrdýn.
[76.20] Oraya baktýðýnda, nereye göz atsan büyük bir nimet, büyük bir mülk ve
yönetim görürsün.
[76.21] Üzerlerinde yeþil-ince ipeklerle, sýrmalý-kalýn ipeklerden giysiler vardýr.
Gümüþten bileziklerle süslenmiþlerdir. Ve Rableri onlara tertemiz bir içki ikram
etmiþtir.
[76.22] Ýþte bu size bir ödüldür. Ve sizin gayretiniz þükranla karþýlanmýþtýr.
[76.23] Biz indirdik o Kur'an'ý sana parça parça biz!...
[76.24] O halde, Rabbininn hükmü karþýsýnda sabret ve onlarýn günahkarýna da
nankörüne de boyun eðme.
[76.25] Rabbinin adýný sabahtan da akþamdan da an.
[76.26] Gecenin bir kýsmýnda da O'na secde et. Ve geceleyin O'nu uzunca tespih et.
[76.27] Bunlar, hemen gelecek olaný seviyorlar da ötelerindeki zorlu bir günü ihmal
edyorlar.
[76.28] Biz yarattýk onlarý ve kuvvetli yaptýk baðlarýný/eklemlerini. Dilediðimizde
benzerleri ile deðiþtiririz onlarý.
[76.29] Ýþte bu, bir hatýrlatýcý ve düþündürücüdür. Dileyen, Rabbine doðru, bir yol
edinir.
[76.30] Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Alim'dir, Hakim'dir.
[76.31] Dilediðini rahmetinin içine sokar. Zalimlere gelince, onlar için korkunç bir
azap hazýrlanmýþtýr.
@Mürselât Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[77.1] Andolsun o ardarda gönderilenlere/meleklere/rüzgarlara/vahyin
bölümlerine/kalplere inen doðuþlara,
[77.2] Esip de büküp devirenlere,
[77.3] Daðýtýp yayanlara/diriltip harekete getirenlere,
[77.4] Gerektiði þekilde ayýranlara,
[77.5] Öðüt ulaþtýranlara/Kur'an'ý ulaþtýranlara,
[77.6] Özür yahut uyarý için.
[77.7] Ki size duyrulmuþ olan mutlaka gerçekleþecektir.
[77.8] Yýldýzlar silinip süpürüldüðünde,
[77.9] Gök yarýldýðýnda,
[77.10] Daðlar un-ufak edilip savrulduðunda,
[77.11] Resuller vakte baðlandýðýnda.
[77.12] Hangi gün için vakte baðlandýlar?
[77.13] Ayrým ve hüküm günü için.
[77.14] Ayrým ve hüküm gününü sana bildiren nedir?
[77.15] Yalanlayanlarýn vay haline o gün!
[77.16] Öncekileri helak etmedik mi?
[77.17] Sonra, geriden gelenleri de onlarýn peþlerine takarýz.
[77.18] Biz, suçlulara iþte böyle yaparýz.
[77.19] Yalanlayanlarýn o gün vay haline!
[77.20] Sizi basit bir sudan yaratmadýk mý?
[77.21] Onu dayanýklý karargahta tuttuk.
[77.22] Bilinen bir ölçüye/süreye kadar.
[77.23] Bir ölçüyle yaptýk. Ne güzel ölçü koyanlarýz biz!
[77.24] Vay baþýna o gün, yalanlayanlarýn!
[77.25] Yeri, bir toplanma zemini yapmadýk mý?
[77.26] Diriler bakýmýndan da ölüler bakýmýndan da.
[77.27] Orada oturaklý, baþýný yücelere kaldýrmýþ daðlar oluþturduk. Ve size tatlý
bir su içirdik.
[77.28] Vay haline o gün, yalanlayanlarýn!
[77.29] Haydi, yalanlamakta olduðunuz þeye gidin!
[77.30] Haydi, üç çatallý gölgeye gidin!
[77.31] Ne gölgelendirir ne alevden korur.
[77.32] Gerçekten o, köþk benzeri kývýlcýmlar saçar.
[77.33] O kývýlcým sanki sarýmtýrak bir halat/bir deve kervaný/bakýrdan bir ip
gibidir.
[77.34] Vay haline o gün, yalanlayanlarýn!
[77.35] Konuþmayacaklarý gündür bu.
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Ýzin verilmez ki onlara özür dilesinler.
Vay haline o gün, yalanlayanlarýn!
Ayýrma günüdür bu. Sizinle öncekileri bir yere topladýk.
Eðer bir hileniz/bir tuzaðýnýz varsa, hadi hile yapýp tuzak kurun bana!
Vay haline o gün, yalanlayanlarýn!
Takvaya sarýlanlar gölgeler altýnda, su kaynaklarýndadýr.
Canlarýnýn çektiði meyvalarla yanyanadýrlar.
"Yapýp ürettiklerinize karþýlýk olarak afiyetle yiyip için."
Ýþte böyle ödüllendiririz biz, güzellikler sergileyenleri!
Vay haline o gün, yalanlayanlarýn!
Yiyin ve birazcýk nimetlenin. Suçlularsýnýz siz.
Vay haline o gün, yalanlayanlarýn!
Onlara, "Ruku edin!" denildiðinde ruku' etmezler.
Vay haline o gün, yalanlayanlarýn!
Artýk bundan sonra hangi hadise/söze iman edecekler?

@Nebe Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[78.1] Hangi þeyden sorup duruyorlar birbirlerine?
[78.2] O büyük haberden mi?
[78.3] Ki onda tartýþma içindedirler.
[78.4] Hayýr, sandýklarý gibi deðil! Yakýnda bilecekler.
[78.5] Hayýr, hayýr! Düþündükleri gibi deðil, yakýnda bilecekler.
[78.6] Biz bu yeryüzünü bir beþik yapmadýk mý?
[78.7] Daðlarý birer kazýk yapmadýk mý?
[78.8] Sizleri çiftler olarak yarattýk.
[78.9] Sizin uykunuzu bir dinlenme/bir rahatlama/bir tür ölüm yaptýk.
[78.10] Geceyi bir giysi yaptýk.
[78.11] Gündüzü, geçim için çalýþma zamaný yaptýk.
[78.12] Üstünüzde yedi saðlam/aþýnmaz kurduk.
[78.13] Bir de parýl parýl parlayan kandil yerleþtirdik.
[78.14] Sýkarak su çýkaranlardan þarýl þarýl bir su indirdik,
[78.15] Ki çýkaralým onlardan daneler ve otlar;
[78.16] Ve iç içe girmiþ bahçeler-baðlar.
[78.17] Hiç kuþkusuz, o ayýrma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiþtir.
[78.18] Sura üfürüldüðü gün, bölükler halþnde geleceksiniz.
[78.19] Gök açýlmýþ, kapý kapý oluvermiþtir.
[78.20] Daðlar yürütülmüþ, bir serap oluvermiþtir.
[78.21] Cehennem, bir gözetleme yeri olmuþtur.
[78.22] Azgýnlar için bir barýnak.
[78.23] Devirlerce kalacaklardýr içinde.
[78.24] Ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içicek.
[78.25] Sadece kaynar su, atýk su,
[78.26] Çok uygun bir karþýlýk olarak.
[78.27] Doðrusu onlar böyle bir hesap ummuyorlardý.
[78.28] Ayetlerimizi pervasýzca yalanlamýþlardý.
[78.29] Oysa ki biz, herþeyi iyiden iyiye sayýp kitaplaþtýrmýþtýk.
[78.30] "Hadi, tadýverin! Size azaptan baþka birþey asla artýrmayacaðýz."
[78.31] Takva sahipleri için bir kurtuluþ ve bir zafer vardýr.
[78.32] Sulak bahçeler, baðlar, üzümler,
[78.33] Göðüsleri turunç gibi yaþýtlar,
[78.34] Dopdolu kadehler vardýr.
[78.35] Orada ne bir boþ söz duyarlar ne de bir yalan.
[78.36] Rabbinden bir ödül, tam kývamýnda bir baðýþ.
[78.37] Göklerin, yerin ve bu ikisi arasýndakilerin Rabbidir O. Rahman'dýr. O'nun
huzurunda söze cüret edemezler.
[78.38] O gün, Ruh ve melekler saf baðlayýp kýyama geçerler. Rahman'ýn izin verdiði
dýþýndakiler konuþamazlar. O izin verilen, doðruyu söyler.
[78.39] Ýþte budur hak olan gün. Artýk dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun.
[78.40] Biz sizi yakýn bir azap ile uyardýk. Bir gündedir ki o, kiþi kendi ellerinin
önden gönderdiðine bakar ve küfre sapan þöyle der: "Keþke toprak olsaydým!"
@Nâzi'ât Sûresi
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Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[79.1] Andolsun çekip koparanlara/yay çekenlere/kuyudan su çekenlere/baðsýz-bekçisiz
koþan atlara/ayrýlýk yüzünden hasret çekenlere/daldýrýp daldýrýp çýkaranlara,
[79.2] Andolsun rahatça, incitmeden çekenlere/düðümü hünerle çözenlere/bir yerden
bir yere gidenlere/coþkuyla iç çekenlere,
[79.3] Andosun boþlukta yahut suda yüzüp yüzüp gidenlere,
[79.4] Derken öne geçip yarýþý kazananlara,
[79.5] Bir iþ ve oluþu çekip çevirenlere,
[79.6] Ki o gün þiddetle sarsacak olan sarsacaktýr.
[79.7] Onu, ardýsýra gelen izleyecektir.
[79.8] Bazý kalpler o gün kaygýdan titreyecektir.
[79.9] Onlarýn gözleri yerlere eðilecektir.
[79.10] "Biz gerçekten bu çukurda eski halimize döndürülecek miyiz?" diyorlar.
[79.11] "Un-ufak kemikler haline geldikten sonra, öyle mi!"
[79.12] "Hüsran dolu bir dönüþtür bu öyleyse!" diye konuþtular.
[79.13] Oysaki o, sert bir komut sesinden ibarettir.
[79.14] Bir anda hepsi uyanýp ortaya geliverir.
[79.15] Ulaþtý mý sana Musa'nýn haberi?
[79.16] Hani, Rabbi ona, kutsal vadide, Tuva'da seslenmiþti:
[79.17] "Firavun'a git. Ýyice azdý o."
[79.18] "De ki ona: 'Arýnýp temizlenmeye ne dersin?"
[79.19] "Seni Rabbine kýlavuzlayayým da gönülden ürperesin."
[79.20] Derken, ona o en büyük mucizeyi gösterdi.
[79.21] Ama o yalandý, isyan etti.
[79.22] Sonra, sýrtýný döndü; koþuyordu.
[79.23] Derken, bir araya toplayýp baðýrdý.
[79.24] Dedi ki: "Ben sizin en yüce Rabbinizim."
[79.25] Bunun üzerine Allah, onu sonraya ve önceye ibret olmak üzere bir ceza ile
çarptý.
[79.26] Kuþkusuz, bunda, içine ürperti düþen için tam bir ibret vardýr.
[79.27] Siz mi daha zorsunuz yaradýlýþça, gök mü?
[79.28] Onu O yapýp kurdu. Onun boyunu yükseltti; ardýndan ona ahenk ve düzen verdi.
[79.29] Gecesini kararttý, kuþluðunu ortaya çýkardý.
[79.30] Bundan sonra da yeri yayýp yuvarlattý.
[79.31] Ondan suyunu, otlaðýný çýkardý.
[79.32] Daðlarý, demir atmýþ gibi oturttu;
[79.33] Sizin için ve hayvanlarýnýz için bir geçim aracý olarak.
[79.34] O güç yetmez büyük felaket geldiðinde,
[79.35] O gün insan, uðrunda gayret sarfettiði þeyi hatýrlar.
[79.36] Gören kiþi için cehennem apaçýk ortaya çýkarýlmýþtýr.
[79.37] Artýk azmýþ olan,
[79.38] Ve iðreti hayatý yeðlemiþ olan için,
[79.39] Cehennem, barýnaðýn ta kendisidir.
[79.40] Rabbinin yüceliðinden korkup nefsini boþ heveslerden yasaklamýþ olan içinse,
[79.41] Cennet, barýnaðýn ta kendisidir.
[79.42] O saatten soruyorlar sana, "gelip demir atmasý ne zaman?" diye.
[79.43] Nerede sende, onu hatýrlatacak þey!
[79.44] Ona iliþkin bilginin sonu Rabbine varýr.
[79.45] Sen sadece, ondan korkanlarý uyaransýn.
[79.46] Onu gördükleri gün onlar, dünyada sanki bir akþam veya onun kuþluk vaktinden
baþka kalmamýþa dönerler.
@Abese Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[80.1] Yüzünü ekþitti ve öteye döndü;
[80.2] Yanýna kör adam geldi diye.
[80.3] Nereden bilirsin, belki o da arýnýp temizlenecek,
[80.4] Belki de düþünüp taþýnacak da öðüt kendisine yarayacak.
[80.5] O, kendisini her türlü ihtiyacýn üstünde görene gelince,
[80.6] Ki sen ona yöneliyorsun;
[80.7] Sana ne onun arýnmasýndan!
[80.8] O, koþarak sana gelen var ya;
[80.9] Odur içine ürperti düþen.
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Sen ona aldýrmazlýk ediyorsun.
Hayýr, hiç de öyle deðil! O, bir düþündürücüdür.
Dileyen onu düþünüp öðüt alýr.
Kutsanan, bereketli sayfalardýr o.
Yüceltilen, tertemiz sayfalarda,
Yazýcýlarýn ellerinde;
Ak-pak, mübarek yazýcýlarýn.
Kahrolasý insan, ne kadar da nankördür!
Hangi þeyden yarattý onu?
Bir spermden. Yarattý onu, ölçülendirip-biçimlendirdi.
Sonra, yolu kolaylaþtýrdý kendisine,
Sonra öldürdü onu, kabre koydu.
Sonra dilediði zaman diriltip ortaya çýkardý onu.
Hayýr, hayýr! O, O'nun kendisine emrettiðini hiç yerine getirmedi.
Hadi, bakýversin insan kendi yiyeceðine!
Biz suyu döktük de döktük.
Sonra topraðý yardýk da yardýk.
Ardýndan, yeryüzünde daneler bitirdik.
Üzümler, yoncalar vücuda getirdik.
Zeytinlikler, hurmalýklar oluþturduk.
Gür çimenli, bol aðaçlý bahçeler.
Meyva, otlak, sebze yetiþtirdik;
Sizin ve hayvanlarýnýzýn yararýna.
Þiddetle çarpanýn çýkardýðý korkunç ses geldiðinde,
Bir gün ki o, kiþi öz kardeþinden kaçar,
Öz annesinden, öz babasýndan,
Eþinden, oðullarýndan kaçar.
O gün onlardan her kiþinin kendisine yetecek bir uðraþý vardýr.
Yüzler vardýr o gün, pýrýl pýrýl.
Gülen, müjdelerle parýldayan yüzler.
Ve yüzler vardýr o gün toza-topraða bulanmýþ.
Tozu-topraðý da bir is bürümüþtür.
Ýþte bunlardýr küfre sapanlar, kötülüðe batanlar.

@Tekvîr Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[81.1] Güneþ büzülüp dürüldüðünde,
[81.2] Yýldýzlar ýþýklarýný yitirdiðinde,
[81.3] Daðlar yürütüldüðünde,
[81.4] O bakmaya kýyýlmayan develer kendi hallerine býrakýldýðýnda,
[81.5] Vahþi hayvanlar bir araya toplandýðýnda,
[81.6] Denizler kaynatýldýðýnda,
[81.7] Benlikler çifleþtirildiðinde,
[81.8] O diri diri gömülen kýz çocuðuna sorulduðunda,
[81.9] Hangi günah yüzünden öldürüldü diye!
[81.10] Sayfalar açýlýp göz önüne konduðunda,
[81.11] Gögün ortasý soyulup indirildiðinde,
[81.12] Cehinnem kýzýþtýrýldýðýnda,
[81.13] Cennet yaklaþtýrýldýðýnda,
[81.14] Her benlik önceden ne hazýrlamýþsa bilmiþ olacaktýr.
[81.15] Hayýr, iþ onlarýn sandýðý gibi deðil. Andolsun o sinip gizlenenlere,
[81.16] Akýp akýp giderek yuvasýna girenlere,
[81.17] Beriye geldiði ve geriye döndüðü zaman geceye,
[81.18] Ve soluyarak açýldýðý zaman sabaha,
[81.19] Ki o, çok deðerli bir elçinin sözüdür.
[81.20] Çok güçlüdür o elçi. Arþ sahibinin katýnda saygýndýr.
[81.21] Ýtaat edilir orada kendisine, emindir.
[81.22] Ve arkadaþýnýz bir cin çarpmýþ deðildir.
[81.23] Andolsun ki o, onu apaçýk ufukta gördü.
[81.24] O, gayb konusunda cimri deðildir.
[81.25] Ve o, kovulmuþ þeytanýn sözü deðildir.
[81.26] Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?
[81.27] O, alemlere bir öðütten baþka þey deðildir,
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[81.28] içinizden, dosdoðru yürümek isteyenler için.
[81.29] Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz.
@Ýnfitâr Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[82.1] Gök çatlayýp yarýldðý zaman,
[82.2] Yýldýzlar dökülüp saçýldýðý zaman,
[82.3] Denizler fýþkýrdýðý zaman,
[82.4] Kabirler deþildiði zaman,
[82.5] Benlik, bilmiþ olacaktýr önden gönderdiðini de arkaya býraktýðýný da.
[82.6] Ey insan! O sonsuz cömertliðin sahibi Rabbine karþý seni gururlu kýlan
nedir?!
[82.7] Rabbin ki seni yarattý, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle þekillendirdi.
[82.8] Dilediði herhangi bir biçimde seni oluþturdu.
[82.9] Hayýr, iþ sanýldýðý gibi deðil! Siz dini yalanlýyorsunuz.
[82.10] Ve þu kuþkusuz ki, sizin üzerizde koruyucular bekçiler var.
[82.11] Çok deðerli yazýcýlar,
[82.12] Bilirler yapmakta olduðunuzu.
[82.13] Þu da kuþkusuz: Ýyiler tam bir nimet içindedir,
[82.14] Kötülerse cehennemin ta ortasýnda.
[82.15] Din günü girerler oraya.
[82.16] Onlar ondan, görülmeyecek þekilde uzaklaþmýþ deðillerdir.
[82.17] Din gününü ne olduðunu sana bildiren nedir?
[82.18] Evet, din gününün ne olduðunu sana bildiren nedir?
[82.19] Bir gündür ki o, bir benlik bir baþka benlik için hiçbir þeye güç yetmez. O
gün, buyruk yalnýz Allah'ýndýr!
@Mutaffifîn Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[83.1] Azap ve kaygu, tartýda ve ölçüde hile yapanlara olsun;
[83.2] Ki onlar insanlardan alýrken ölçüyü tam yaparlar,
[83.3] Onlara vermek üzere tartýp ölçtükleri zaman eksiltmeye giderler.
[83.4] Peki, bunlar kendilerinin diriltileceðini sanmýyorlar mý?
[83.5] Çok büyük bir gün için.
[83.6] Bir gün ki, insanlar, alemlerin Rabbi huzurunda kýyýma geçerler.
[83.7] Hayýr, iþ, düþündükleri gibi deðil! Rezilliðe batmýþlarýn kitabý, karanlýk ve
pis bir çukurun, Siccin'in ta içindedir.
[83.8] Siccin'in olduðunu sana gösteren nedir?
[83.9] Rakamlandýrýlmýþ bir kitaptýr o.
[83.10] Vay haline o gün, yalanlayanlarýn!
[83.11] Onlar ki din gününü yalanlarlar.
[83.12] Onu ancak her þýmarýp azmýþ, günaha batmýþ olan yalanlar.
[83.13] Ayetlerimiz ona okunduðunda, "öncekilerinin efsaneleri" deyiverir.
[83.14] Ýþin esasý o deðil! Onlarýn kazanmakta olduklarý kalplerinin üstüne pas
olmuþtur.
[83.15] Hayýr! Onlar o gün Rablerine karþý tam bir þekilde perdelenmiþlerdir.
[83.16] Sonra onlar mutlaka cehenneme dalacaklardýr.
[83.17] Sonra da: "Ýþte budur yalanlamakta olduðunuz þey!" denilecektir.
[83.18] Hayýr, sandýklarý gibi deðil! Ýyilik sergileyenlerin kitabý Ýlliyyun'da, en
yüce burçlardadýr.
[83.19] Ýlliyyun'un ne olduðunu sana anlatan nedir?
[83.20] Rakamlanmýþ bir kitaptýr o.
[83.21] Yaklaþtýrýlmýþ olanlar tanýklýk eder ona.
[83.22] Ýyilik sergileyenler büyük bir nimetin tam içindedir.
[83.23] Koltuklar üzerinde seyre dalarlar.
[83.24] Yüzlerinde nimetin sevinç parýltýsýný izlersin.
[83.25] Katkýsýz, damgalý bir içecekten içirilirler,
[83.26] Ki sonu bir misktir. Ýþte yarýþanlar böyle bir þey için yarýþsýnlar!
[83.27] Onun katkýsý Tesnim'den; en yüce, en seçkin olandandýr.
[83.28] Bir kaynak ki, iyice yaklaþtýrýlmýþ olanlar içerler ondan.
[83.29] Þu bir greçek ki, suça batmýþ olanlar, iman sahiplerine gülerlerdi.
[83.30] Onlarýn yanlarýndan geçerken birbirlerine kaþ-göz iþareti yaparlardý.
[83.31] Ailelerine döndüklerinde gülüp eðlenmeye koyulurlardý.
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Ýnanlarý gördüklerinde: "Þunlar var ya! Þaþkýn, sapýk bunlar!" derlerdi.
Oysa ki kendileri, inananlar üzerine bekçi gönderilmemiþti.
Ýþte bugün, iman sahipleri, küfre batmýþlara gülüyorlar.
Koltuklar üzerinde seyrediyorlar.
Nankör kafirler, yapmýþ olduklarýyla ödüllendirildiler mi?

@Ýnþikak Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[84.1] Gök yarýlýp parçalandýðý,
[84.2] Ve Rabbinin dinleyip de hakkýn beliriþine araç kýlýndýðý zaman!
[84.3] Ve yer uzatýldýðý,
[84.4] Ve içindekini atýp boþaldýðý,
[84.5] Ve Rabbinin dinleyip de hakkýn beliriþine araç kýlýndýðý zaman!
[84.6] Ey insan, sen Rabbine varmak için çok didinecek, sonunda O'na kavuþacaksýn!
[84.7] O zaman kitabý saðdan verilen,
[84.8] Kolay bir hesapla hesaba çekilecek,
[84.9] Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.
[84.10] Kitabý arka tarafýndan verilen,
[84.11] Bir ölüm çaðýracak,
[84.12] Ve korkunç ateþe girecektir.
[84.13] O, ailesi içinde sevinçli gibi.
[84.14] Daha düþük bir konuma asla geçemeyeceðini sanmýþtý.
[84.15] Hayýr! Rabbi onu iyice görmekteydi.
[84.16] Ýþ, sandýklarý gibi deðil! And içerim akþamýn kýzýllýðýna,
[84.17] Geceye ve derlediðine,
[84.18] Toparlandýðý zaman Ay'a,
[84.19] Ki siz boyuttan boyuta/halden hale mutlaka geçeceksiniz.
[84.20] Peki onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?!
[84.21] Karþýlarýnda Kur'an okunduðu zaman secde etmiyorlar.
[84.22] Tam aksine, o küfre sapanlar yalanlýyorlar.
[84.23] Allah, içlerinde sakladýklarýný çok iyi biliyor.
[84.24] O halde, onlara acýklý bir azap muþtula!
[84.25] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlar müstesnadýr. Onlar için
kesintisiz bir ödül vardýr.
@Burûc Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[85.1] Andolsun o burçlarla dolu göðe,
[85.2] O vaat olunan güne,
[85.3] Tanýklýk edene, tanýklýk edilene/seyredene, seyerdilene,
[85.4] Ki gebertildi o hendekçi grup/o kamçýlarý hendek gibi iz býrakan herifler,
[85.5] O tutuþturulan ateþin adamlarý,
[85.6] Onlar onun baþýnda oturmuþlardý.
[85.7] Ve hepsi, müminlere yaptýklarýný seyrediyorlardý.
[85.8] Bunlarda sadece Aziz ve Hamid Allah'a iman ettikleri için öc alýyorlardý.
[85.9] O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah herþeye tanýktýr.
[85.10] Þu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadýnlara iþkence edip sonra da
tövbe etmemiþ olanlar için, cehennem azabý vardýr. Onlar için yangýn azabý da
vardýr.
[85.11] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlara gelince onlar için,
altlarýndan ýrmaklar akan cennetler vardýr. Büyük baþarý iþte budur.
[85.12] Hiç kuþkusuz, Rabbinin yakalayýþý/çarpýþý çok þiddetlidir.
[85.13] Ýlk yaratan da O'dur, tekrar yaratan da O'dur.
[85.14] Gafur O'dur, Vedud O.
[85.15] Arþýn sahibidir; Mecid'dir, þaný yüce olandýr.
[85.16] Ýstediðini hemen yapandýr.
[85.17] Geldi mi sana ordularýn haberi?
[85.18] Yani Firavun ve Semud'un?
[85.19] Gerçek þu ki, inkar edenler bir yalanlama içindedirler.
[85.20] Allah ise onlarý arkalarýndan kuþatmýþ bulunuyor.
[85.21] Ýþ, onlarýn iddialarýnýn aksinedir! O, çok yüce bir Kur'an'dýr!
[85.22] Korunmuþ bir levhada/Levhi-i Mahfuz'dadýr.
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@Târýk Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[86.1] Andolsun göðe ve Tarýk'a: o, gece gelene/o, tokmak gibi vurana/o, çýkýverip
de yürek hoplatana.
[86.2] Nereden bileceksin sen nedir Tarýk?
[86.3] Parlayan, ýþýðýyla karanlýðý delen yýldýzdýr o.
[86.4] Hiçbir benlik yoktur ki, üzerinde bir koruyucu/bir bekçi bulunmasýn.
[86.5] Ýnsan, neden yaratýlmýþ olduðuna bir baksýn!
[86.6] Atýlan bir suyun bir parçacýðýndan yaratýldý o.
[86.7] Bel ile kaburgalar arasýndan çýkar o su.
[86.8] O, o insaný tekrar hayata döndürmeye elbette kadirdir.
[86.9] Sýrlarýn/gizlilerin yoklanýp ortaya çýkarýlacaðý gün,
[86.10] Artýk onun için ne bir kuvvet vardýr ne de bir yardýmcý.
[86.11] Andolsun o, dönüþle/döndürümle dolu göðe,
[86.12] Çatlayýþlarla/yarýlýþlarla dolu yere de andolsun,
[86.13] Ki o, tam bir biçimde ayýrt eden bir sözdür;
[86.14] Þaka deðildir o.
[86.15] Onlar habire tuzak kuruyorlar/oyun çeviriyorlar.
[86.16] Ben de tuzak kuruyorum.
[86.17] O halde, o küfre batmýþlara mühlet ver, süre taný onlara birazcýk...
@A'lâ Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[87.1] Rabbinin o yüce adýný tespih et;
[87.2] O ki yarattý, düzene koydu,
[87.3] O ki miktarýný, þeklini belirledi, yolunu çizip aydýnlattý.
[87.4] O ki otlaðý çýkardý,
[87.5] Sonra da onu sellerin sürüklediði morarmýþ bir atýk haline getirdi.
[87.6] Seni okutacaðýz da artýk unutmayacaksýn.
[87.7] Allah'ýn diledigi müstesna. O, açýklananý da gizleneni de bilir.
[87.8] Sana, en kolay olaný kolaylaþtýracaðýz.
[87.9] Eðer hatýrlatmak yarar saðlarsa hatýrlat/öðüt ver.
[87.10] Ýçine ürperti düþen öðüt alacaktýr.
[87.11] Ýçi karamýþ bedbaht ise ondan kaçýnacaktýr.
[87.12] En büyük ateþe girer o.
[87.13] Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur.
[87.14] Benliðini arýndýran/zekat veren,kurtuluþa gerçekten ermiþtir.
[87.15] Rabbinin adýný anmýþ, namaz kýlýp dua etmiþtir o.
[87.16] Doðrusu þu ki, siz þu iðreti hayatý yeðliyorsunuz.
[87.17] Oysaki sonraki hayat daha mutlu, daha kalýcýdýr.
[87.18] Bütün bu gerçekler ilk sayfalarda da elbette vardýr.
[87.19] Ýbrahim'in ve Musa'nýn sayfalarýnda.
@Ðâþiye Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[88.1] Geldi mi sana Ðaþiye'nin/herþeyi her yandan sarýp kaplayacak olanýn haberi!
[88.2] Yüzler vardýr o gün zilletle öne eðilmiþtir.
[88.3] Çalýþmýþ, boþa yorulmuþtur.
[88.4] Kýzýþmýþ bir ateþe dalarlar.
[88.5] Ateþimsi bir kaynaktan sulanýrlar.
[88.6] Yýrtýcý bir dikenden baþka yemek yoktur onlar için.
[88.7] Ne semirtir ne açlýktan kurtarýr.
[88.8] Yüzler de vardýr o gün, nimetlerle mutlu.
[88.9] Emek ve gayreti yüzünden hoþnuttur.
[88.10] Yüksek bir bahçededir;
[88.11] Hiçbir boþ söz iþitmez orada,
[88.12] Akýp duran bir pýnar vardýr orada,
[88.13] Yüksek sedirler vardýr orada,
[88.14] Hizmete sunulmuþ kadehler,
[88.15] Sýra sýra dizilmiþ yastýklar,
[88.16] Serilmiþ seçme döþekler.
[88.17] Bakmýyorlar mý o deveye, nasýl yaratýldý!
[88.18] Ve göðe ki, nasýl yükseltildi!
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Ve daðlara ki, nasýl dikildi!
Ve yere, nasýl yayýlýp döþendi!
Artýk uyar, düþündür! Çünkü sen bir uyarýcý/düþündürücüsün.
Üzerlerine musallat bir despot deðilsin.
Tersine giden, nankörlük eden baþka.
Allah, böylesine en büyük azapla azap edecektir.
Hiç kuþkusuz, onlarýn dönüþleri bizedir.
Bunun ardýndan, hesaplarý da bizim elimizde olacaktýr.

@Fecr Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[89.1] Andolsun tan yerinin aðarma vaktine,
[89.2] On geceye,
[89.3] Çifte ve teke,
[89.4] Yola koyulduðu zaman geceye.
[89.5] Nasýl, bunlar da akýl sahibi için bir yemin var mý?
[89.6] Görmedin mi ne yaptý Rabbin Ad kavmine?
[89.7] Sütunlarla dolu Ýrem'e,
[89.8] Ki beldeler içinde onun benzeri yaratýlmamýþtý.
[89.9] Ve ne yaptý vadide kayalarý oyan Semud kavmine?
[89.10] Ve kazýklar sahibi Firavun'a.
[89.11] Bunlar, ülkelerde azýp zulmetmiþlerdi.
[89.12] Ve oralarda bozgunu çoðaltmýþlardý.
[89.13] Bu yüzden Rabbin, üzerlerine azap kamçýsýný yaðdýrýverdi.
[89.14] Çünkü Rabbin tam gözetleme yerindedir/tam bir biçimde gözetlemektedir.
[89.15] Ýnsan böyledir; Rabbi kendisini deneyip de ona cömert davranýr, nimet
yaðdýrýrsa: "Rabbim bana ikramda bulundu." der.
[89.16] Ama Rabbi onu sýkýntýya uðratýp rýzkýný ölçüye baðlarsa: "Rabbim bana ihanet
etti." der.
[89.17] Doðrusu þu ki, siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz.
[89.18] Yoksulun doyurulmasýný teþvik etmiyorsunuz.
[89.19] Mirasý derleyip toplayýp yiyorsunuz.
[89.20] Malý, devþirip depolatacak bir sevgiyle seviyorsunuz.
[89.21] Ýþ, böyle gitmeyecektir! Yer birbirine çarpýlýp dümdüz hale getirildiðinde,
[89.22] Rabbin gelip melekler saf saf dizildiðinde,
[89.23] O gün cehennem de getirilir. Ýþte o gün düþünüp anlar insan. Ama düþünüp
hatýrlamanýn ona ne yararý var!
[89.24] Der ki: "Keþke þu hayatým için önden birþeyler gönderseydim."
[89.25] O gün hiç kimse O'nun azabý gibi azap edemez.
[89.26] Ve hiç kimse O'nun vurduðu bað gibi bað vuramaz.
[89.27] Ey sükuna kavuþmuþ benlik!
[89.28] Dön Rabbine, razý etmiþ ve edilmiþ olarak!
[89.29] Gir kullarýnýn arasýna!
[89.30] Gir cennetime!
@Beled Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[90.1] Yemin ederim bu kente ki, iþ onlarýn sandýðý gibi deðildir!
[90.2] Sen bu kente mahremsin/bu kente gireceksin.
[90.3] Ve doðurana ve doðurduðunu da yemin olsun ki,
[90.4] Biz insaný gerçekten bir sýkýntý ve zorluk içinde yarattýk.
[90.5] O sanýyor mu ki, hiç kimse ona asla güç yetiremeyecektir!
[90.6] "Yýðýnlarla mal telef ettim." diyor.
[90.7] Hiç kimsenin kendisini görmediðini sanýyor.
[90.8] Biz ona vermedik mi iki göz,
[90.9] Bir dil, iki dudak?
[90.10] Kýlavuzladýk onu iki tepeye.
[90.11] Akabeye, sarp yokuþa atýlamadý o.
[90.12] Sarp yokuþun ne olduðunu sana bildiren nedir?
[90.13] Özgürlüðü zincirlenenin baðýný çözmektir o.
[90.14] Yahut da açlýk ve periþanlýk gününde doyurmaktýr o,
[90.15] Yakýndaki bir yetimi,
[90.16] Yahut ezilmiþ-boynu bükük bir yoksulu.
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[90.17] Sonra da iman eden ve birbirlerine sabrý öneren, merhameti öneren kiþilerden
olmaktýr o.
[90.18] Ýþte böyledir uður ve bereket dostlarý.
[90.19] Bizim ayetlerimizi tanýmayanlara gelince bunlar; þomluk, uðursuzluk
yaranýdýr.
[90.20] Bunlarýn üzerine, kilitlenecek bir ateþ gelecektir.
@Þems Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[91.1] Andolsun Güneþ'e ve ýþýðýnýn parladýðý kuþluk vaktine,
[91.2] Onu izlediðinde Ay'a,
[91.3] Onu iyice açtýðý vakit gündüze,
[91.4] Ve onu sarýp sarmaladýðý zaman geceye,
[91.5] Göðe ve onu kurana,
[91.6] Yere ve onu döþeyene.
[91.7] Nefse ve onu düzgün bir biçimde þekillendirene.
[91.8] Ardýndan da ona bozukluðunu ve takvasýný ilham edene andolsun ki,
[91.9] Benliði temizleyip arýndýran gerçekten kurtulmuþtur.
[91.10] Onu kirletip örtense kayba uðramýþtýr.
[91.11] Semud kavmi, azgýnlýðý yüzünden yalanladý.
[91.12] En haydutlarý ortaya fýrladýðý zaman,
[91.13] Allah'ýn elçisi onlara þöyle demiþti:"Allah'ýn devesini ve onun su içme
hakkýný koruyun"
[91.14] Fakat elçiye inanmadýlar da deveyi devirip boðazladýlar. Bunun üzerine,
Rableri onlarýn günahlarýný kendi baþlarýna geçirdi de o yurdu dümdüz etti.
[91.15] Allah iþin sonundan korkacak deðil ya!
@Leyl Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[92.1] Andolsun bürüyüp örttüðü zaman geceye,
[92.2] Ve parýldadýðý zaman gündüze,
[92.3] Andolsun erkeði de diþiyi de yaratana,
[92.4] Ki sizin emek ve gayretiniz mutlaka daðýnýk ve parça parçadýr.
[92.5] Kim verir ve sakýnýrsa,
[92.6] Ve güzeli doðrulursa,
[92.7] Biz ona, en kolay olaný kolaylayacaðýz.
[92.8] Ama kim cimriliðe sapar ve kendisini tüm ihtiyaçlarýn üstünde görür,
[92.9] Ve güzelliði yalanlarsa,
[92.10] Biz onu, en zor olana sevk edeceðiz.
[92.11] Aþaðý yuvarlandýðýnda malý onu kurtarmayacaktýr.
[92.12] Doðruya ve güzele kýlavuzlamak sadece bizim iþimizdir.
[92.13] Sonrasý da öncesi de sadece bizimdir.
[92.14] Ben sizi, köpürerek yanan bir ateþe karþý uyardým.
[92.15] Sadece karanlýk ruhlu azgýn girer ona.
[92.16] Yalanlamýþ, sýrtýný dönmüþtü o.
[92.17] Ýyice sakýnan da ondan uzak tutulur.
[92.18] O ki, temizlenip arýnsýn diye malýný verir.
[92.19] Onun katýnda hiç kimsenin, karþýlýðý verilecek bir nimeti yoktur/hiç
kimsenin ona, karþýlýk olarak verilecek nimeti yoktur.
[92.20] Yüceler yücesi Rabbinin yüzünü özleyip istemek için veren hariç.
[92.21] Yakýnda mutlaka hoþnut olacaktýr.
@Duhâ Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[93.1] Andolsun kuþluk vaktine,
[93.2] gelip oturduðu vakit geceye ki,
[93.3] Rabbin seni terk etmedi, sana darýlmadý da.
[93.4] Sonrasý senin için öncesinden elbette ki daha mutlu ve kutlu olacaktýr.
[93.5] Rabbin sana verecek de sen hoþnut olacaksýn.
[93.6] O seni yetim olarak bulup da barýnaða kavuþturmadý mý?
[93.7] Seni þaþýrmýþ olarak bulup da kýlavuzluðunu üstlenmedi mi?
[93.8] Seni aile geçinderme zorluðu içinde bulup da zengin etmedi mi?
[93.9] O halde, yetimi örseleme.
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[93.10] Yoksulu/dilenciyi azarlama.
[93.11] Ve rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir.
@Ýnþirâh Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[94.1] Açýp geniþletmedik mi senin göðsünü!
[94.2] Ýndirmedik mi üzerinden aðýr yükünü!
[94.3] Ki o,belini çatýrdatmýþtý senin.
[94.4] Ve yüceltmedik mi senin þanýný!
[94.5] Demek ki zorluðun yanýnda bir kolaylýk mutlaka var.
[94.6] Zorluðun yanýnda bir kolaylýk muhakkak var.
[94.7] O halde, boþalýr boþalmaz yeni bir iþe koyulup yorul.
[94.8] Ve yalnýz Rabbine yönelip doðrul.
@Tîn Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[95.1] Andolsun incire, zeytine,
[95.2] Tür-i Sina'ya,
[95.3] Ve þu güvenli kente ki,
[95.4] Biz insaný gerçekten en güzel bir biçimde yarattýk.
[95.5] Sonra da onu düþüklerin en düþüðüne/ aþaðýlarýn en aþaðýsýna çevirip attýk.
[95.6] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþ üretenler müstesna. Bunlar için
kesintisiz bir ödül vardýr.
[95.7] Böyle iken dini sana ne yalanlatýr.
[95.8] Allah, yargýçlarýn en güzel hüküm vereni deðil mi?
@Alak Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[96.1] Yaratan Rabbinin adýyla oku/çaðýr!
[96.2] Ýnsaný, embriyodan/iliþip yapýþan bir sudan/sevgi ve ilgiden yarattý.
[96.3] Oku! Rabbin Ekrem'dir/en büyük cömertliðin sahibidir.
[96.4] O'dur kalemle öðreten.
[96.5] Ýnsana bilmediðini öðretti.
[96.6] Ýþ, sanýldýðý gibi deðil. Ýnsan gerçekten azar:
[96.7] Kendisini her türlü ihtiyacýn üstünde görmüþtür.
[96.8] Oysaki, dönüþ yalnýz Rabbinedir.
[96.9] Gördün mü o yasaklayaný,
[96.10] Bir kulu namaz kýlarken.
[96.11] Gördün mü! Ya o iyilik ve doðruluk üzerine ise?!
[96.12] Ya o, takvayý emrediyorsa!
[96.13] Gördün mü! Ya þu yalanlanmýþ, sýrt dönmüþse!
[96.14] Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür!
[96.15] Ýþ, sandýðý gibi deðil! Eðer vazgeçmezse, yemin olsun, o alný mutlaka tutup
sürteceðiz!
[96.16] O yalancý, günahkar alný.
[96.17] Hadi çaðýrsýn derneðini/kurultayýný!
[96.18] Biz de çaðýracaðýz zebanileri!
[96.19] Sakýn, sakýn! Ona boyun eðme; secde et ve yaklaþ!
@Kadr Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[97.1] Biz onu, Kadir gecesinde indirdik.
[97.2] Kadir gecesinin niteliðini sana gösteren nedir?
[97.3] Kadir gecesi bin aydan daha hayýrlýdýr.
[97.4] Melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle o gecede her iþ için iner de iner!
[97.5] Bir esenlik ve huzur vardýr; sürüp gider o, tan yeri aðrýncaya kadar!
@Beyyine Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[98.1] Ehlikitap'tan küfre sapanlarla, müþrikler, kendilerine beyyine/açýk kanýt
gelinceye kadar çözülüp ayrýlacak deðillerdi.
[98.2] Allah tarafýndan gönderilen, tertemiz sayfalar okuyan bir resul gelinceye
dek.
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[98.3] O sayfalar içindedir dosdoðru-eskimez kitaplar.
[98.4] Kitap verilmiþ olanlar, kendilerine beyyine/açýk delil geldikten sonradýr ki
parçalanýp bölündüler.
[98.5] Oysaki onlara, dini yalnýz O'na özgüleyerek, dosdoðru yürüyen kiþiler halinde
sadece Allah'a ibadet etmeleri, namazý kýlmalarý, zekatý vermeleri emredilmiþti.
Ýþte budur doðru, eskimez ve aþýnmaz din!
[98.6] Ehlikitap'ýn küfre sapanlarýyla müþrikler, içinde sürekli kalýcýlar olarak
cehennem ateþindedirler. Ýþte onlardýr yaratýlmýþlarýn en þerlisi.
[98.7] Ýman edip hayra ve barýþa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, iþte
onlardýr yaratýlmýþlarýn en hayýrlýsý.
[98.8] Onlarýn, Rableri katýndaki ödülleri, altlarýndan ýrmaklar akan Adn
cennetleri/sürekli yeþilliklerdeki temiz-bereketli bahçelerdir. Sonsuza dek
kalacaklardýr orada. Allah onlardan razý olmuþtur, onlar da O'ndan razý olmuþlardýr.
Ýþte bu, içi ürpererek Rabbine saygý duyan kiþi içindir.
@Zilzâl Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[99.1] Yerküre, o sarsýntýsýyla sarsýldýðý zaman,
[99.2] Ve toprak, aðýrlýklarýný çýkardýðý zaman,
[99.3] Ve insan: "Ne oluyor buna?" dediði zaman,
[99.4] Ýþte o gün yerküre, tüm haberlerini söyler/anlatýr.
[99.5] Çünkü Rabbin ona vahyetmiþtir.
[99.6] O gün insanlar, yapýp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde
ortaya fýrlayacaklardýr.
[99.7] Artýk kim bir zerre miktarý hayýr üretmiþse onu görür.
[99.8] Ve kim bir zerre miktarý þer üretmiþse onu görür.
@Adiyât Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[100.1] Andolsun soluyuþlarýyla ses çýkararak koþanlara/ nefes nefese saldýranlara.
[100.2] Çakýp çakýp ateþ çýkaranlara,
[100.3] Sabahleyin akýn edenlere/ basýn yapýp toprak fethedenlere,
[100.4] Derken onunla toz duman çýkaranlara,
[100.5] Derken onunla bir topluluðun ortasýna dalanlara ki,
[100.6] Ýnsan, Rabbine karþý gerçekten çok nankördür.
[100.7] Ve kendisi de buna iyiden iyiye tanýktýr.
[100.8] O, mal ve servet arzusu yüzünden alabildiðine katýdýr.
[100.9] Bilmez mi ki o kabirler içindekiler dýþarý fýrlatýldýðýnda,
[100.10] Göðüslerin içindekiler derlenip toplandýðýnda,
[100.11] Hiç kuþkusuz, o gün Rableri onlardan iyice haberdar olacaktýr.
@Kâria Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[101.1] O Kaaria, o þiddetli ses çýkararak çarpan.
[101.2] Nedir Kaaria?
[101.3] Kaaria'nýn ne olduðunu sana bildiren nedir?
[101.4] O gün insanlar, çýrpýnarak yayýlmýþ pervaneler gibi olurlar.
[101.5] Daðlar, didilmiþ renkli yün gibi olur.
[101.6] Ýþte o gün tartýlarý aðýr basan kiþi,
[101.7] Evet o kiþi, hoþnutluk verici bir yaþayýþ içindedir.
[101.8] Tartýlarý hafif çekeninse,
[101.9] Anasý, Haviye'dir.
[101.10] Onun ne olduðunu sana bildiren nedir?
[101.11] Kýzýþmýþ bir ateþtir o.
@Tekâsür Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[102.1] Aldatýp oyaladý o çokluk yarýþý sizleri,
[102.2] Öyle ki ziyaret edip saydýnýz kabirleri.
[102.3] Ama iþ öyle deðil; yakýnda bileceksiniz.
[102.4] Hayýr, hayýr! Ýþ öyle deðil. Yakýnda bileceksiniz.
[102.5] Ýþ sizin bildiðiniz gibi deðil! Ne olurdu þaþmaz ve aldatmaz bir bilgiyle
bilseydiniz.
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[102.6] Yemin olsun, o cehennemi mutlaka göreceksiniz.
[102.7] Yine yemin olsun, onu gözünüzle apaçýk göreceksiniz.
[102.8] Sonra o gün, nimetten kesinlikle sorguya çekileceksiniz.
@Asr Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[103.1] Andolsun zamana/ çaða/ gündüzün iki ucuna/ sabah namazýna/ ikindi vaktine/
Asrýsaadet'e ki,
[103.2] Ýnsan, gerçekten tam bir hüsran içindedir.
[103.3] Ýnanýp hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlar, birbirlerine hakký önerenler,
birbirlerine sabrý önerenler müstesnadýr.
@Hümeze Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[104.1] Yuh olsun arkadan çekiþtirenlerin, kaþ göz iþareti yapýp alay edenlerin
tümüne;
[104.2] O ki, mal biriktirdi, onu saydý da saydý.
[104.3] Sanýr ki, malý sonsuzlaþtýracaktýr kendisini.
[104.4] Hayýr, iþ, sandýðý gibi deðil. Yemin olsun ki fýrlatýp atýlacaktýr o kýrýp
geçirene, yalayýp yutana/ Hutame'ye.
[104.5] Hutame'nin ne olduðunu sana öðreten nedir?
[104.6] Allah'ýn tutuþturulmuþ ateþidir o,
[104.7] Ki týrmanýp iþler yüreklere.
[104.8] O, onlarýn üzerine kilitlenecektir.
[104.9] Uzatýlmýþ sütunlar arasýnda.
@Fil Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[105.1] Görmedin mi ne yaptý Rabbin fil yaranýna.
[105.2] Tuzaklarýný boþa çýkarmadý mý onlarýn?
[105.3] Gönderdi üzerlerine sürüler halinde kuþ,
[105.4] Atýyorlardý onlara kurumuþ çamurdan damgalý taþ.
[105.5] Nihayet onlarý yenik ekin yapraðýna çevirdi.
@Kureyþ Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[106.1] Kureyþ'i alýþtýrýp ýsýndýrdýðý için,
[106.2] Onlarý kýþ ve yaz yolculuðuna alýþtýrdýðý için,
[106.3] Bu evin Rabbine ibadet etsinler.
[106.4] O ki, onlarý doyurup kurtardý açlýktan ve kendilerini güvene çýkardý
korkudan.
@Mâun Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[107.1] Gördün mü o, dini yalan sayaný?
[107.2] Ýþte odur yetimi itip kakan.
[107.3] Yoksulu doyurmayi özendirmez o.
[107.4] Vay haline o namaz kýlanlarýn ki,
[107.5] Namazlarýndan gaflet içindedir onlar.
[107.6] Riyaya sapandýr onlar/ gösteriþ yaparlar.
[107.7] Ve onlar, yardýma/ zekata/ iyiliðe engel olurlar.
@Kevser Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[108.1] Hiç kuþkusuz, biz verdik sana Kevser'i/ iyilik, bereket, mutluluk, güzellik
ve aydýnlýðýn tükenmezini.
[108.2] O halde sen de Rabbin için namaz kýl ve kurban kes.
[108.3] Kuþkun olmasýn ki ebter/ soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir.
@Kâfirûn Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[109.1] De ki: "Ey nankör kafirler!
[109.2] Kulluk etmem sizin kulluk ettiðinize.
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Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiðime.
Kul deðilim sizin taptýðýnýza,
Ve ibadet edenler deðilsiniz benim ibadet ettiðime.
Sizin dininiz sizem, benim dinim bana!"

@Nasr Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[110.1] Allah'ýn yardýmý ve fetih geldiðinde,
[110.2] Ve insanlarý kitleler halinde Allah'ýn dinine girerken gördüðünde,
[110.3] Tespih et Rabbini O'na hamd ile. Ve O'ndan af dile. Çünkü O, Tevvab'dýr,
günahlarý affeder sýnýrsýz bir þekilde.
@Tebbet Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[111.1] Elleri kurusun Ebu Leheb'in; zaten kurudu ya.
[111.2] Ne malý kurtardý onu ne kazandýðý.
[111.3] Alevli bir ateþe yaslanacaktýr o.
[111.4] Karýsý da öyle.
[111.5] Odun hamalý olarak. Gerdanýnda bir ip olacaktýr onun, en saðlam
fitillisinden.
@Ýhlâs Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[112.1] De ki: "O, Allah'týr; Ahad'dýr, tektir.
[112.2] Allah'týr; Samed'dir/ tüm ihtiyaçlarýn, niyetlerin, övgülerin, yakarýþlarýn
yöneldiði tek kuvvettir.
[112.3] Ne doðurmuþtur O, ne doðrulmuþtur.
[112.4] Hiç kimse onun dengi ve benzeri olmamýþtýr, olamaz."
@Felak Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[113.1] De ki: "Yarýlan karanlýktan çýkan sabahýn Rabbine/ yarýlýþlardan fýþkýran
oluþun Rabbine sýðýnýrým.
[113.2] Yarattýklarýnýn þerrinden,
[113.3] Çöktüðü zaman karanlýðýn/ gelip çattýðý zaman göz perdelenmesinin/ tutulduðu
zaman ayýn/ battýðý zaman güneþin/ taþtýðý zaman þehvetin/ soktuðu zaman yýlanýn/
ümit kýrdýðý zaman musibetin þerrinden.
[113.4] Düðümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin þerrinden.
[113.5] Kýskandýðý zaman hasetçinin þerrinden."
@Nâs Sûresi
Eûzübillâhimineþþeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
[114.1] De ki: "Ýnsanlarýn Rabbine sýðýnýrým.
[114.2] Ýnsanlarýn yöneticisine, yönlendiricisine,
[114.3] Ýnsanlarýn ilahýna.
[114.4] Kývrýlýp kývrýlýp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/ o sinsi,
aldatýcý þeytanýn þerrinden,
[114.5] Ýnsanlarýn göðüslerine kuþkular, kuruntular sokar o;
[114.6] Cinlerden de olur, insanlardan da."
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